Dr.Pozsonyi Anikó
ügyvéd

A felülvizsgálati kérelemben igen részletesen kifejtettem, hogy szerintem milyen
jogszabályokat jogelveket sértett a másodfokú ítélet.
Az anyag:
1. támadott másodfokú ítélet
2. az ellene benyújtott felülvizsgálati kérelem
3. hivatalból elutasító végzés
4. Alkotmányjogi panasz.
5. A támadott ítélet végrehajtásának felfüggesztése.
6. Alkotmányjogi panasz elutasítása.
Az ügy tanulsága, hogy jelenleg olyan a jogi szabályozás, hogy nincs hatékony
jogorvoslat bírói tévedések ellen.
Az egyetlen "pozitívum" , hogy az ítélet-ami érdemben állatkínzásra kötelezés- nem
végrehajtható, ugyanis legfeljebb egy alkalommal lehetne a kakasokat összezárni
éjszakára, másodszorra már nem menne be az ólba, már amelyik túlélné az éjszakát.
Szerencsére egyelőre senki sem kért végrehajtást.
A 2019 évi ítélet szembemegy a teljes bírói gyakorlattal és közzétett BH-val, ezért lenne
tanulságos.
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Bár tisztában voltam azzal, hogy hivatalból el kell utasítani ezt a kérelmet, de pont azért
nyújtottam be, hogy a jogszabályt az Alkotmánybíróság előtt megtámadhassam , ami
megakadályozott abban, hogy felülvizsgálati kérelmet nyújthassak be.
Ebben a beadványban nyomon követhető, hogy – szerintem -miért törvénysértő az ítélet és
hányféle törvénysértést követett el a másodfokú bíróság.
Dr.Pozsonyi Anikó
T. Gödöllői Járás bíróság által
T. Kúria
részére
1055 Budapest.
Markó u. 16.
Tisztelt Kúria , mint felülvizsgálati bíróság!
felperesnek ( jogi képviselő , ) .…….. (jogi képviselő Dr. Pozsonyi Anikó ügyvéd ) alperes
ellen birtokháborítás iránt indult perben a jelen perben hatályos 1952 évi III. törvény (régi
Pp. ) 270.§ (1) (2) és a 275.§ (3) és 271.§(3) alapján jogszabálysértés miatt
felülvizsgálati kérelmet
nyújtok be a Budapest Környéki Törvényszék , mint másodfokú bíróság
7. Pf.20.277/2019/07 számú ítélete ellen, mely a Gödöllői Járásbíróság
11.P.21.366/2017/33. ítéletét megváltoztatta.
Kézhezvétel időpontja :2019.10.16. felterjesztés határidőben történt.
Kérem a másodfokú bíróság 7. Pf.20.277/2019/07 ítéletét teljes mértékben törvénysértés ,
az ügy érdemi eldöntésére is kiható anyagi és eljárásjogi jogszabálysértések miatt
hatályon kívül helyezni ,felperes birtokvédelmi kérelmét elutasítani, a Gödöllői
Járásbíróság 11.P.21.366/2017/33. számon elsőfokon hozott ítéletét , helybenhagyni.
Az ítélet egyben végrehajthatatlan , mert végrehajtása állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998 évi XXVII. törvény-továbbiakban (Ávtv) 3. § (2) (4) ,4. § (1) (2) , 5. § (1), 6.
§ (1) bekezdéseibe és a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010 (II. 26 ) Kormányrendelet -továbbiakban – Korm.r.1.- 14.§ (2) , 16.§ (1) (2)
rendelkezéseibe ütközik.
Továbbá az ítélet rendelkező részében előírt jogkövetkezménynek nincs jogalapja,
figyelemmel arra, hogy az ítélet 4. oldal második bekezdés szerint a kereset a Ptk. 5:5.§-a és
5:7.§ alapján nem megalapozott. márpedig ahhoz, hogy a bíróság a Ptk. 5:7. szerinti
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jogkövetkezményt alkalmazza a bíróságnak az ítélet rendelkező részében ki kellett volna azt
is mondani, hogy alperes tilos önhatalommal élt felperessel szemben.
Ezért Pp. 273.§ (3) alapján kérem a Budapest Környéki Törvényszék mint másodfokú
bíróság határozata rendelkező részébe foglalt valamennyi kötelezés
végrehajtásának felfüggesztését.
A végrehajtás felfüggesztéséről szóló végzés meghozatala során a bíróságnak különösen
arra kell figyelemmel lennie, hogy a végrehajtást követően az eredeti állapot helyreállíthatóe, vagy hogy a végrehajtás elmaradása nem okoz-e súlyosabb károsodást, mint amilyennel a
végrehajtás felfüggesztésének elmaradása járna.
Részletes indokolást lásd V. pont.
Kérem felperest az elsőfokú ítéletben megállapított perköltségben marasztalni, és
marasztalni a másodfokú perköltségben is, a csatolt megbízási szerződés szerint.
Alperes és ügyvédje a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló
32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 2.§ (1) alapján úgy rendelkeznek, alperes
pernyertessége esetére igényli , hogy részére a bíróság az ügyvéd munkadíjának és
készkiadásainak címén kötelezze a pervesztes felet a fél és a képviselője között létrejött
ügyvédi megbízási szerződésben kikötött megbízási díj, valamint az indokolt készkiadások
együttes összegének megfizetésére.
70.000 Ft felülvizsgálati illetéket alperes befizet amint az átvételi értesítő ami a befizetési
lehetőséget tartalmazza megérkezik és a befizetés igazolását megküldi.
Felülvizsgálati eljárásra szóló meghatalmazást és megbízási szerződést alperes csatolja
I.
INDOKOLÁS
Felülvizsgálati kérelmemet egyrészt az I. 1/a pontban részletesen kifejtett eljárási
jogszabálysértésekre alapítom, arra, hogy a másodfokú bíróság eljárása és ítélete nem felel
meg a Pp. 3.§. (3) , Pp. 163.§ (3) Pp. 164.§ (1) bekezdéseinek,a Pp.206.§ (1) bekezdésének,
a Pp. 221.§ (1) bekezdésének, ennélfogva az abban megállapított tényállás
jogszabálysértő.
Az ítélet rendelkező része nem tartalmazza, hogy alperes mely magatartásával sértette
meg a Ptk. 5:23.§-t , továbbá , nem derül ki az indokolásból, hogy az előírt kötelezés
melyik jogszabályon alapul, figyelemmel arra, hogy az ítélet 4.o. 2. bekezdése rögzíti,
hogy a kereset a Ptk. 5:5. és 5:7.§ alapján nem alapos.
(Részletes indokolás I. 1/a/1. pont )
A tényállás kapcsán ugyanis az e tárgyban kialakult következetes bírói joggyakorlat
értelmében jogszabálysértés állapítható meg akkor, ha a tényállás hiányos, iratellenes,
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téves ,okszerűtlen, a logika szabályaival ellentétes tényeket adatokat megállapításokat illetve
következtetéseket tartalmaz.
( BH hivatkozások lásd IV. pont )
A Felülvizsgálati kérelmemet másrészt a jelen beadvány I. 1/b . pontjában részletesen
kifejtett anyagi jogi jogszabálysértésekre téves jogszabály értelmezésre alapítom.
1/a
1/a/1
Az ítélet rendelkező részének törvénytelensége , végrehajthatatlansága.
Az ítéletnek törvényesnek, megalapozottnak teljesnek és határozottnak kell lennie.
Az ítélet rendelkező részének megfogalmazása során a határozottság követelményének
kell érvényesülnie. Tehát az ítélet rendelkező részét világosan, könnyen érthetően és
minden kétséget kizáróan kell megszerkeszteni. Külön ügyelni kell arra, hogy a
rendelkező rész tartalma a végrehajtás folyamán ne okozzon nehézséget.
(LB.Gf.I.30.045/1984.,BH 1985 évi 8./325.sz.)
A Pp. 221. §(1) Az ítélet indokolásában röviden elő kell adni a bíróság által megállapított
tényállást az arra vonatkozó bizonyítékok megjelölésével, hivatkozni kell azokra a
jogszabályokra, amelyeken a bíróság ítélete alapszik. Meg kell röviden említeni azokat a
körülményeket, amelyeket a bíróság a bizonyítékok mérlegelésénél irányadónak vett, végül
utalni kell azokra az okokra, amelyek miatt a bíróság valamely tényt nem talált
bizonyítottnak, vagy amelyek miatt a felajánlott bizonyítást mellőzte.
Az indokolás a határozat rendelkező részének igazolására szolgál. A jogszabály
előírásainak nem felel meg az a határozat, amelynek az indokolásából kell feltételezni azt a
döntést, amelyet pontos és félreérthetetlen megfogalmazásban a rendelkező résznek kellene
tartalmaznia. [EBH2005.1318.] A rendelkező rész esetleges hiányosságait ugyanis nem
pótolja az ítélet indokolásában rögzített okfejtés. [BH1986. 21.]
A másodfokú ítélet jogi alapja a Ptk. 5:23.§ , mely az alábbiakat tartalmazza:
5:23. § [A dolog használatának általános magánjogi korlátja]
A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól,
amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik
gyakorlását veszélyeztetné.
Az ítélet rendelkező része nem tartalmazza mi az a magatartás , amitől alperesnek
tartózkodnia kell , amivel a szomszédot szükségtelenül zavarja.
A jelen perben mellőzhetetlen Korm.r 1. 14.§ (2) ezt a magatartást írja elő az
állattartónak: „A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé
tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult életés szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. „
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146/2011. (XII. 2.) AB határozat: „Megjegyzi az Alkotmánybíróság, hogy a Korm.
rendelet1 14. § (2) bekezdése – a Ptk. 100. §-ával összhangban (Új Ptk. 5:23.§ ) – úgy
határozza meg az állattartás módját, hogy az állat természetes viselkedésének biztosítása
mellett e tevékenység tartósan és szükségtelenül ne zavarja a környező lakóközösség
kialakult élet- és szokásrendjét. Az állatok tartása tehát a Ptk., az Ávtv., valamint a
Korm. rendelet1 szabályainak betartásával történhet. „
Önmagában tehát az, hogy egy állattartási övezetben alperes 25 éve úgy tart kakasokat, ami
megfelel az állattartási szabályoknak, és az állat természetes viselkedésének nem
minősíthető olyan magatartásnak amitől tartózkodnia kellene, és nem a lakóközösség
kialakult élet és szokásrendjét zavarta, hanem az oda beköltöző állította ezt bizonyítás
nélkül.
Gödöllői Járásbíróság 11.P.21.366/2017/33. Ítélet 10. oldal: „ A bíróság kiemelve a jegyző
határozatából megjegyzi, hogy a per során nem merült fel olyan tény vagy körülmény, mely
alapján az éjszakai órákban arra lehetett volna következtetni, hogy az alperes a kakasait
hergelte volna, és ezáltal tényleg szükségtelen zavarást okozott volna. Az alperes telkét a
felperesétől egy több, mint két méter magas hullámpala fal is elválasztja, melynek elhelyezése
szintén arra enged következtetni, hogy az állattartásból eredő zajok és esetleges szagok
felperesi ingatlanra történő átjutását hivatottak csökkenteni.”
Mindezt sem felperes, sem a másodfokú tanács nem vitatta, így súlyos hiányossága az ítélet
rendelkező részének, hogy nem tartalmazza a magatartást , amivel megsértette a
Ptk.5:23.§ rendelkezéseit . Bár az ítélet indokolásában kifejtett okfejtés nem pótolja a
rendelkező rész hiányosságait , az ítélet indokolásából sem derül ki, hogy mi az a konkrét
magatartás amitől alperesnek tartózkodnia kéne.
Ennek pedig nyilvánvaló oka, hogy a Ptk. 5:5.§ (1) bekezdése ami kimondja, hogy mi az a
magatartás , ami ellen a birtokost megilleti a birtokvédelem.
[A birtokost megillető birtokvédelem](1) A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától
jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (a továbbiakban:
tilos önhatalom).
Azonban ez a magatartás nem valósult meg , mert a már fent elmondottak szerint a
másodfokú bíróság az ítélet 4.oldal második bekezdésében leszögezte , hogy a felperes Ptk.
5:5.§ -ra alapított kérelme nem alapos, azaz felperest tilos önhatalom nem érte,
alperesnek a Korm.r. 1. 14.§ (2) alapján van jogalapja a kakasait a jogszabálynak
megfelelően tartani, felperesnek pedig mint beköltözőnek nincs jogalapja a
beköltözésekor fennálló birtokállapot megváltoztatását követelni.
Jogkövetkezmény alkalmazásának feltétele azonban a tilos önhatalom fennállásának
megállapítása.
5:7. § [Birtokper] (1) Tilos önhatalom esetén a birtokos az eredeti birtokállapot
helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését kérheti a bíróságtól.
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Azonban az ítélet a 4.oldal második bekezdésében azt is leszögezte , hogy a felperes Ptk.
5:7.§ -ra alapított kérelme sem alapos.
Egyéb jogszabályt, ami az ítélet rendelkező részébe foglalt jogkövetkezményt előírja az
ítélet nem említ, igaz ilyen jogszabály nem is létezik.
Azaz az ítélet olyan jogkövetkezményt írt elő, aminek a bíróság saját megállapítása
szerint sincs anyagi jogi jogalapja.
Mindez önmagában olyan súlyú eljárásjogi jogsértés, hogy , ha semmi más anyagi és
eljárásjogi hibát nem követett volna el a másodfokú bíróság, már akkor is elegendő lenne az
ítélet hatályon kívül helyezésére.
Azonban alperes teljes körűen kívánja feltárni az ügyben született eljárási és anyagi jogi
jogsértéseket, figyelemmel azok súlyára és arra a tényre, hogy a másodfokú bíróság úgy
ment szembe az állattartással kapcsolatos egységes bírói gyakorlattal, hogy annak sem adta
indokát miért tért el attól, annak ellenére, hogy alperes szinte teljes körűen csatolta azt,
különös tekintettel a minden bíróság által követett Kúria Pfv.I.22.358/2011/9.számú
iránymutató döntésre.
Miután az ítéletbe foglalt jogkövetkezménynek nincs jogalapja, az nem hajtható végre,
miképp a végrehajtás egyben az állatvédelmi jogszabályokba is ütközne.
1/a/2
Alaptalan felülmérlegelés a Pp. 206.§(1) sérelme
Az ítélet 3.oldal kilencedik . bekezdése arra hivatkozik, hogy az elsőfokú bíróság a
rendelkezésére álló adatok okszerű mérlegelésével alapvetően helyesen állapította meg a
tényállást, ugyanakkor ebből téves jogi következtetést vont le, akkor amikor elutasította a
keresetet.
Már eleve jogszabályt sértett a másodfokú bíróság azzal, hogy az általa is okszerűnek
elismert mérlegelést felülmérlegelte.
A Pp. 206. § (1) A bíróság a tényállást a felek előadásának és a bizonyítási eljárás során
felmerült bizonyítékoknak egybevetése alapján állapítja meg; a bizonyítékokat a maguk
összességében értékeli, és meggyőződése szerint bírálja el.
A bíróság szabadon állapíthatja meg, hogy a jogvita elbírálása szempontjából mely
tényeket tekint jogilag relevánsnak, a lefolytatott bizonyítási eljárás során feltárt adatok
alapján ezek közül melyeket fogad el bizonyítottnak és mindezt jogilag hogyan minősíti,
abból milyen jogkövetkezmények levonására lát lehetőséget.
Egységes az ítélkezési gyakorlat abban ,hogy a Pp.206.§- szerinti szabad bírói mérlegeléssel
megállapított tényállás csak akkor támadható sikerrel, ha az feltáratlan, iratellenes, logikai
ellentmondást tartalmaz, vagy a bizonyítékok okszerűtlen mérlegelésén alapszik.
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BH 2006.12.403 A bizonyítékok okszerű mérlegelése a másodfokú bíróságot is köti - Az
indokolatlan felülmérlegelés következtében eltérő tényállás megállapítása és emiatt más
jogkövetkezmény levonása az ügy érdemi elbírálására kiható jogszabálysértés [Pp. 164.
és 206. §; Ptk. 553. §].
A Pp. 206. §-ának (1) bekezdése értelmében a bíróság a tényállást a felek előadásának és a
bizonyítási eljárás során felmerült bizonyítékok egybevetésével állapítja meg, a
bizonyítékokat a maguk összességében értékeli és meggyőződése szerint bírálja el. A bíróság
mérlegelése tehát kiterjed egyrészt az egyes bizonyítékok bizonyító erejének
megállapítására, másrészt a bizonyítékoknak és a felek valamint a per egyéb résztvevői
magatartásának egybevetésére és a maguk összességében való értékelésére. A jogszerű
mérlegelésen alapuló tényállás a másodfokú bíróságot is köti, a másodfokú eljárásban
nincs lehetőség a bizonyítás adatainak újabb egybevetésére és értékelésére, azaz
felülmérlegelésre.
(Legf. Bír. Pfv. VIII. 22.244/2005. sz.)
A másodfokú tanács az elsőfokú ítélet felülmérlegelése során kirívó okszerűtlenségére ,
vagy más felülmérlegelésre okot adó körülményre nem is hivatkozott, ami okán ítélete
önmagában a Pp. 206.§ (1) bekezdésbe ütközik.
Jelen esetben a másodfokú bíróság felülmérlegelésének alapja, hogy a másodfokú tanács
teljes mértékben tévesen a bírói gyakorlattal is ellentétesen értelmezte és alkalmazta a
birtokvédelmi perekben alkalmazandó anyagi jogi jogszabályokat.
Tévesen- annak valós tartalmával ellentétesen -hivatkozott az ítéletben pontosan szám
szerint meg sem jelölt pontatlanul és hiányosan idézett „2017.El.II.JGY.P.2.A jegyző
előtt indított birtokvédelmi ügyek bírósági gyakorlata összefoglaló jelentés„ [211] és
[212]pontjaira. (Ítélet 4.o. negyedik-ötödik bekezdés )
Az eljáró másodfokú tanács döntését a fentieken túl nem a perben felmerült
bizonyítékok egybevetése alapján hozta meg , hanem „döntése meghozatala során”
„figyelemmel volt” egy a perben semmivel nem bizonyított „vidéken általánosnak
mondható gyakorlatra”.(Lásd ítélet 5.o. negyedik bekezdés ) Az már nem derül ki az
ítéletből, hogy milyen jogi alapon volt figyelemmel egy a perben semmivel nem
bizonyított tényre, mert ezzel kapcsolatban indokolási kötelezettségének sem tett eleget.
Számos LB. elvi határozat (kollégiumi állásfoglalás, eseti döntés) felhívta a figyelmet arra,
hogy a bíróság belső meggyőződésének kialakítása gondos bírálatot feltételez a mérlegelés
eredménye szempontjából. Nem lehet belső meggyőződés valamiféle bírói önkény
megnyilvánulása, valamiféle homályos érzelmi folyamat vagy általánosságban mozgó
sejtésnek az eredménye, a logika és a gyakorlati tapasztalat szabályai szerint kell a
konkrét tényállást vizsgálni. A szabad mérlegelés tehát csak addig terjedhet, ameddig a
helyes gondolkodás követelményei azt lehetővé teszik. „ (Forrás A Polgári Perrendtartás
magyarázata 1kötet Complex Wolters Kluver csoport 2006 1143.o.)
Súlyos eljárási jogszabálysértés , ha az eljáró másodfokú tanács úgy mérlegeli felül az
elsőfokú ítéletet, hogy a bizonyítékokat kirívóan okszerűtlenül és a logika szabályaival
ellentétes mérlegeli. Másképp nem minősíthető az olyan eljárás amiben a másodfokú tanács
megállapítja, hogy nincs helye a Ptk. 5:5. és 5:7 alkalmazásának, mert felperes keresete azok
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alapján nem áll meg, majd jogkövetkezményt ír elő, amit csak ezen joghelyek alapján
alkalmazhatna.
A felülvizsgálati eljárás alapját képező jogszabálysértést a bizonyítékok kirívóan
okszerűtlen, vagy a logika szabályaival ellentétes mérlegelése alapozhat meg. (BH
44/1999 )
A bizonyítékok mérlegelése , a Pp.206.§-ának (1) bekezdésében foglalt szabályok megsértése
abban az esetben szolgálhat alapul a felülvizsgálathoz, ha a bíróság iratellenes,
ellentmondó, a per adataiból okszerűen nem következő megállapítást tett, vagy a
bizonyítási eljárás lefolytatására vonatkozó előírások megsértésével helytelen ténybeli
következtetésre jutott. (BH 103/1995 )
A Kúria következetes joggyakorlata (BH 2013.119.) alapján a felülvizsgálati eljárásra okot
adóan az minősíthető nyilvánvalóan okszerűtlen következtetésnek , amikor a
bizonyítékokból csak egyfajta, a felülvizsgálattal támadott határozattól eltérő
következtetésre lehet jutni. (Gfv.VII.30.057/2014/3.sz. )
Pfv.I.22.358/2011/9.szám Az ítélkezési gyakorlat egységes abban, hogy a felülvizsgálati
kérelem alapját a bizonyítékoknak a Pp. 206. § (1) bekezdése szerinti mérlegelése csak akkor
képezheti, ha a tényállás iratellenes vagy logikai ellentmondást tartalmaz, avagy a bíróság
nyilvánvalóan okszerűtlen következtetésre jutott.
1/a/3
Pp. 163.§ (3) sérelme
Bár az ítélet nem mondja ki-ami az indokolási kötelezettség megsértése körébe esik- , hogy
a bíróság köztudomású ténynek tekinti, vagy hivatalos tudomása lenne róla, de
hivatkozik arra , hogy „döntése során figyelemmel volt „a vidéken általánosnak is
mondható gyakorlatra is amely szerint az állattartók a baromfiakat éjszakára mintegy
természetes módon -mindennemű érdeksérelem vagy az állatok épségének veszélyeztetése
nélkül baromfiólakba zárják .” (Ítélet 5.o. negyedik bekezdés )
Ez mindenképpen eljárásjogi jogsértés , mert az elfogadott bírói gyakorlat szerint, így a
peranyagban fellelhető Pest Megyei Bíróság 3.Pf. 25.131/2004/5 . számú ítélete szerint is
birtokháborítási ügyekben mindig a konkrét ügyet kell vizsgálni, nincs helye általános
élettapasztalatra hivatkozásnak , miképp később Kúria Pfv.I.22.358/2011/9. Számú ítélete
is eljárási jogsérelemként értékelte, hogy a másodfokú bíróság köztudomású tényre
hivatkozással változtatta meg az elsőfokú ítéletet.
Alperes álláspontja szerint tartalmát tekintve a másodfokú bíróság , vagy köztudomású
tényként ezek belül köztapasztalati tényként kezelte a fenti megállapítását, vagy
hivatalos tudomással bírt erről a szokásról.
A Pp.163. §1) A bíróság a per eldöntéséhez szükséges tények megállapítása végett
bizonyítást rendel el.
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(2) A bíróság az ellenfél beismerése, mindkét fél egyező vagy az egyik félnek az ellenfél
által bírói felhívás [141. § (2) bekezdése] ellenére kétségbe nem vont előadása folytán
valónak fogadhat el tényeket, ha azok tekintetében kételye nem merül fel.
(3) A bíróság az általa köztudomásúnak ismert tényeket valónak fogadhatja el. Ugyanez
áll azokra a tényekre is, amelyekről a bíróságnak hivatalos tudomása van. Ezeket a tényeket
a bíróság akkor is figyelembe veszi, ha azokat a felek nem hozták fel, köteles azonban a
feleket e tényekre a tárgyaláson figyelmeztetni.
Annyi bizonyos, hogy , a peranyagban a fenti a megállapítást alátámasztó tényt, vagy
bizonyítékot a másodfokú bíróság nem találhatott. Erre a „vidéki gyakorlatra” felperes ugyan
hivatkozott, azonban -bár ő volt a bizonyításra kötelezett fél -állítását semmilyen
bizonyítékkal nem támasztotta alá, ezzel szemben szakértőnek tekinthető tanú vitatta is
az állítás alaposságát.
Amennyiben tehát a bíróság elfogad valónak egy tényt amit a bizonyításra kötelezett fél
semmivel sem bizonyított, az csak abból adódhat , hogy a hivatkozott tényt köztudomású
ténynek tekinti, vagy hivatalos tudomása van róla.
A hivatalos tudomás származhat a bíróság (eljáró bíró) által korábban lefolytatott perekből,
az azokban lefolytatott bizonyítás anyagából (szakértői véleményekből, megkeresésekre adott
válaszokból), a bíróságokon vezetett nyilvántartásokból, lajstromokból. A hivatalos
tudomásforrását az ítélet indokolásában a bíróság köteles megjelölni, hiszen a felek által
is ellenőrizhetőnek kell lennie.
Az eljáró tanács megsértve a Pp. 163. §. (3) bekezdését, nem hívta fel a felek figyelmét,
hogy köztudomású ténynek -általánosnak „mondható” vidéki gyakorlatnak” tekinti a
baromfiak éjszakai bezárását , illetve nem jelölt meg forrást amiből hivatalos tudomása
származhatott volna erről a szokásról.
Pfv.I.22.358/2011/9.szám „Az ítélkezési gyakorlat egységes abban, hogy (……...)A Ptk.
100.§-ának rendelkezése szerint a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni
minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül
zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. A szomszédjog fenti, általános
szabálya a másokat zavaró tevékenységet nem feltétlenül tiltja, hanem csak akkor, ha a
zavarás szükségtelenül történik. Azt, hogy a zavarás szükségtelen-e és azt mások milyen
mértékig kötelesek tűrni, az ügy összes körülményének a mérlegelésével kell eldönteni.
Mindig az adott ügyben kell elbírálni - nem pedig általánosságban -, hogy a zavarás
szükségtelen-e, meghaladja-e az ilyen helyzetben általában elviselhető mértéket.
Jogszabályt sértett ezért a másodfokú bíróság, amikor köztudomásúnak tartott tényekre
hivatkozással állapította meg, hogy az alperes részéről a szükségtelen zavarás
megvalósult,(..) Ebben a körben megalapozottan hivatkozott arra az alperes, hogy a Pp.
163.§ (3) bekezdésének utolsó mondata szerint a köztudomású tények figyelembevételének
feltétele, hogy a bíróság a feleket erre a tárgyaláson figyelmezteti. A másodfokú bíróság ezt
a követelményt nem teljesítette, ami a többi között egyik oka volt annak, hogy az ügy
érdemében jogszabálysértő határozatot hozott.”
.
Lásd még : 1/a/5 és 2/d/5 pont
1/a/4
A Pp. 164. § (1) és 3.§ (3) sérelme
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A Pp. 164. § (1) A per eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a félnek kell
bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el.
A Pp. 3.§ (3) A jogvita elbírálásához szükséges bizonyítékok rendelkezésre bocsátása – ha
törvény eltérően nem rendelkezik – a feleket terheli. A bizonyítás indítványozása
elmulasztásának, illetve a bizonyítási indítvány elkésett voltának jogkövetkezményei,
valamint a bizonyítás esetleges sikertelensége törvény eltérő rendelkezése hiányában a
bizonyításra kötelezett felet terheli. A bíróság köteles a jogvita eldöntése érdekében a
bizonyításra szoruló tényekről, a bizonyítási teherről, illetve a bizonyítás sikertelenségének
következményeiről a feleket előzetesen tájékoztatni.
A szomszédjogi perekben a Ptk. 5:7.§-ban írt vélelem-békés birtoklás - alkalmazhatósága
vonatkozásában sérelmet szenvedett félnek kell bizonyítania a szükségtelen zavarást,
tekintettel arra, hogy ennek hiányában nem beszélhetünk birtokháborításról. A perbenennek megfelelően az elsőfokú bíróság felperest kötelezte bizonyításra.
Felperes azonban megtagadta a bizonyítást , éppen az ügy érdemében, azaz nem
bizonyította, hogy a hálószobájába egyáltalán behallatszik a kakasok kukorékolása és
ott szükségtelen mértékű zavarást okoz. Felperes nem engedte meg, hogy a bíróság a
helyszíni szemlén objektív módon meggyőződjön arról, hogy hol helyezkedik el a házon belül
felperes hálószobája és oda mi hallatszik be és milyen mértékben. (Lásd: Gödöllői
Járásbíróság 11.P.21.366/2017/27.jkv. 13. oldal )Nem bizonyította továbbá azt sem, hogy
létezne olyan vidéki szokás, hogy a baromfiakat éjszakára bezárják.
A bizonyítatlanság az ügy érdemi elbírálására kihatott, mert a másodfokú bíróság
megsértve a Pp. 164. § (1) és 3.§ (3)-t a bizonyítatlanságot nem a bizonyításra kötelezett
felperes, hanem az alperes terhére értékelte, miközben maga is hangsúlyozta, hogy a
Ptk. 5:5.§ és 5:7.§ szerint a kereset alaptalan.
Jogszabálysértést a bizonyítékok kirívóan okszerűtlen, vagy a logika szabályaival
ellentétes mérlegelése alapozhat meg. (BH 44/1999 ) Ide tartozik, ha a bíróság úgy ad helyt
a keresetnek, hogy eltekint attól, hogy a bizonyításra kötelezett bizonyítsa az általa állított
tényállást.
1/a/5
A Pp. 221. §(1) sérelme
A Pp. 221. §(1) Az ítélet indokolásában röviden elő kell adni a bíróság által megállapított
tényállást az arra vonatkozó bizonyítékok megjelölésével, hivatkozni kell azokra a
jogszabályokra, amelyeken a bíróság ítélete alapszik. Meg kell röviden említeni azokat a
körülményeket, amelyeket a bíróság a bizonyítékok mérlegelésénél irányadónak vett, végül
utalni kell azokra az okokra, amelyek miatt a bíróság valamely tényt nem talált
bizonyítottnak, vagy amelyek miatt a felajánlott bizonyítást mellőzte.
A másodfokú bíróság érdemben elfogadta az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást ,
azt is rögzítette, hogy az elsőfokú bíróság okszerűen mérlegelte a bizonyítékokat ,
azonban a másodfokú tanács szerint az ítéletben hivatkozott jogszabályokat tévesen
értelmezte. (Ítélet 3.o.kilencedik bekezdés )
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Ez volt az egyik körülmény amit mérlegelésénél irányadónak vett, aminek alapján
felülmérlegelte az elsőfokú bíróság ítéletét.
Nem történt utalás arra, hogy a bíróság bármely tényt amit az elsőfokú bíróság megállapított
ne talált volna helyesnek és bizonyítottnak azokat elfogadta pusztán úgy vélte, hogy az
elsőfokú bíróság azokból téves jogi következtetést vont le .
Ez pedig alaptalan, mert a másodfokú bíróság értelmezte tévesen az anyagi jogi
jogszabályokat, így a másodfokú bíróság vont le téves jogi következtetéseket.
A másodfokú bíróság indokolási kötelezettségének nem tett eleget abból a szempontból ,
hogy nem indokolta meg, hogy miért alperes és nem felperes terhére értékelte , hogy
felperes bizonyítási kötelezettségének semmilyen formában nem tett eleget.
Nem indokolta meg , hogy „döntése meghozatala során” milyen jogi alapon volt
figyelemmel egy a perben semmivel nem bizonyított „vidéken általánosnak mondható
gyakorlatra”.
Azaz megsértette Pp. 221. §(1) azon követelményét , hogy az ítélet indokolásában röviden
elő kell adni a bíróság által megállapított tényállást az arra vonatkozó bizonyítékok
megjelölésével, hivatkozni kell azokra a jogszabályokra amelyeken a bíróság ítélete
alapszik.
A másodfokú bíróság nem hivatkozott arra a jogszabályra ami alapján „döntése
meghozatala során” „figyelemmel volt „arra „a vidéken általánosnak mondható gyakorlatra”
amire hivatkozva jogszerűnek vélte alperest a kakasok éjszakai bezárására kötelezni.
Az eljáró tanács csak „tényekre, bizonyítékokra „ lehet figyelemmel egy perben, azon túl
valónak csak köztudomású tényeket fogadhat el, illetve , ha egy tényről hivatalos
tudomása van.
Utóbbi esetben sem mellőzheti a bíróság, hogy megjelölje a jogszabályt ami alapján
perben bizonyítást nem nyert tényre alapozza az ítéletét. Az pedig a Pp. 163.§ (3), amit
eleve nem lehet birtokvédelmi perben alkalmazni, ha pedig alkalmazni akarják akkor
erre fel kell hívni rá a felek figyelmét.
A másodfokú bíróság tehát megsértette a Pp. 221. §(1) bekezdését, hogy nem jelölte meg
a jogszabályt az ítéletében amire hivatkozva döntését alapozta, így indokolási
kötelezettségét súlyosan megsértette.
A már fenn elmondottak szerint nyilvánvalóan súlyos eljárási jogsértés, ha a bíróság
nem jelöli meg pont azt a jogszabályt amin az ítélet rendelkező részébe foglalt
jogkövetkezmény alapul , más kérdés, ha maga mondja ki, hogy amin alapulhatna azon
jogszabályokon a kereset nem is megalapozott.
Eljárási szabálysértés, ha az ítélet, indokolási kötelezettségének nem tesz eleget.
Forrás: https://jog.tk.mta.hu/uploads/files/2018_10_Bencze_Kovacs.pdf
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„Az Alkotmánybíróság a 7/2013. (III. 1.)számú alaphatározatában rögzítette, hogy a
tisztességes eljáráshoz való jog magában foglalja az indokolt bírói döntéshez való jogot
is.
A bírói indokolás legnyilvánvalóbb és elsődleges funkciója, hogy a releváns közönség (felek,
fellebbviteli bíróság vagy akár a szélesebb érdeklődői kör) számára meggyőzően bizonyítsa
az adott ítélet szakmai megalapozottságát és bármiféle önkényességtől való mentességét.
E funkció alkotmányos kapcsolódási pontja a jogállamiság elve.
A bíróságok működésük során ugyanúgy, sőt deklaráltan, a jogszabályok alá vannak
rendelve, mint bármely más szervezet vagy személy, a külvilág ugyanakkor –főként
bonyolultabb ügyekben –nem tudja ellenőrizni az ítélet jogszerűségét, ha nem ismeri meg
az ügyet eldöntő bíróság érveit.
Az indokolási kötelezettség összefüggése a jogállamiság elvével az ítélkezés
egységességének törvényi követelményéből fakad (2011. évi CLXI. tv. 25-44. §).
1/b.
Anyagi jogi jogszabályok megsértése
Az anyagi jogi törvénysértést téves a bírói gyakorlattal is ellentétes jogértelmezésben és
jogalkalmazásban jelölöm meg.
A bírák jogértelmezésük során nem hagyhatják figyelmen kívül sem a kialakult egységes
bírói gyakorlatot, sem a jogszabályokhoz fűzött kommentárokat, mert az alább részletesen
ismertetett alapelvek alapján az egységes és állandó jogszabály értelmezés a jogbiztonság
alapja.
1/b/1
Ptk 5:5.§ illetve a régi Ptk. 188.§ ezzel azonos tartalmú rendelkezésének értelmezése
a joggyakorlatban
Alperes a per során csatolta a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény és a
kapcsolódó nagykommentárja-továbbiakban nagykommentár- (Opten Informatikai
Kft ) 488.oldalát, mely a Ptk. 5:5 höz fűzött kommentárban foglalkozik „ A
birtokháborítási és szomszédjogok kapcsolatával.
„A birtokháborítás megvalósításának egyik tipikus esete a szomszédok közt valósul meg.
Ezek között az egyik csoportja a birtokháborításnak az állatok tartásával kapcsolatban
jelentkezik, ezek körében kiemelendők a bírósági gyakorlatból a következő eseti
döntések.
Állattartás miatt indult birtokháborítási perben azt kell vizsgálni, hogy az adott környezet
jellegére is tekintettel megvalósul-e olyan magatartás amely az összes számbajövő érdek
figyelembe vételével birtokháborító környezetet sértő magatartásnak minősíthető. Ebből a
szempontból jelentősége van annak is, ha a birtokháborítást panaszló fél olyan
környezetbe ment lakni , amelyben -éppen a környezet jellegére figyelemmel -az
állattartás nem tilos. Egyes személyek fokozott érzékenysége nem járhat azzal a
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következménnyel , hogy a szomszéd az államigazgatási hatóság által engedélyezett és
ellenőrzött állattartói tevékenység megszüntetésére kényszerüljön. Kedvtelésből állatot úgy
kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését,
ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet és szokásrendjét tartósan és
szükségtelenül ne zavarja. A szomszédjogi szabályok megsértésén alapuló birtokvédelmi
perben figyelembe kell venni a szerzett jogok védelmének jogelvét is. (BH 260/2012. )”
Nem változott a jogszabály tartalma a „régi Ptk. 188.§ és az új Ptk. 5:5 .§
vonatkozásában. A nagykommentár 487.oldal utolsó bekezdése tartalmazza, hogy „A Ptk
szabályai a korábbi birtokvédelmi koncepciót és ezáltal az ehhez fűződő gyakorlatot is
fenntartja.
A „régi „ Polgári Törvénykönyv Magyarázata kommentár Complex 1.-továbbiakban
régi Ptk kommentár- kötet 667.oldal a 188.§ vonatkozásában az alábbiakat mondja ki.
„Birtokvédelemről általában
A birtok legfontosabb jogkövetkezménye a birtok alapján a birtokos mindenki mástól
követelheti, hogy tartózkodjék a fennálló birtokállapot önhatalmú megváltoztatásától
vagy megzavarásától. A birtokvédelemnek tehát az a célja, hogy megakadályozza a
mindenkori birtokállapot jogalap nélkül történő megváltoztatását vagy megzavarását.
A birtokláshoz való jogra alapítható, un. Petitórius birtokvédelem, csak a birtokláshoz való
jog alapján vehető igénybe.. Ha mind a birtoklásban megháborított, mint pedig a
birtokháborítást elkövető félnek a birtokláshoz jogcíme van a vita eldöntése ezek
egybevetésével történik, a szerint, hogy melyikük joga az erősebb.”
1/b/2
Ptk. 5:7.§ értelmezése a joggyakorlatban
A nagykommentár 493.oldal- , mely a Ptk. 5:7.§-hoz fűz kommentárt az alábbiakat
tartalmazza: „a Ptk. vélelmezi a birtoklásban megzavart fél jogosultságát. E szabály
elsődlegesen arra irányul, hogy a szerzett jogok alapján a már korábban kialakult
birtokhelyzet élvez elsőbbséget az azt megváltoztató tevékenységgel szemben.
1/b/3
Ptk. 5:21.§ , illetve az azonos tartalmú régi Ptk. 98.§ értelmezése a joggyakorlatban
A Ptk. 5:21.§ (régi Ptk. 98.§ )rögzíti ,hogy a tulajdonost megilleti a birtoklás joga és a
birtokvédelem, a régi Ptk kommentár 99.oldal azonban visszautal a 188.§-hoz fűzött
kommentárra, a nagykommentár 525 oldal pedig a birtokvédelem tekintetében az
5:5.§-hoz fűzött magyarázatokra.
1/b/4
A Ptk. 5/23 illetve az azonos tartalmú régi Ptk. 100 § értelmezése a joggyakorlatban
A régi Ptk kommentár 355.oldal a Ptk. 100.§-hoz -mely tartalmilag azonos az új Ptk.
5:23.§-al kifejezetten foglalkozik az állattartással okozott zavarással.
E szerint az ingatlan rendeltetésszerű használatához hozzátartozik , hogy azon a tulajdonos
állatokat tartson . A szükségtelen zavarás megállapításánál ezért a települési környezet
jellegéből kell kiindulni.
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A bírói gyakorlat már a régi Ptk 100.§-t is az alábbiak szerint értelmezte.
A BH 1982.91. értelmében az állattartás miatt indult birtokháborítási perekben azt kell
vizsgálni, hogy az adott környezet jellegére is tekintettel megvalósul-e olyan magatartás
amely birtokháborító és környezetsértő magatartásnak minősíthető. Jelentősége lehet
annak, hogy a birtokháborítást panaszló eleve olyan környezetbe ment lakni, amelybenéppen a környezet jellegére is figyelemmel –az állattartás nem tilos. Ilyen esetben
nyilvánvalóan nem valósul meg birtokháborítás, mert egyes személyek fokozott
érzékenysége nem eredményezheti a szomszédjogi szabályok megsértését.
Birtokvédelmi eljárásokban tehát eleve nem hagyható figyelmen kívül, hogy a Ptk. 5:5
és 5:7 .§ azt deklarálja, hogy a szerzett jogok alapján a már korábban kialakult
birtokhelyzet élvez elsőbbséget az azt megváltoztató tevékenységgel szemben.
Azaz, ha mindkét félnek van a birtokláshoz jogcíme akkor a szerzett jog az erősebb
jogcím az ugyanis a jogbiztonsággal van összefüggésben.
Az Európai Bíróság és az Elsőfokú Bíróság több általános jogelv érvényesülésének
követelményét rögzítette a közösségi jogban, így többek között a jogbiztonság elvét
A jogbiztonság kiterjed a szerzett jogok védelmére. Az Európai Bíróság elismerte
magánszemélyek jogát arra, hogy a jogbiztonság elvére hivatkozzanak egy a tagállammal
szembeni ügy során. (Ratti ügy)
A fentiekből nyilvánvaló, hogy birokvédelmi ügyekben a hivatkozott jogszabályokat
együttesen kell alkalmazni, nem vagylagosan a szerzett jogok védelme elve alapján
elsődlegesen a Ptk. 5:5 és 5:7 .§ alapján kell az ügyet vizsgálni, mert a fennálló
birtokállapot abszolút védelmet élvez , az azt megváltoztatni kívánó törekvésekkel
szemben.
Ettől eltérő jogértelmezés szerzett jogot sért.
A Ptk. 5:23.§ helyes értelmezése esetén e joghely harmonizál a másik két hivatkozott
joghellyel azaz deklarálja , hogy jelentősége lehet annak, hogy a birtokháborítást
panaszló eleve olyan környezetbe ment lakni, amelyben-éppen a környezet jellegére is
figyelemmel –az állattartás nem tilos. Ilyen esetben nyilvánvalóan nem valósul meg
birtokháborítás, mert egyes személyek fokozott érzékenysége nem eredményezheti a
szomszédjogi szabályok megsértését.
Ennélfogva a másodfokú bíróság Ptk. 5:23.§-ra alkalmazott jogértelmezése , mely szerint
az abban foglalt törvényi kötelezettség kiterjeszthető olyan személyekre akik
beköltözőként a már korábban kialakult birtokhelyzetet akarják megváltoztatni,
alapelvet, a jogbiztonság elvét sérti és a 2017.El.II.JGY.P.2.A jegyző előtt indított
birtokvédelmi ügyek bírósági gyakorlata , mint jogforrás téves értelmezésén alapul.
(lásd 1/b/7 pont )
Jelen esetben azonban a Ptk. 5:23.§-nak értelmezésének már több évtizedes kialakult bírói
gyakorlata van , így az eltérő értelmezést semmi sem indokolta.
A Kúria Pfv.I.22.358/2011/9.számű birtokvédelmi perben hozott ítéletében az alábbi
megállapításokat tette.
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„ Az ügy elbírálására a szomszédjog szabályát tartalmazó Ptk. 100.§-ában foglaltak-ami
azonos tartalmú az új Ptk. 5:23.§-al , valamint a Kr. (értsd Korm.r. 1. ) rendelkezései az
irányadóak. …. A Ptk. 100.§-ának rendelkezése szerint a tulajdonos a dolog használata
során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen
szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. A
szomszédjog fenti, általános szabálya a másokat zavaró tevékenységet nem feltétlenül tiltja,
hanem csak akkor, ha a zavarás szükségtelenül történik. Azt, hogy a zavarás szükségtelen-e
és azt mások milyen mértékig kötelesek tűrni, az ügy összes körülményének a mérlegelésével
kell eldönteni.
A Kr. 14.§ (2) bekezdése szerint kedvtelésből állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása
lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult
élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. Az egységes bírói gyakorlat
szerint a tulajdonjogot rendeltetésének megfelelően kell és lehet gyakorolni, amely az
érintettek érdekei összhangba hozatalának kötelezettségét, az együttműködést és az
elvárhatóság mértékéig való gondosságot teszi a szomszédok által tanúsított magatartás
megítélésének mércéjévé (a Legfelsőbb Bíróság Pfv.I.21.444/2009/6. számú - anonimizált
formában elérhető - eseti döntése). A Ptk. 100.§-ában foglalt szükségtelen zavarás tilalma
viszonylagos, az egymással ellentétes érdekek összemérése után lehet csak állást foglalni
abban, hogy a jogsértés megvalósult-e. A szükségtelen zavarás körében a bíróságnak a
felperesnek az ingatlan zavartalan használatához fűződő érdekét kell egybevetnie az
alperesnek a kutyatartáshoz - tenyésztéshez - fűződő gazdasági és személyes érdekével. Nem
hagyható figyelmen kívül, hogy a felperes 1997-ben költözött a társasházba, míg az alperes
ezt megelőzően, már az 1980-as évek végétől kezdődően foglalkozott kutyatartással tenyésztéssel -, ingatlanát ennek a célnak megfelelően alakította ki. A felperes tehát maga
választott lakhelyéül egy olyan lakókörnyezetet, ahol a lakóközösség kialakult élet-, és
szokásrendje szerint nemcsak kutyát, de még kis és nagy haszonállatot is tartanak, éppen a
környezet jellegére tekintettel. A szomszédjogi szabályok megítélésének következetesen
érvényesülő elve szerint egyesek fokozott érzékenysége nem eredményezheti e szabályok
megsértésének megállapítását. A másodfokú bíróság tehát az irányadó jogszabályok téves
értelmezésével, helytelenül jutott arra a következtetésre, hogy az alperes általi kutyatartás az
adott helyzetben olyan jellegű, amely a felperest az ingatlana birtoklásában szükségtelenül
zavarja.
Miután az elsőfokú bíróság az alperes magatartását a szomszédjog általános szabálya
alkalmazhatósága szempontjából a bírói gyakorlatban kialakult elvek szem előtt tartásával
helyesen vizsgálta, ezért a Kúria a másodfokú bíróság jogerős ítéletét a Pp. 275.§ (4)
bekezdése alapján hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.”
Alperes csatolta a Szolnoki Törvényszék által meghozott 1. Pf.20.915/2016/6 számú
ítéletét mely megváltoztatott a Tiszafüredi Járásbíróság által meghozott 2.P. 200 69/2015 /37.
számú ítélet volt, mely hasonlóan a Budapest Környéki Törvényszék ítéletével a beköltözőnek
kedvezett.
Ebben az ügyben szögezte le Szolnoki Törvényszék, hogy egyetért a perbeli alperessel,
abban, hogy szerzett jogokról van szó, amivel kapcsolatban felperes nem bizonyított olyan
változást, ami okán az állattartás szükségtelen mértékűen zavaróvá vált volna, továbbá
leszögezte, hogy
Pfv.I.22.358/2011/9. Számú ítélettel egyetértve nem részesíthet
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birtokvédelembe olyan panaszost aki maga költözött állattartó helyre és az állattartás nem
változott az odaköltözés óta sem.
Nem vitás tehát, hogy az állattartással kapcsolatos birtokháborítási perekben a Ptk 5:5.§-t
5:7.§-t ,5:21.§-t , 5:23.§-t valamint a Korm.r. 1. 14.§- (2) bekezdést együttesen kell
értelmezni és alkalmazni. Mindezt alátámasztja , hogy a fent már kifejtettek szerint, ha
különválasztják a szabályokat akkor legfeljebb olyan ítélet születhet, hogy a
jogkövetkezménynek nem lesz jogalapja.
1/b/5
Ptk 5:5.§-t 5:7.§-t ,5:21.§-t a Ptk. 5:23.§ elkülönített alkalmazhatóságával kapcsolatos
téves jogértelmezés a másodfokú ítéletben
A másodfokú bíróság figyelmen kívül hagyta, hogy a birtokháborítási perekben a Ptk
5:5.§-t 5:7.§-t ,5:21.§-t a Ptk. 5:23.§-t valamint a Korm.r. 1. 14.§- (2) bekezdést együttesen
és a kialakult bírói gyakorlatnak megfelelően kell értelmezni és alkalmazni.
Az ítélet indokolása 4.oldal második bekezdésében az eljáró másodfokú tanács azt elismerte,
hogy a felperes kereseti kérelme a Ptk. 5:5.§-a és 5:7 .§ alapján nem megalapozott,
azonban az ítélet 4.o. harmadik bekezdésében azt a megállapítást tette , hogy „tévedett az
elsőfokú bíróság, amikor nem vette figyelembe a birtokper és a szomszédjogi szabályok
sajátosságait és nem vizsgálta , hogy a szomszédjogi szabályok értelmében megalapozotte a kereset, noha felperes nemcsak a Ptk. fenti rendelkezéseire alapozta , hanem a Ptk.
5:21.§-ra és az 5:23.§-ra is”.
Mint a fentiekből kitűnik, az elsőfokú bíróság ismerte jól a jogszabályokat, jelesül az kevés,
ha a kereset a Ptk.5:23.§ alapján megállni látszik, még az is kevés, ha a zavarás szükségtelen
mértékű, mert a szankcionálhatósághoz az is kell, hogy az 5:5.§ szerint a tilos önhatalom is
megállapítható legyen, mert jogkövetkezményt csak a Pp. 5:7. § alapján lehet
alkalmazni. Zavarás megszüntetést, tehát az kérhet, aki a szükségtelen mértékű zavarást ,
valamint azt bizonyítja, hogy tilos önhatalommal zavarták meg a birtoklásában jelen perben a
felperes egyiket sem bizonyította.
Azaz minden alapot nélkülöz másodfokú bíróság jogértelmezése , mely szerint a hivatkozott
jogszabályokat nem együttesen, hanem vagylagosan azaz egymástól függetlenül kell,
illetve lehet alkalmazni. Azaz, ha a birtokvédelmi szabályok szerint a felperes nem jogosult
birtokvédelemre, akkor azt kell vizsgálni, hogy a szomszédjogi szabályok szerint
megalapozott-e keresete. Ez azonban kizárt, mert még, ha meg is állapítható lenne a
szükségtelen zavarás a szomszédjogi szabályok alapján jogkövetkezményt csak a
birtokvédelmi szabályok szerint lehet kiszabni.
Ez az álláspont egyben ellentétes egyrészt a hivatkozott jogszabályok tartalmával , ami
a jogszabályhoz fűzött kommentárokból , iránymutató döntésekből kitűnik , másrészt
a kialakult egységes bírói gyakorlattal is.
Arra az ítélet nem ad magyarázatot, hogy a másodfokú tanács milyen jogszabályra, vagy
joggyakorlatra alapozta álláspontját, mely szerint egy általa sem vitatottan a birtokvédelmi
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szabályokon azaz a Ptk. 5:5.§-on és 5:7.§-on alapuló kereset esetén e joghelyeket
figyelmen kívül lehet hagyni és el lehet dönteni az ügyet kizárólag a szomszédjogi
szabályok alkalmazásával.
Ez az álláspont a birtokvédelem lényegét tagadja , jelesül, hogy a birtok legfontosabb
jogkövetkezménye a birtok alapján a birtokos mindenki mástól követelheti, hogy
tartózkodjék a fennálló birtokállapot önhatalmú megváltoztatásától vagy
megzavarásától, illetőleg , hogy a birtokvédelemnek az a célja, hogy megakadályozza a
mindenkori birtokállapot jogalap nélkül történő megváltoztatását vagy megzavarását és,
ha mindkét félnek a birtokláshoz jogcíme van a vita eldöntése ezek egybevetésével
történik, a szerint, hogy melyikük joga az erősebb.
Azt, hogy a korábban bennlakó joga az erősebb a Ptk.5:7 .§ helyes és a bírói gyakorlat
által is alkalmazott értelmezése alapján nyilvánvaló , miután lényege, hogy a szerzett
jogok alapján a már korábban kialakult birtokhelyzet élvez elsőbbséget az azt
megváltoztató tevékenységgel szemben.
Ez önmagában olyan törvénysértés ami indokolja az ítélet megváltoztatását.
1/b/6
Ptk. 5:23.§ téves jogértelmezése
Úgyszintén téves jogértelmezésen alapul Ptk. 5:23.§-t értelmezése, amin az ítélet alapul.
Ugyanis ennek a joghely értelmezésének évtizedek óta-ide értve az azonos tartalmú Ptk.
100.§-hoz fűzött joggyakorlatot is - kialakult és egységes bírói gyakorlata van .
1/b/7
Ezt a bírói gyakorlatot a másodfokú bíróság az ítélet 4.o. negyedik és ötödik bekezdésben
pontosan szám szerint meg nem jelölt „összefoglaló kúriai véleményre” hivatkozva azt
pontatlanul , hiányosan és a valós tartalommal ellentétesen idézve figyelmen kívül
hagyta .
A hivatkozott jogforrás az alábbiakat tartalmazza:
2017.El.II.JGY.P.2.A jegyző előtt indított birtokvédelmi ügyek bírósági gyakorlata
„[211]Az általános szabály, az általános korlát az, hogy a használat jogosultja, a tulajdonos a
dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat,
különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását
veszélyeztetné (Ptk. 5:23.§; szinte ugyanígy: 1959-es Ptk. 100.§). E pontban a törvényalkotó
lényegében egy generális klauzulát fogalmaz meg. Ez abszolút korlát és mindenki mással
szemben, de különösen azokkal a szomszédokkal szemben érvényesül, illetve a törvényi
kötelezettség kiterjesztő értelmezésével azokra a személyekre is vonatkozik, akik a
dolgot egyéb jogcímen használják. Ez alapján a szomszédjog általános szabályában foglalt
kötelezettség terheli mindazokat a birtokosokat, akik az ingatlan birtoklására a használati
jog átengedésével váltak jogosulttá (pl. haszonélvező, bérlő).
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[212]A használati jog korlátját megsértő magatartás jogellenes, és amiatt a sérelmet
szenvedett fél az előzőek szerint vagy birtokvédelmi igénnyel, vagy kártérítési igénnyel élhet
„
Az eljáró tanács tévesen értelmezte a jogforrást, és ráadásul mellőzte a forrás pontos
megjelölését továbbá hiányosan idézte annak tartalmát amiből pedig egyértelműen kitűnik,
hogy az összefoglaló vélemény nem a Ptk. 5:5 és 5:7 .§-ban leírt jogelvekkel
ellentétesen kívánt beköltözőnek jogokat biztosítani, még csak nem is a Ptk. 5:23.§-nak
akart új értelmet adni a több évtizede kialakult bírói gyakorlattal szemben, hanem , „ a
törvényi kötelezettség kiterjesztő értelmezése” jelen esetben azokra értendő akik nem
tulajdonosként , hanem más jogcímen pl.haszonélvező, illetve bérlő címen használják az
ingatlant.
Mindezt nem lehet további kiterjesztéssel jogszabálysértő módon és az egységes bírói
gyakorlattal ellentétesen értelmezni.
A kialakult és egységes bírói gyakorlat, harmonizálva a Ptk. 5:5 és 5:7 .§ rendelkezéseivel
egységes abban hogy a Ptk. 100.§, illetve a helyébe lépett Ptk. 5:23.§ értelmezése során
alapelv, hogy aki olyan környezetbe megy lakni ahol az állattartás nem tilos egyéni
érzékenységére hivatkozva birtokvédelmet nem kérhet.
Ezen túl a Kúria a Pfv.I.21.566/2017/6. Számú ítéletében azt is kimondta, hogy
(26 ) „A Ptk. 100.§-ának alkalmazásakor azt kell értékelni, hogy a zavarás milyen módon és
mértékben valósult meg, meghaladja-e azt a mértéket, amelyet a szomszédos ingatlan
tulajdonosának el kell viselnie. Nem arról van szó, hogy a(...) alperesnek a szomszédok
érdekét a saját tulajdonosi érdeke elé kell helyeznie, hanem arról, hogy úgy kell
működtetni és üzemeltetnie a komplexumot, hogy a szomszédok tulajdonosi jogainak
gyakorlására is tekintettel kell lennie, figyelemmel az épített környezet helyben kialakult
sajátosságaira.”
„(27 ) A birtokvédelem módját a szemben álló érdekek összevetésének eredménye szabja
meg: az érdekegyensúly helyes megteremtésével érhető el a zavarás szükségtelen mértékének
megszüntetése, amelyet már a szomszéd tűrni tartozik. A települési környezet jellegétől is
függ, hogy a szomszéd milyen mértékű zavarást köteles eltűrni. Alapvetően más megítélés
alá esik a városi környezetben egy (….) üzemeltetése, amely ott csak súlyosabb, feltűnőbb
zavarás esetén tekinthető szükségtelenül zavaró tevékenységnek, amely az alapzajtól
„kiugró" mértékű. „
Minden jogi alapot nélkülöz a másodfokú bíróság ítélete, mely állattartási övezetben azt
várja el a 25 éve bennlakótól , hogy helyezze a saját tulajdonosi érdeke fölé a beköltöző
semmivel sem igazolt érdekét, kockáztatva az állatai egészségét, elfogadhatatlan napi
terhet vállalva. (Lásd még : 1/b/8. 2/d/3-2/d/4 pont. )
1/b/8
Ennek az elvnek a szem előtt tartásával lehet csak összevetni a felek méltányos érdekeit.
Ennélfogva eleve tévesen értelmezte a másodfokú tanács az ítélet 4.o.6. hatodik
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bekezdésében a tűrési kötelezettséget. A beköltöző tűrési kötelezettsége abszolút annak a
birtokállapotnak a vonatkozásában, ami a beköltözésekor fennállt. A felek méltányos
érdekeinek összevetésekor nem hagyható figyelmen kívül, ha valaki olyan környezetbe
megy lakni ahol az állattartás megszokott és a szomszéd évtizedek óta azonos és az
állatvédelmi szabályoknak megfelelő állattartást folytat. Ilyen esetben a felek méltányos
érdekeinek összevetésekor is azt kell vizsgálni, mi volt az eredeti állapot, amit az
odaköltöző meg akar változtatni. Egy ilyen igény elismerése a szerzett jogot sérti, ha még
az állatok egészségének károsításával is járhat akkor az állatvédelmi jogszabályokat is,
de nem hagyható figyelmen kívül a bennlakó állattartó állattartáshoz , tenyésztéshez
fűződő érdeke, amit össze kell vetni a beköltöző semmivel sem bizonyított állításával,
hogy őt a fennálló állapot zavarja. Pfv.I.22.358/2011/9. „A felperes tehát maga választott
lakhelyéül egy olyan lakókörnyezetet, ahol a lakóközösség kialakult élet-, és szokásrendje
szerint ……….még kis és nagy haszonállatot is tartanak, éppen a környezet jellegére
tekintettel. A szomszédjogi szabályok megítélésének következetesen érvényesülő elve szerint
egyesek fokozott érzékenysége nem eredményezheti e szabályok megsértésének
megállapítását. A másodfokú bíróság tehát az irányadó jogszabályok téves értelmezésével,
helytelenül jutott arra a következtetésre, hogy az alperes általi kutyatartás az adott helyzetben
olyan jellegű, amely a felperest az ingatlana birtoklásában szükségtelenül zavarja.”
1/b/9
A fentiekre tekintettel alaptalan az ítélet 4.o.6. hetedik bekezdésében található okfejtés mert
az „érdekek kölcsönös együttműködésén alapuló összhangba hozása alatt” nem az
értendő, hogy a bent lakónak kell a melléköltöző érdekében megváltoztatni évtizedes élet és
szokásrendjét, hanem a beköltözőnek kell- ha már elmulasztotta a szerződés körüli
gondosságot – megtenni mindent, hogy csökkentse azt a hatást ami őt zavarja, netán
megváltoztassa a hálóhelyét, hangcsökkentő ablakot szereljen fel, ha már olyan helyre
költözött ahol a baromfitartás elfogadott életforma. A Ptk 5:7.§ alapján fogalmilag kizárt,
hogy a fennálló birtokállapot szükségtelen mértékű zavarást valósítson meg a beköltözővel
szemben , miután a fennálló birtokállapot abszolút védelmet élvez , az azt
megváltoztatni kívánó törekvésekkel szemben.
1/b/10
A fentiek alapján alaptalan az ítélet 4.o.6. nyolcadik bekezdésében , előadott
eszmefuttatás, így csak megjegyzi alperes, hogy a szükségtelen zavarás fogalmát ugyan a
törvény nem definiálja, de a bírói gyakorlatot alperes a perben felhívta.
A szükségtelen zavarás fogalmát a jogalkotó nem határozza meg, így azt a bírósági
jogalkalmazásnak kell ‒ mindig az ügy egyedi sajátosságaira is figyelemmel ‒ tartalommal
megtöltenie. Ártalmas vagy szükségtelen áthatásnak általában azokat a közvetett
áthatásokat tekinthetjük, „melyek annyira túlságos méretűek, hogy a helyi viszonyok
szerint a telek rendeltetésszerű használatát egyfelől meghaladják, másfelől a szomszéd
telek szokásos kihasználását jelentékenyen korlátozzák” (Szladits Károly szerk.: A
Magyar magánjog V. Dologi jog. Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1942. 152.
oldal).
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Ezen túl a Kúria fent már idézett Pfv.I.21.566/2017/6. Számú ítéletében azt is kimondta, hogy
(26 ) Nem arról van szó, hogy a(...) alperesnek a szomszédok érdekét a saját tulajdonosi
érdeke elé kell helyeznie, hanem arról, hogy a szomszédok tulajdonosi jogainak gyakorlására
is tekintettel kell lennie, figyelemmel az épített környezet helyben kialakult
sajátosságaira.”(27)
(27 ) A települési környezet jellegétől is függ, hogy a szomszéd milyen mértékű zavarást
köteles eltűrni, tehát vidékies állattartó környezetbe beköltöző személy tűrni köteles az
állattartással járó zajokat.
Jelen esetben egyik követelmény sem áll fenn. A helyi viszonyok szerint az állattartás
megszokott, azt meg felperes nem bizonyította, hogy egyáltalán bármilyen zavarás érné .
1/b/11
Miután felperes megtagadta a bizonyítást , hogy egyáltalán milyen mértékű zavarás éri a
hálószobájában érdektelen a másodfokú bíróság az ítélet 4.o.6. kilencedik bekezdésében
kifejtett eszmefuttatása , hogy e körben nem a zavarás ténye , hanem annak esetlegesen
szükségtelen mértéke bír jelentőséggel, mert jelen perben, miképp az ítélet 3.o. utolsó és
4.o. első bekezdése is megállapítja senki sem vitatja, hogy felperes az éjszakai kukorékolás
zavarja, de tűrési kötelezettsége okán ez birtokvédelmi perben nem releváns , másrészt
felperes még azt sem volt hajlandó bizonyítani mit hallhat egyáltalán a hálószobájában.
A másodfokú bíróság jogértelmezése során tehát ott tévedett, hogy tévesen értelmezve
az összefoglaló véleményt úgy vélte, hogy áttörhető a Ptk. 5:5 és 5:7 .§ által deklarált
alapelv , hogy a birtokvédelmi jog a fennálló birtokállapotot védi és negligálható a több
évtizedes bírói gyakorlat, hogy a beköltözőnek tűrési kötelezettsége van. Ezek az elvek
azonban nem mellőzhetők a felek méltányos érdekeinek összevetése során
Jelen esetben tehát semmi sem indokolta a Ptk 5:23.§ kiterjesztő értelmezését a
beköltözőre, mert ilyet az összefoglaló vélemény nem állított. Így semmi alap nem volt
az általános bírói gyakorlattól eltérő jogértelmezésre és jogalkalmazásra.
2.
A perben elkövetett eljárási hibának, tehát az anyagi jogszabályok téves értelmezése
volt, az alapja bár még ez sem indokolja, hogy a másodfokú tanács figyelmen kívül
hagyta , hogy felperes a bizonyítási kötelezettségének nem tett eleget és ezzel
kapcsolatban a bíróság nem tett eleget indokolási kötelezettségének sem, illetve, hogy
jogalap nélküli jogkövetkezményt írjon elő.
Téves jogszabály értelmezésen alapuló ítélet eleve az ügy érdemére kihatóan törvénysértő , a
bírói gyakorlatnak megfelelő elsőfokú ítélet téves jogértelmezésen alapuló felülmérlegelése
pedig az ügy érdemére kiható eljárási jogszabálysértés .Pp.206.§ (1)
Az ügy érdemére kihatóan sérti az eljárási szabályokat az ítélet,, ha nyilvánvalóan
ésszerűtlen, vagy megfelelő indokolás hiányában nyilvánvalóan önkényes.
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Nem volt ésszerű szembemenve a teljes hazai joggyakorlattal ,és az iránymutató
döntésekkel megváltoztatni egy a másodfokú bíróság által is elismerten okszerű mérlegelésen
alapuló ,ítéletet, pusztán azért, hogy megsértve a szerzett jogot az eljáró tanács
birtokvédelmet adjon az állattartási övezetbe beköltözőnek, aki még a bizonyítást is
megtagadta abban a kérdésben, hogy egyáltalán behallatszik -e szükségtelen mértékben a
kakasok hangja .Az ítélet nem indokolja semmilyen formában, hogy miért értelmezte az
egységes bírói gyakorlattal ellentétes tartalommal az anyagi jogi jogszabályokat , miért hagyta
figyelmen kívül , a birtokháborítási perek alapelveit, és arra sem, hogy miért idézte a pontos
forrás megjelölése nélkül tévesen a 2017.El.II.JGY.P.2. összefoglaló véleményt .
Így még ki sem derült az eljárás során , hogy mire alapozza a bíróság azt a meggyőződését,
hogy a kakasok hangja szükségtelen mértékben zavaróan hallatszik be az ingatlanba.
Nyilvánvalóan ésszerűtlen és önkényes az az ítélet, ami birtokvédelmi szankciót szab ki
miközben elismeri, hogy a birtokvédelmi szabályok alapján nem áll meg a kereset.
Az ítélet további bekezdésenkénti elemzése sem ad magyarázatot a bíróság anyagi és
eljárásjogi hibáira amit az ügyben elkövetett.
2/a
Az ítélet 5.o.első bekezdése szerint az adott ügyben annak van jelentősége, hogy az alperesi
kakasok hajnali kukorékolásai által okozott jelentős zajterhelés milyen gyakoriságú és az
adott településen mennyire megszokott, illetve van-e olyan megoldás , amellyel -aránytalan
költségek vagy további jogsérelem nélkül-ez megszüntethető.
Ezen túl a Kúria a Pfv.I.21.566/2017/6. Számú ítélet (27) szerint eleve az minősül
szükségtelenül zavaró tevékenységnek amely az alapzajtól „kiugró" mértékű.
Nyilvánvalóan észlelhető volt a helyszíni szemlén is, hogy felperes a másik szomszédjától
is éri kakaskukorékolás , tehát az alapzajtól eleve nem kiugró mértékű alperes
kakasainak hangja.
Gödöllői Járásbíróság 11.P.21.366/2017/33. sz. ítélet 8.o. „A bíróság itt jegyzi meg, hogy a
helyszíni szemle során a bíróság is úgy tapasztalta, hogy a felperes ingatlanán hallható volt az
alperes ingatlanról származó baromfik és madarak hangja, de más ingatlanról származó
baromfik hangja is.
A másodfokú bíróság indokolása tehát abból a szempontból is alaptalan bíróság, hogy a
helyes anyagi jogi jogértelmezés alapján a környezet jellegének volt jelentősége és annak,
hogy a beköltözőnek tűrési kötelezettsége van azon zajterhelés vonatkozásában ami az
odaköltözésekor már fennállt. Jelen esetben a településen a kakaskukorékolás megszokott , ez
objektív bebizonyosodott a helyszíni szemlén , hiszen felperes másik és más szomszédok is
tartanak kakast, baromfit és más állatokat is.
Az pedig érdektelen a beköltöző esetében , hogy a fennálló birtokállapotból eredő panaszai
csökkenthetők, vagy megszüntethetők-e.
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Az eljárási jogszabálysértés, hogy a másodfokú tanács úgy kedvezett a beköltözőnek, hogy
az nem tett eleget bizonyítási kötelezettségének, a bíróság meg az indokolási
kötelezettségének, hogy miért tekintett el ettől.
Úgyszintén nem indokolja miből jutott arra a következtetésre , hogy a nem is bizonyított
zajterhelés további jogsérelem-jelesül az állatok kínzása , zaklatása, pusztulásuk előidézése és
az állatvédelmi jogszabályok megsértése nélkül megszüntethető. Erre ugyanis nincs adat és
maga sem folytatott le a tárgyban vizsgálatot.
2/b
A másodfokú bíróság az ítélet 5.o. második bekezdésében nem vitatta , hogy a kisvárosban
többen is tartottak kisállatokat alperes is éspedig felperes odaköltözését megelőzően is .
Nekik ólakat épített, azokat az ítélet állítása szerint nem használja-a baromfiakat éjszakára
nem zárja be , a tyúkok és a kakasok ekkor is szabadon vannak , a kakaskukorékolást nem
tompítja semmi.
Ez a bekezdés azt bizonyítja, hogy a másodfokú bíróság tudatában volt annak, hogy a
környezet jellegét tekintve az állattartás megszokott és annak is, hogy alperes a felperes
odaköltözését megelőzően is változatlan formában tartott állatot . Azzal is tisztában volt ,
hogy az állatokat alperes a felperes odaköltözését megelőzően sem zárta be ,kivéve a
kiscsibéket kiskacsákat az anyjukkal , de a kakasokat soha azonban arra nem adott
magyarázatot, hogy mely jogszabályi alapon várta el, hogy a beköltöző kedvéért alperes
változtasson több évtizedes állattartási szokásain , főképp, hogy még azt sem
bizonyította felperes, hogy szükségtelen mértékű zajterhelés éri. A téves jogszabály
értelmezés sem indokolhatja, sem enyhítheti az eljárási szabálysértést, hogy a másodfokú
tanács hitelt adott felperes semmivel sem bizonyított állításainak.
A másodfokú ítélet iratellenesen állítja , hogy a kakaskukorékolást nem tompítja
semmi.
Gödöllői Járásbíróság 11.P.21.366/2017/33. 10. oldal.
„ Az alperes telkét a felperesétől egy több, mint két méter magas hullámpala fal is elválasztja,
melynek elhelyezése szintén arra enged következtetni, hogy az állattartásból eredő zajok
és esetleges szagok felperesi ingatlanra történő átjutását hivatottak csökkenteni.”
2/c
A másodfokú tanács az ítélet 5.o. harmadik bekezdés első mondata szerint „A másodfokú
bíróság álláspontja szerint alperesnek-a szükségszerűen járó zavarás mértékének lehetséges
csökkentése mellett -joga van baromfiak tartására.
Ezzel a másodfokú bíróság elismerte , hogy a baromfitartás szükségszerű velejárója a
zavarás, annak azonban már nem adta indokát , hogy szükségszerű zavarás mértékét
egyáltalán miért kéne csökkenteni, mikor a jogszabály szerint csak a szükségtelen
mértékű zavarás jogszabálysértő. Annak sem adta indokát a másodfokú tanács hogy
mire alapozza álláspontját , hogy a „szükséges „tehát nem törvénytelen zavarást egyáltalán
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köteles lenne a korábban helyben lakó csökkenteni, pusztán azért, mert a beköltöző
bizonyítatlanul azt állítja, hogy a kakaskukorékolástól halálfélelme van.
Mint a fent idézett a Gödöllői Járásbíróság 11.P.21.366/2017/33. 10. oldal. Is rögzíti
alperes minden tőle elvárhatót meg is tett , hogy csökkentse az áthatásokat, saját
érdekei fölé viszont nem köteles helyezni a beköltöző érdekeit.
Ez már önmagában felveti a kérdést, hogy a kialakult bírói gyakorlattal ellentétesen miért
részesítette a beköltözőt egyéni érzékenységére tekintettel birtokvédelemben?
2/d
2/d/1
Az sem derül ki-miután semmilyen közvetett bizonyíték nincs arra, hogy behallatszik-e
felperes hálószobájába a kukorékolás és az milyen mértékű –, hogy mire alapozza az ítélet
5.o. harmadik . bekezdés második mondata , hogy „ugyanakkor az éjjel is szabadon tartott
kakasok rendszeres éjszakai huzamos ideig tartó hangos és a lehetséges tompítás nélküli
kukorékolás olyan mértékű zavarásnak minősül amelyet a felperes, mint a szomszéd
ingatlan tulajdonosa már nem köteles tűrni.”
A két bekezdés közti ellentmondás nyilvánvaló, egyrészt a másodfokú tanács elismeri, hogy a
kukorékolás szükségszerű velejárója a baromfitartásnak, így az éjszakai helyesebben a
hajnali kakaskukorékolás is része ennek. Tehát ez a zavarás sem szükségtelen mértékű. Az
ítélet nem adja indokát, hogy miért követelheti a beköltöző a szükséges mértékű zavarás
tompítását ami mellé maga költözött, főképp, ha azt már alperes megtette azzal, hogy több,
mint két méter magas hullámpala falat is felállított.
2/d/2
Az nem derül ki az ítéletből, hogy álláspontját mely tényekre és bizonyítékokra alapozza a
másodfokú tanács, ugyanis az elsőfokú bíróság a helyszíni szemlén nem tapasztalhatta meg ,
hogy milyen mértékű zavarás érheti felperest, miután felperes nem engedte a helyszínen
vizsgálni , hogy hol van a hálószobája s mi hallatszik oda be. Megalapozott ítélet azonban
csak objektív bizonyítékokon alapulhat, az pedig a bírói gyakorlat szerint helyszíni szemle,
vagy szakértői bizonyítás lehet . A másodfokú tanács úgy mérlegelte felül az elsőfokú
bíróság ítéletét, hogy meg sem kísérelte a helyszínen megvizsgálni, hogy egyáltalán mi
hallatszik be a felperes hálószobájába.
A már az ellenkérelemhez 7. sz. mellékletként csatolt Fővárosi Törvényszék
52.Pf.639.734/2011/5 számú ítélete arra is kitér (3.o. utolsó bekezdés), hogy : „A másodfokú
bíróság kiemeli, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítékok mérlegelése során helyesen
tulajdonított kiemelt jelentőséget a helyszíni szemlén tapasztaltaknak, mivel ekkor tudott
objektív módon meggyőződni a felperesek és a tanuk által állított zavaró hatások tényleges
fennállásáról, illetve azok mértékéről……...”
2/d/3
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Arról sem győződött meg a másodfokú tanács, hogy valóban mindennemű alperesi
érdeksérelem és megterhelés nélkül hajkurászhatók a kakasok napi szinten este 23
órakor és valóban nem okoz károsodást, ha az állatokat éjszakára bezárják az ólba .
Nem vizsgálta, hogy állatvédelmi szempontból megengedhető-e a szabad élethez szokott
kakasok napi zaklatása, noha ezen perekben nem hagyható figyelmen kívül, hogy az
állattartási ügyekben az állatvédelmi szempontokat is szem előtt kell tartani.
1998 évi XXVIII törvény(ÁVTV. az állatok védelméről és kíméletéről.
6. § (1) * Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést
okozni, az állatot károsítani, így különösen az állatot nem szabad:
3. § E törvény alkalmazásában:2. állat károsítása: az állat testi épségének, szervezetének,
pszichikai állapotának vagy viselkedésének tartós, hátrányos megváltoztatása;
A Korm.r 1. 14.§ (2) A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása
lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség
kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.
A Korm.r 1. 16. § (1) A kedvtelésből tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak
szükségtelenül fájdalmat, szenvedést, illetve félelmet okozni nem szabad.(2) A kedvtelésből
tartott állat tartója köteles az állat életfeltételeinek kialakítása és a tartása sorána) az adott faj
viselkedési és szociális igényeit is figyelembe venni,
Ezek olyan szakkérdések, melyek első fokon fel sem merültek, miután az elsőfokú bíróság a
hatályos jogszabályoknak és bírósági gyakorlatnak megfelelően felperesre terhelte, a
bizonyítási kötelezettséget,” A bizonyítási teher a perben a felperest terhelte arra vonatkozóan,
hogy az alperes a felperest a birtoklásában a kakasok tartásával olyan mértékben zavarja,
hogy annak tűrésére nem köteles, illetve birtoklásában jogalap nélkül háborítja.
Felperes bizonyítási kötelezettségének ebből a szempontból sem tett eleget.
Ezzel kapcsolatban az elsőfokú bíróság az alábbi megállapítást tette:
Gödöllői Járásbíróság 11.P.21.366/2017/33. 10.o.- „Az (elsőfokú ) bíróság a rendelkezésre
álló bizonyítékok alapján tehát nem tudta megállapítani, hogy az alperes a kakasai
tartásával a felperest szükségtelenül zavarná. Nem bizonyította a felperes továbbá a
perben azt sem, hogy az alperes kakasainak bezárása mennyiben csökkentené vagy oltaná
ki a zavarást, az mennyiben válna elviselhetővé számára, vagy esetlegesen továbbra is
elviselhetetlen mértékű lenne.
Ennélfogva a másodfokú bíróság ítélete kirívóan okszerűtlen, még az sem bizonyította
felperes , hogy bármilyen számára megnyugtató eredménnyel járna a kereset teljesítése.
Az elsőfokú ítélet tovább tartalmazza, hogy :
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Gödöllői Járásbíróság 11.P.21.366/2017/33. 10.o.-”Erre figyelemmel a bíróság a felperes
azon kereseti kérelmét, hogy az alperes birtokháborítást követ el, vagy a szomszédjogok
sérelmét okozná, elutasította. Az elutasításra figyelemmel a bíróság nem vizsgálta azt,
hogy az alperes állatainak befogása, és éjszakai elzárása megvalósítható-e,
végrehajtható-e, illetve mely időszakra.
Ennélfogva kirívóan okszerűtlen a másodfokú ítélet, mert még azt sem vizsgálta,
megvalósítható azaz végrehajtható -e az ítéletben előírt rendelkezés , főképp azt nem,
hogy károsítja-e mindez az állatot.
2/d/4
Ami még súlyosabb a másodfokú bíróság nem vizsgálta , hogy nem okoz-e szükségtelen
és aránytalan sérelmet alperesnek a hajnali és éjszakai órára előírt napi program
végrehajtása
Márpedig az tény, hogy beavatkozott alperes magánéletébe oly módon, hogy napi
programot ír elő neki függetlenül attól, hogy alperesnek éppen milyen egyéb programja
van este 23 órára , illetve reggel 6 órára.
Ez pedig alapjogsértés.
Alaptörvény SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG
I. cikk
(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani.
Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.
(2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.
(3) Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg.
Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme
érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az
alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.
Alaptörvény VI. cikk *
(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, tiszteletben tartsák.
Ptk. 2:42. § [A személyiségi jogok általános védelme]
(1) * Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között
személyiségét, így különösen a magán- és családi élet, az otthon, a másokkal való - bármilyen
módon, illetve eszközzel történő - kapcsolattartás és a jóhírnév tiszteletben tartásához való
jogát szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja.
(2) Az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat mindenki köteles
tiszteletben tartani. A személyiségi jogok e törvény védelme alatt állnak.
(3) Nem sért személyiségi jogot az a magatartás, amelyhez az érintett hozzájárult.
2:43. § [Nevesített személyiségi jogok]
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A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen
b) a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése;
A fentiek alapján az eljáró másodfokú tanács szükségtelen és aránytalan mértékben
beavatkozott alperes magánéletébe azzal, hogy napirendet írt elő számára. Mindezt a Ptk
birtokvédelmi szabályai szerint tűrésre kötelezett felperes javára, aki bizonyítási
kötelezettségét megtagadta és aki még személyiségi jog sérelemre sem hivatkozhat mivel ő
költözött olyan helyre ahol az állattartás megszokott ezzel hozzájárult a környező állattartók
megszokott állattartási magatartásához.
Miközben az ítélet 4.o. 6. bekezdésben a másodfokú bíróság megállapította, hogy „ a
szomszédjog általános szabályán alapuló igényeket a felek méltányos érdekeinek
összemérésével kell megítélni törekedve az érdekegyensúly megteremtésére „,
azonközben alperes érdekeit teljes mértékben figyelmen kívül hagyta, éspedig vizsgálat
nélkül.
Márpedig alperes nem köteles a beköltöző szomszédja érdekei a saját személyes és
gazdasági érdekei fölé helyezni, a másodfokú tanács pedig ezt várná el.
2/d/5
Miképp alperes az 1/a/3 pontban már kifejtette kiemelt jelentőséggel bír, hogy a bíróság
az ítélet 5.o. negyedik bekezdésében az alábbiakkal indokolta ítéletét.
„A másodfokú bíróság a döntése meghozatala során figyelemmel volt arra,
a vidéken általánosnak is mondható gyakorlatra is
amely szerint az állattartók a baromfiakat éjszakára mintegy természetes módon
-mindennemű érdeksérelem vagy az állatok épségének veszélyeztetése nélkül baromfiólakba
zárják , illetve az alperes ingatlanán ezek az ólak eleve rendelkezésre állnak. „
Mint alperes már kifejtette amennyiben a bíróság hivatkozik egy „tényre” amit a bizonyításra
kötelezett fél semmivel sem bizonyított, abból az következik, hogy a hivatkozott tényt
köztudomású ténynek tekinti, vagy hivatalos tudomással bír róla.
Mindez azonban nem alkalmazható birtokháborítási ügyekben ahol mindig a konkrét ügyet
kell elbírálni.
A fent már hivatkozott Pfv.I.22.358/2011/9.számú iránymutató döntés a jelen perbeli
tényállással azonos tényállású ügyben az alábbiakat szögezte le:
A Ptk. 100.§-ának-ami azonos a Ptk. 5:23-al- rendelkezése szerint a tulajdonos a dolog
használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat,
különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását
veszélyeztetné. A szomszédjog fenti, általános szabálya a másokat zavaró tevékenységet nem
feltétlenül tiltja, hanem csak akkor, ha a zavarás szükségtelenül történik. Azt, hogy a zavarás
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szükségtelen-e és azt mások milyen mértékig kötelesek tűrni, az ügy összes körülményének a
mérlegelésével kell eldönteni. Mindig az adott ügyben kell elbírálni - nem pedig
általánosságban -, hogy a zavarás szükségtelen-e, meghaladja-e az ilyen helyzetben
általában elviselhető mértéket. Jogszabályt sértett ezért a másodfokú bíróság, amikor
köztudomásúnak tartott tényekre hivatkozott. Ebben a körben megalapozottan hivatkozott
arra az alperes, hogy a Pp. 163.§ (3) bekezdésének utolsó mondata szerint a köztudomású
tények figyelembevételének feltétele, hogy a bíróság a feleket erre a tárgyaláson
figyelmezteti. A másodfokú bíróság ezt a követelményt nem teljesítette, ami a többi között
egyik oka volt annak, hogy az ügy érdemében jogszabálysértő határozatot hozott.
KúriaBüntető-Közigazgatási-Munkaügyi és Polgári Kollégiumai Joggyakorlat-Elemző
CsoportÖsszefoglaló véleményAz ítéleti bizonyosság elméleti és gyakorlati kérdései
https://kuriabirosag.hu/sites/default/files/joggyak/osszefogl_velemeny_iteleti_bizonyossag.pdf
„2. A köztudomású, illetőleg a bíróság hivatalos tudomása alapján ismert tényeknek,
valamint a bírószemélyes ismereteinek jelentősége a tényállás-megállapításban[Dr.
Madarász Annak bíró (Kúria); Dr. Tokaji Mónika Fruzsina bíró (Debreceni Városi
Bíróság)]
„Köztudomásúnak tekintjük az emberek meghatározott csoportjai által ismert és valónak
elfogadott tényeket.” A jogirodalom ezeket két csoportra osztja:– „A szorosabb értelemben
vett köztudomású tények közé tartoznak a történeti események ... és az olyan általános
ismeretek, mint például a mértékrendszer elemei.”– „A köztapasztalati tényeken inkább
olyan tapasztalati tételeket kell érteni, amelyek általánosan ismert összefüggéseken vagy
megfigyeléseken alapulnak.” (Kengyel Miklós Magyar polgárieljárásjog című munkáját
(Osiris Kiadó, Budapest 2010 292.oldal)Nem feltétel, hogy az adott tény széles körben ismert
legyen, elég ha az emberek egy meghatározott csoportja előtt ismert. A csoport köthető pl.
a társadalom egyes rétegeihez, foglakozáshoz, földrajzi környezethez. Nincs jelentősége,
hogy maga az ismeret, ami köztudomású tényként került a későbbiekben megfogalmazásra,
milyen forrásból származik, a bíróság milyen módon szerez arról tudomást.
A hivatalos tudomás származhat a bíróság (eljáró bíró) által korábban lefolytatott perekből,
az azokban lefolytatott bizonyítás anyagából (szakértői véleményekből, megkeresésekre
adottválaszokból), a bíróságokon vezetett nyilvántartásokból, lajstromokból. A hivatalos
tudomásforrását az ítélet indokolásában a bíróság köteles megjelölni, hiszen a felek által
is ellenőrizhetőnek kell lennie.
Az nem derül ki az ítéletből, hogy az eljáró bíróság, mely tények és bizonyítékok alapján
vonta le a következtetést, hogy „vidéken általánosnak is mondható „gyakorlat lenne a
baromfiak éjszakai bezárása, ezt ugyanis a bizonyításra kötelezett felperes nem
bizonyította, a díszmadár tartásban szakértőnek minősülő alperes és az úgyszintén
hozzáértő tanú pedig kifejezetten cáfolta.
Gödöllői Járásbíróság 11.P.21.366/2017/31.jkv.8. oldal.
„Alperesi képviselő kérdéseire Korponay Éva t a n ú, A végzettségem állattenyésztő és
állathigiéniai szakember. Én is az állatkertben dolgozom. Arra vonatkozó kérdésre, hogy az
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alperes be tudná-e zárni az állatokat, a válaszom az, hogy ezt nem lehetne megcsinálni,
ugyanis az állatok nem hagynák a befogásukat. A kakasok pedig összezárva, egymást meg
is ölhetnék akár, illetve piszkálnák egymást, és ricsajoznának. Kérdésre elmondom, hogy az
ablak, ahol aludni szoktam az alperesnél, az a baromfiudvar felé nyílik. Megszokott hang
számomra a kukorékolás. Előadom, hogy a házban egy beteg nő is él, az alperesnek a
testvére, őt sem zavarja a kakaskukorékolás. Álláspontom szerint inkább az lenne gond, ha
nem lennének ott ezek az állatok. Tehát kérdésre előadom, hogy számomra ez a zajhatás
teljesen megszokott. Én a XI. kerületben lakom, tyúkokat tartok ott és senki nem kifogásolta.
Tudomásom szerint nem tiltja ezt a szabályzat sem. Általános állattenyésztő a végzettségem,
díszmadarakkal, récékkel és ludakkal foglalkozom. Álláspontom szerint stresszt okozna az
állatoknak a hajkurászással befogása.
Alperesi képviselő: Tegnapi napon kaptam egy szakértői véleményt, ez a szakértői vélemény
arra vonatkozik, hogy milyen hatása van a bezárás a víziszárnyasokra.
Felperesi képviselő kérdésére tanú: Az, hogy éjszakára bezárva tartották régen vidéken az
állatokat, az álláspontom szerint állatkínzás.
Felperesi képviselő: Na ne mondja, hogyha így gondolja, akkor adja vissza a diplomáját.
Ezt követően eljáró bíró felhívja felperesi képviselő figyelmét, hogy a személyeskedéstől
tartózkodjon.”
A peranyagban található tények és bizonyítékok alapján tehát nem vonhatta le a
következtetését a másodfokú tanács,hogy létezne ilyen vidéki gyakorlat így megállapítása
csak azon alapulhat, hogy vagy köztudomású ténynek tekintette, hogy létezik ilyen „ a
vidéken általánosnak is mondható gyakorlat amely szerint az állattartók a baromfiakat
éjszakára mintegy természetes módon -mindennemű érdeksérelem vagy az állatok épségének
veszélyeztetése nélkül baromfiólakba zárják , vagy hivatalos tudomása volt ilyenről.
Ezt azonban a tárgyaláson nem említette, miképp az ítéletben sem közölte ismeretei
forrását , miképp nem hívta fel a felek figyelmét arra sem , hogy a perben felperes által
nem bizonyított tényállítást köztudomású tényként kezeli, vagy hivatalos tudomása
lenne róla. De ilyen köztudomású tény nem is létezik , nem is ismert ilyen gyakorlat még
szakmai körökben sem . Ilyen gyakorlatra nem utal sem az Ávtv. , sem a korm.r. 1, sem más
jogszabály ilyenre az ítélet sem hivatkozik.
Ezzel szemben az tény, hogy az Ávtv. és a Korm.r 1. sem „általánosít”.
Az 3.§ 8. jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat
számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére,
korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi
állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás,
gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet);
A Korm.r.1. 14.§ (2) A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása
lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség
kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.
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A Korm.r 1. 16. § (1) A kedvtelésből tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak
szükségtelenül fájdalmat, szenvedést, illetve félelmet okozni nem szabad.(2) A kedvtelésből
tartott állat tartója köteles az állat életfeltételeinek kialakítása és a tartása sorána) az adott faj
viselkedési és szociális igényeit is figyelembe venni,
Ennélfogva a bíróság minden alap nélkül hivatkozott „általános „ „vidéki állattartási , vagy
baromfitartási szokásokra”, mert ilyen nem létezik. Minden állatfajt, fajtát egyéni igényei
szerint kell tartani, tehát a másodfokú bíróság állítása nemcsak tudománytalan, hanem
jogszabály ellenes is.
Az már csak ráadás, hogy birtokvédelmi perben nem is teheti, mert a fenti kúriai
iránymutató döntést kimondta, hogy ebben az ügyfajtában nem lehet köztudomású tényekre
hivatkozni.
Nem csak , hogy köztudomású tényekre nem lehet hivatkozni birtokháborítási ügyben egyéb
általános klauzulákra sem.
A Pest Megyei Bíróság 3.Pf. 25.131/2004/5 . számú ítéletét, mely megváltoztatta az első
fokon eljárt bíróság ítéletét, mely úgyszintén a beköltözőnek kedvezett , noha nem tapasztalt
a panaszos ingatlanán a panaszolttól eredő állathangokat, azonban az ügyben eljáró elsőfokú
bíróság általános élettapasztalatból indult ki. A másodfokú tanács helyszíni szemlét
rendelt el, mely során az egyik bíró bement a panaszolt ingatlanra, a másik kettő meg még
közvetlenül az ingatlan előtt állva sem tapasztalt zavaró ugatást. Ez az ítélet annyiból is
figyelemre méltó, hogy a bíróság nemcsak azt vette figyelembe, hogy eleve beköltözőről
van szó, hanem-ellentétben a jelen per másodfokú tanácsával- személyesen is meggyőződött
arról, hogy van-e bármely zavarás elvi éllel kimondva, hogy birtokháborítási ügyekben
mindig a konkrét ügyet kell vizsgálni, nincs helye általános
élettapasztalatra
hivatkozásnak . miképp később Kúria Pfv.I.22.358/2011/9. Számú ítélete is eljárási
jogsérelemként értékelte, hogy a másodfokú bíróság köztudomású tényre hivatkozással
változtatta meg az elsőfokú ítéletet.
Az másodfokon eljáró bíróság a bizonyított tényállás ellenében , olyan általános
klauzulára azaz meghatározatlan jogi fogalomra , hivatkozik, mint „a vidéken
általánosnak is mondható gyakorlat” , amivel kapcsolatban az Alkotmánybíróság
álláspontja a következő:
” Az általános klauzulákkal, a meghatározhatatlan jogi fogalmakkal nem az a fő probléma ,
hogy a jogalkalmazás számára adott esetekben nehezen értelmezhető, mégcsak nem is igazán
az- szemben a 1160/B/ AB határozattal- hogy a jogalkalmazás egysége ellen hat (amennyiben
eltérő értelmezésekre) vezet- hanem a valós alkotmányossági probléma az, amikor az
általános jogfogalom alkotmánysértő (önkényes) jogértelmezésre vezet. „ 30/1992. (I.
26.) AB határozat ABH 1992.167.,179: 12/1999. (I. 12. Ab határozat, ABH 1999106.
(Forrás: Alkotmány kommentár)
A vidéken általánosnak is mondható gyakorlatra ” a bírósági eljárásban abban az esetben
lehet hivatkozni, ha a hivatkozást jelentős számú jogeset alapozza meg. Az ítéletből nem
derül ki, hogy az eljáró bíróság, mely jogi esetek alapján szerezte meg saját tapasztalatát, vagy
mi alapján tekinti köztudomású ténynek a vidéki állattartásról kifejtett álláspontját. Erre
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tekintettel megalapozatlanul hivatkozik tények ellenében senki által nem ismert „vidéki
általános gyakorlatra”. Ilyet ugyanis csak felperes állított, azonban őt ezzel kapcsolatban
bizonyítás is terhelte volna , aminek nem tett eleget.
2/d/6
Az ítélet 5.o. ötödik bekezdésében megjegyzi végül a másodfokú bíróság , hogy az érintett
településformában a szomszéd bizonyos mértékű zavarása törvényszerűen előfordulhat,
melyet a szomszéd a szükséges mértéken belül köteles elviselni. Felperes ezt elismerve
csupán a kakasok éjszakai bezárásárt kérte , és nem vitatta , hogy alperes ezen
kisállatok tartásához való jogosultságát . Ez az igénye pedig a fent kifejtettek szerint
megalapozott.
Összevetve az ítélet 5.o. harmadik bekezdés első mondatát mely szerint s „A másodfokú
bíróság álláspontja szerint alperesnek-a szükségszerűen járó zavarás mértékének lehetséges
csökkentése mellett -joga van baromfiak tartására.”, az ítélet 5.o. ötödik bekezdés fenti
megjegyzésével,mely szerint „ az érintett településformában a szomszéd bizonyos mértékű
zavarása törvényszerűen előfordulhat, melyet a szomszéd a szükséges mértéken belül
köteles elviselni, teljesen okszerűtlen az a végkövetkeztetés, hogy a beköltöző felperes az
odaköltözésekor fennálló szükségszerűnek elismert a baromfitartással járó zavarást az
ítélet szerint mégsem köteles elviselni.
Mint alperes fent kifejtette nem tekinthető szükségtelen mértékű zavarásnak az olyan
tartás, ami megfelel az állat természetes viselkedésének.
II.
Fenti álláspontja alátámasztására alperes ismerteti jogszabály értelmezés alapelvei t
1)
A jogbiztonság elve és annak szerepe a bírósági jogalkalmazásban
Forrás: Forrás: https://kuriabirosag.hu/sites/default/files/joggyak/alaptorveny_osszefoglalo_velemeny.pdf
„A bírósági eljárásokban (is) alapvető fontossággal bír, hogy az abban résztvevő személyek
ügyében eljáró szervek, az eljárásuk során az Alaptörvény szellemében, a vonatkozó
jogszabályi keretek között folytassák tevékenységüket. Ez az Alaptörvény B) cikkéből is
következő, a jogállamiság elvével szorosan összefüggő jogbiztonság követelményéből is
fakad.
A jogbiztonság a jogállamiságtól elválaszthatatlan fogalom, hiszen a jog uralma a közjó
eléréséhez önmagában kevés. Az Alkotmánybíróság gyakorlatában a kezdetektől fogva
kitűnik, hogy a jogállamiság nélkülözhetetlen elemének tekinti a jogbiztonságot.
Az Alkotmánybíróság több határozatában is foglalkozott a jogbiztonság fogalmával. A
9/1992. (III. 5.) határozatában kimondta: „a jogállam nélkülözhetetlen eleme a
jogbiztonság; a jogbiztonság az állam kötelességévé teszi [...] hogy az egyes jogszabályok
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világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak
legyenek a norma címzettjei számára. .
Mindez magában foglalja a jogalkalmazás egységességét és kiszámíthatóságát, valamint a
jogalkalmazói döntések végrehajtottságát.”
Az 57/1991. (XI. 8) AB határozat szerint „Amennyiben a bírói gyakorlat és az általánosan
elfogadott jogértelmezés a normaszöveget - a lehetséges több értelme közül - egységesen
csak egy bizonyos, meghatározott értelemben alkalmazza, az Alkotmánybíróságnak
a normaszöveget ezzel az értelemmel és tartalommal kell az alkotmányosság
szempontjából vizsgálnia. Ha ugyanis ez - a gyakorlatban érvényesülő
normatartalom - megállapítható, az alkotmányossági vizsgálatnak abból a tényből
kell kiindulnia, hogy a jogszabály tartalma és értelme az, amit annak az állandó
és egységes jogalkalmazási gyakorlat tulajdonít.
Az AB határozat III. pontjában kifejtésre kerültek az alábbiak:
Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz és az utólagos normakontrollra
irányuló egyesített indítványok tárgyában meghallgatta a Legfelsőbb Bíróság elnökét, az
igazságügyminisztert, a legfőbb ügyészt, a népjóléti miniszter képviselőjét és
szakértőként a családjogi törvény kodifikációjára alakult munkabizottság vezetőjét.
A Legfelsőbb Bíróság elnöke felszólalásában rámutatott arra, hogy a gyakorlat a
támadott jogszabályi rendelkezéseket az alkotmányjogi panaszban és az
indítványokban kifejtett tartalommal alkalmazza.
A gyámhatóságok és a bíróságok jogszabály értelmezése és jogalkalmazása - a
Legfelsőbb Bíróság által adott iránymutatásnak megfelelően - évtizedek óta
egységes.
.
(A Legfelsőbb Bíróság elnökével lényegében azonos álláspontot foglalt el és
fogalmazott meg a legfőbb ügyész, a Népjóléti Minisztérium és a tudomány
képviselője is.)
A 38/1993 (VI. 11. ) AB határozata IV. fejezete alapján az Alkotmánybíróság
jogértelmezése mindenkire nézve kötelező.
Az 2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról 39. § (1) szerint „ Ha e törvény eltérően
nem rendelkezik, az Alkotmánybíróság döntése mindenkire nézve kötelező. (2) Az
Alkotmánybíróság döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.
A Legfelsőbb Bíróság, illetve a Kúria iránymutató döntéseibe foglalt jogalkalmazásnak és
jogértelmezésnek tehát kiemelkedő szerepe van az egységes jogalkalmazás , így a
jogbiztonság követelményének teljesüléséhez.
Ezért kiemelt jelentősége van jelen perben annak is, hogy bár alperes csatolta a jelen
tényállással teljes mértékben azonos tényállásra meghozott Kúria Pfv.I.22.358/2011/9.számú
íránymutató döntést és folyamatosan hivatkozott is rá, ennek ellenére hozott azzal ellentétes
ítéletet a másodfokú bíróság ..
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2)
Dr. Darák Péter előadása: „A belső bírói fórumok, az oktatás és az informális csatornák
szerepe az ítélkezési gyakorlat egységesítésében” az alábbiakat tartalmazza:
https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/sajto/darakp_eloadas.pdf
„3. A jogértelmezés-jogfejlesztés és a jogalkotás közötti határ Tekintettel arra, hogy a bírói
jog megengedhetősége elsősorban alkotmányjogi kérdés, elengedhetetlen annak vizsgálata,
hogy miként vélekedik az AB a jogértelmezés és a jogalkotás határvonalát illetően.
Elsőként érdemes megemlíteni az 57/1991. (XI.8.) AB határozatot, amely szerint „az
Alkotmánybíróságnak nem a normaszöveget önmagában, hanem az érvényesülő, a
hatályosuló és megvalósuló normát, azaz az „élő jogot” kell az Alkotmány rendelkezéseinek
tartalmával és az alkotmányos elvekkel összevetnie.” E határozat szerint az
alkotmányossági vizsgálatnak abból a tényből kell kiindulnia, hogy a jogszabály
tartalma és értelme az, amit annak az állandó és egységes jogalkalmazási gyakorlat
annak tulajdonít. Nem a leírt norma a valóságos jog, hanem ahogy azt a bíróságok
alkalmazzák és értelmezik.
Sérti a jogalkalmazás egységességének és kiszámíthatóságának követelményét, ha az
eljáró bíróság a Legfelsőbb Bíróság illetve a Kúria által lefektetett alapvető elveket
hagyja figyelmen kívül ugyanis az Alaptörvény 25. cikk (2) kimondja, hogy „rendes
bíróságok döntenek büntetőügyben, magánjogi jogvitában és törvényben meghatározott
egyéb ügyben. A rendes bírósági szervezet legfőbb szerve a Kúria, amely biztosítja a rendes
bíróságok jogalkalmazásának egységét, a rendes bíróságokra kötelező jogegységi
határozatot hoz.
A másodfokon eljáró tanács minden más bíróság által eddig elfogadott Kúria
Pfv.I.22.358/2011/9.számú iránymutató döntésében lefektetett elveket figyelmen kívül
hagyva hozta meg ítéletét , így a téves jogszabály értelmezés okán is már önmagában
anyagi jogi jogszabálysértést követett el.
Mindez sérti a jogbiztonság és a törvény előtti egyenlőség elvét, ami alapján mindenki
alapvető joga, hogy ügyér az egységes joggyakorlatnak megfelelően bírálják el.
III
Az állattartással kapcsolatos birtokháborítási perek , alkotmánybírósági, bírósági
gyakorlata , valamint jogirodalma.
1.
Az állattartással kapcsolatos birtokháborítási ügyeknek kialakult egységes bírói gyakorlata
van, melyet alperes a per során csatolt is, ami kirívóan jogsértővé teszi a másodfokú tanács
eljárását, miután alperes egyrészt felhívta a fellebbezés észrevételezésében 57/1991. (XI. 8)
AB határozatot, így a másodfokú bíróságnak tudnia kellett, hogy annak III. pontja
egyértelművé teszi , hogy a bírói gyakorlat nemcsak a jogegységi döntéseket tekinti
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követendőnek, hanem az iránymutató döntéseket is. Másrészt alperes csatolta az ügyben
keletkezett egységes bírói gyakorlatot is.
2.
Alperes csatolta az Alkotmánybíróság tárgyat érintő 146/2011. (XII. 2.) AB határozatát .
146/2011. (XII. 2.) AB határozatot ami az alábbiakat mondja ki .
” Megjegyzi az Alkotmánybíróság, hogy a Korm. rendelet1 14. § (2) bekezdése – a Ptk. 100.új Ptk 5:23.§ - §-ával összhangban – úgy határozza meg az állattartás módját, hogy az állat
természetes viselkedésének biztosítása mellett e tevékenység tartósan és szükségtelenül ne
zavarja a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét. Az állatok tartása tehát a
Ptk., az Ávtv., valamint a Korm. rendelet1 szabályainak betartásával történhet. „
„Az Ávtv. szabályozza az állattartó kötelezettségeit az állattartás körülményeivel
kapcsolatban is, felhatalmazására született a Korm. rendelet2, (245/1998. (XII. 31.) Korm.
rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az
állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről) valamint az
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet. E jogszabályok alapján a
jegyző hatósági jogkörben eljárva az állatvédelmi és állattartási szabályok megsértése esetén
meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, vagy abbahagyására kötelezheti az
állattartót, az állattartást korlátozhatja, megtilthatja, továbbá bírságot szabhat ki. Ebben
természetesen kötve van a Korm. rendelet1 szabályaihoz is.”
Mindebből következik, hogy az állattartással kapcsolatos birtokvédelmi perekben nem
hagyhatók figyelmen kívül az állatjóléti szabályok sem.
3
Alperes csatolta nagykommentár (Optem Informatikai Kft ) 488.oldalát, mely a Ptk. 5:5
höz fűzött kommentárban lefekteti a birtokháborítási és szomszédjogi ügyekben
alkalmazandó alapelveket , melynek a jogforrás szerint az egyik csoportja az
állattartással kapcsolatos ügyek.
Melynek lényege,a már idézettek szerint, hogy a kommentár kiemeli a bírósági
gyakorlatból azokat az eseti döntéseket , melyek azt szögezik le , hogy állattartási
ügyekben nem hagyható figyelmen kívül, ha az állattartást panaszló ment olyan környezetbe
lakni, ahol az állattartás nem tilos , egyedi érzékenysége érdektelen és a szerzett jogok alapján
nem kötelezhető az állattartás megváltoztatására aki már a panaszos odaköltözése előtt
változatlan formában állatot tartott, illetve tenyésztett, valamint a kommentár is utal a
Korm.r.1. 14.§ (2) rendelkezésére, mely szerint kedvtekésből állatot úgy kell tartani , hogy az
állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező
lakóközösség kialakult élet és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.
4
Alperes csatolta érdemben a teljes bírói gyakorlatot, ami állattartással kapcsolatban
keletkezett.
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4/1
Ezek közül kiemelt jelentőséggel bír a Kúria Pfv.I.22.358/2011/9.számú ítélete, ami
eltekintve az állat fajától teljes mértékben megegyezik a jelenlegivel, azaz a másodfokú
bíróság minden vizsgálat nélkül felülmérlegelte az elsőfokú ítéletet egy olyan szituációban,
mikor szintén a beköltöző kifogásolta, a már hosszabb ideje fennálló állattartást olyan
területen, ahol az állattartás nem volt tilos.
Ez az ítélet is leszögezte , amit első ízben a BH 1982.91. mondott ki, jelesül, hogy „Az
állattartás miatt indult birtokháborítási perekben azt kell vizsgálni, hogy az adott környezet
jellegére is tekintettel megvalósul-e olyan magatartás amely birtokháborító és környezetsértő
magatartásnak minősíthető. Jelentősége lehet annak, hogy a birtokháborítást panaszló eleve
olyan környezetbe ment lakni, amelyben-éppen a környezet jellegére is figyelemmel –az
állattartás nem tilos. Ilyen esetben nyilvánvalóan nem valósul meg birtokháborítás, mert
egyes személyek fokozott érzékenysége nem eredményezheti a szomszédjogi szabályok
megsértését.
Úgyszintén ez az ítélet is leszögezte , amit a Ptk. fent idézett 5:5 és 5:7-hez fűzött
kommentárjai is tartalmaznak, jelesül, hogy a szerzett jogokat nem lehet a beköltöző javára
megváltoztatni , korlátozni, kimondva azt is, hogy a szerzett jogok védelme van
összhangban van a Rómában 1950. november 4-én aláírt, az Emberi Jogok és Alapvető
Szabadságok Védelméről szóló Egyezményben foglaltakkal is, mely az 1993. évi XXXI.
törvény kihirdetésével vált a magyar jogrendszer részévé.
Ez az ítélet az alábbi indokokkal változtatta meg a tárgyban helytelen ítéletet hozó
másodfokú tanács ítéletét:
„Miután az elsőfokú bíróság az alperes magatartását a szomszédjog általános szabálya
alkalmazhatósága szempontjából a bírói gyakorlatban kialakult elvek szem előtt
tartásával helyesen vizsgálta, ezért a Kúria a másodfokú bíróság jogerős ítéletét a Pp. 275.§
(4) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.”
Mindez önmagában elegendő, hogy alperes törvénysértésre hivatkozva kérje a
másodfokú bíróság a szomszédjog általános szabályait mellőző a bírói gyakorlattal
szembemenő ítéletét, miután ez felel meg a kialakult bírói gyakorlatnak.
4/2
Alperes csatolta Bp. II-III. Kerületi Bíróság a 21.P.20.224/2011/24 számú ítéletét , melyben
az ebtelep mellé költöző társasház lakói kifogásolták az állattartást.
Az ítélet az alábbiakat mondta ki, hogy: (a perbeli) felperesek (panaszosok) nem vitásan
azt követően szereztek tulajdont és költöztek be a….társasházba, hogy alperes az
ingatlanán kutyákat kezdett tartani. Az adásvételi szerződés megkötése előtt
körültekintő tájékozódás esetén meggyőződhettek arról, hogy a szomszédos ingatlanon
állattartás folyik, olyan környezetbe mentek lakni ahol az állattartás nem tilos. „
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Ezt az ítéletet a Fővárosi Törvényszék 52.Pf.639.734/2011/5 számú ítélete helybenhagyta,
ezt is csatolta alperes a fent már elmondottak szerint, miután ez mondja ki azt is, hogy a
helyszíni szemle az ahol objektíven győződhet meg a bíróság , a zavarás fennállásáról és
szükségtelen mértékéről.
4/3
Alperes csatolta a Szolnoki Törvényszék által meghozott 1. Pf.20.915/2016/6 számú
ítéletét mely megváltoztatott a Tiszafüredi Járásbíróság által meghozott 2.P. 200 69/2015 /37.
számú ítélet volt, mely hasonlóan a Fővárosi Bíróság ítéletével a beköltözőnek kedvezett.
Ebben az ügyben szögezte le Szolnoki Törvényszék, hogy egyetért a perbeli alperessel,
abban, hogy szerzett jogokról van szó, amivel kapcsolatban felperes nem bizonyított olyan
változást, ami okán az állattartás szükségtelen mértékűen zavaróvá vált volna, továbbá
leszögezte, hogy Pfv.I.22.358/2011/9. Számú ítélettel egyetértve nem részesíthet
birtokvédelembe olyan panaszost aki maga költözött állattartó helyre és az állattartás nem
változott az odaköltözés óta sem.
4/4
Alperes csatolja a Pest Megyei Bíróság 3.Pf. 25.131/2004/5 . számú ítéletét, mely
megváltoztatta az első fokon eljárt bíróság ítéletét, mely úgyszintén a beköltözőnek
kedvezett , noha nem tapasztalt a panaszos ingatlanán a panaszolttól eredő állathangokat,
azonban a bíróság általános élettapasztalatból indult ki. A másodfokú tanács helyszíni
szemlét rendelt el, mely során az egyik bíró bement a panaszolt ingatlanra, a másik kettő
meg még közvetlenül az ingatlan előtt állva sem tapasztalt zavaró ugatást.
Ez az ítélet annyiból is figyelemre méltó, hogy a bíróság nemcsak azt vette figyelembe,
hogy eleve beköltözőről van szó, hanem személyesen is meggyőződött arról, hogy van-e
bármely zavarás elvi éllel kimondva, hogy birtokháborítási ügyekben mindig a konkrét
ügyet kell vizsgálni, nincs helye általános élettapasztalatra hivatkozásnak , miképp
később Kúria Pfv.I.22.358/2011/9. Számú ítélete is eljárási jogsérelemként értékelte, hogy a
másodfokú bíróság köztudomású tényre hivatkozással változtatta meg az elsőfokú ítéletet.
Alperes korábban nem csatolta a Szombathelyi Törvényszék 6.Pf. 20568/2013/17 számú
ítéletét, mert nem volt rá szükség. (1.sz. Melléklet )
Jelenleg annyiból releváns, hogy az is kimondja az alábbiakat:
„A 41/2010 (II.26. ) kormányrendelet irányadó rendelkezései 2010 július 01 napjától
hatályosak az állattartással kapcsolatos birtokvédelmi ügyekben. „(Lásd 7.o. és 10.o.)
Leszögezi, hogy a Pp. 164.§ (1) bekezdése helyes értelmezése az, hogy a felperest terhelte a
perben a bizonyítás az alperes birtokháborító magatartásával összefüggésben, és a
bizonyítatlanság következményeit felperes köteles viselni. (Lásd 7.o. )
Ez az ítélet is az állandó egységes bírói gyakorlatra hivatkozik , mely szerint” a perben a
felperesnek azt kellett bizonyítania, hogy az alperes állata a környező lakóközösség kialakult
élet és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül zavarja.” (BH 2012/2060 sz. esetén döntés )
(10.o. )
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„A törvényszék utal még arra az állandó bírói gyakorlatra is , hogy a városi környezetben
a szomszédok bizonyos fokú előfordulhat, ezt azonban a társadalmi együttélés szabályai
szerint a szomszédok kötelesek elviselni. Egyes személyek fokozott érzékenysége nem
járhat azzal a következménnyel, hogy a szomszéd az állattartói tevékenységnek
megszüntetésére kényszerüljön.(BH 1982/91. sz. eseti döntés )
Ez a szabály tehát még olyan esetben is érvényesül, mikor a felek lényegében (10.o. )
egyszerre költöznek be, tehát nincsenek szerzett jogok.
4/5
Az anonim határozatok tárában fellelhető, az alperes jelen felülvizsgálati kérelemben
hivatkozott A Kúria Pfv.I.21.566/2017/6. Számú részítélete , mely szerint a tulajdonos nem
köteles a szomszédok érdekeit a saját tulajdonosi érdekei elé helyezni. A beköltőzőét főképp
nem.
IV.
A Kúriai felülvizsgálat feltételei.
a)
Forrás:A Polgári Perrendtartásról szóló 1952 évi III. törvény Nagykommentárja 2015
OPTEN Informatikai Kft.
„Jogszabálysértés lehet anyagi és eljárásjogi természetű, az eljárásjogi szabálysértés csak
akkor szolgálhat hatályon kívül helyezés alapjául ,ha az ügy érdemi elbírálására lényeges
kihatással volt.
Jogszabálysértésnek tekinthető a megalapozatlan ítélet is:megalapozatlanságról azonban csak
akkor lehet szó, ha a tényállás feltáratlan marad, vagy, ha a megállapított tényállás
iratellenes, illetve okszerűtlen ,logikai ellentmondást tartalmazó. (BH 226/1995 )
A felülvizsgálati eljárás keretében a bíróság mérlegelése körébe tartozó kérdés általában nem
vizsgálható, és nincs lehetőség a lefolytatott bizonyítás adatainak szembeállítására, újabb
összehasonlítására. Vizsgálhatja azonban a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) azt, hogy a
mérlegelés eredményét meghatározó indokok tarthatók-e, nincs-e bennük nyilvánvalóan
helytelen következtetés. Ez a vizsgálat akkor végezhető el , ha a jogerős ítélet indokolása
megfelel a Pp.221.§ -a (1) bekezdésének. (BH 340/1997 )
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A bizonyítékok mérlegelése azonban csak kirívó esetekben szolgálhat jogszabálysértés
alapjául. A Legfelsőbb Bíróság több határozatában kimondta, hogy a bizonyítékok
felülmérlegelésének a felülvizsgálati eljárásban nincs helye (…) A Pp. 275.§-ának (1)
bekezdése alapján a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelem elbírálása során a
rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt, a felülvizsgálati eljárásban azonban a
bizonyítékok felülmérlegelésének további bizonyítás felvételnek nincs helye. Ezért a A Pp.
275.§ (1) bekezdése alapján a Legfelsőbb Bíróság azt vizsgálja milyen bizonyítékok álltak
az eljárt bíróságok rendelkezésére, azokat a másodfokú bíróság okszerűen mérlegelte-e.
„(BH 29/2002 )
A felülvizsgálati eljárásban nincs helye felülmérlegelésnek, a bizonyítékok ismételt
egybevetésének és értékelésének.Jogszabálysértést a bizonyítékok kirívóan okszerütlen,
vagy a logika szabályaival ellentétes mérlegelése alapozhat meg. (BH 44/1999 )
A bizonyítékok mérlegelése , a Pp.206.§-ának (1) bekezdésében foglalt szabályok megsértése
azonban általában csak kivételes esetekben szolgálhat alapul a felülvizsgálathoz, ha a bíróság
iratellenes, ellentmondó, a per adataiból okszerűen nem következő megállapítást tett,
vagy a bizonyítási eljárás lefolytatására vonatkozó előírások megsértésével helytelen
ténybeli következtetésre jutott. (BH 103/1995 )
A Kúria következetes joggyakorlata (BH 2013.119.) alapján a felülvizsgálati eljárás nem ad
alapot a bizonyítékok felülmérlegelésére, ha az egyes bizonyítékokból eltérő következtetés is
levonható lett volna: az minősíthető nyilvánvalóan okszerűtlen következtetésnek , amikor
a bizonyítékokból csak egyfajta, a felülvizsgálattal támadott határozattól eltérő
következtetésre lehet jutni. (Gfv.VII.30.057/2014/3.sz. ) „
b)
Eljárási szabálysértés, ha az ítélet, indokolási kötelezettségének nem tesz eleget.
Forrás: https://jog.tk.mta.hu/uploads/files/2018_10_Bencze_Kovacs.pdf
„Az Alkotmánybíróság a 7/2013. (III. 1.)számú alaphatározatában rögzítette, hogy a
tisztességes eljáráshoz való jog magában foglalja az indokolt bírói döntéshez való jogot
is.
A bírói indokolás legnyilvánvalóbb és elsődleges funkciója, hogy a releváns közönség (felek,
fellebbviteli bíróság vagy akár a szélesebb érdeklődői kör) számára meggyőzően bizonyítsa
az adott ítélet szakmai megalapozottságát és bármiféle önkényességtől való mentességét.
E funkció alkotmányos kapcsolódási pontja a jogállamiság elve.
A bíróságok működésük során ugyanúgy, sőt deklaráltan, a jogszabályok alá vannak
rendelve, mint bármely más szervezet vagy személy, a külvilág ugyanakkor –főként
bonyolultabb ügyekben –nem tudja ellenőrizni az ítélet jogszerűségét, ha nem ismeri meg
az ügyet eldöntő bíróság érveit.
Az indokolási kötelezettség összefüggése a jogállamiság elvével az ítélkezés
egységességének törvényi követelményéből fakad (2011. évi CLXI. tv. 25-44. §).
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Az esetjog egységességét csak úgy lehet biztosítani, ha az egységesítésért felelős bírói
testületek számára kiderül, milyen indokok alapján hoztak különböző bíróságok
lényegileg hasonló ügyekben eltérő döntéseket.3
Úgyszintén, egy-egy elvi jelentőségű felsőbírósági határozat alsóbíróságok általi követésének
elemi feltétele, hogy legyen világos az az elvi tartalom, amelyet az eset közvetít. Ez pedig
csak az indokolásban található meg. „
c)
Pfv.I.22.358/2011/9.szám Az ítélkezési gyakorlat egységes abban, hogy a felülvizsgálati
kérelem alapját a bizonyítékoknak a Pp. 206. § (1) bekezdése szerinti mérlegelése csak
akkor képezheti, ha a tényállás iratellenes vagy logikai ellentmondást tartalmaz, avagy a
bíróság nyilvánvalóan okszerűtlen következtetésre jutott. A Ptk. 100.§-ának rendelkezése
szerint a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól,
amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik
gyakorlását veszélyeztetné. A szomszédjog fenti, általános szabálya a másokat zavaró
tevékenységet nem feltétlenül tiltja, hanem csak akkor, ha a zavarás szükségtelenül történik.
Azt, hogy a zavarás szükségtelen-e és azt mások milyen mértékig kötelesek tűrni, az ügy
összes körülményének a mérlegelésével kell eldönteni. Mindig az adott ügyben kell
elbírálni - nem pedig általánosságban -, hogy a zavarás szükségtelen-e, meghaladja-e az
ilyen helyzetben általában elviselhető mértéket. Jogszabályt sértett ezért a másodfokú
bíróság, amikor köztudomásúnak tartott tényekre hivatkozással állapította meg, hogy az
alperes részéről a szükségtelen zavarás megvalósult,(..) Ebben a körben megalapozottan
hivatkozott arra az alperes, hogy a Pp. 163.§ (3) bekezdésének utolsó mondata szerint a
köztudomású tények figyelembevételének feltétele, hogy a bíróság a feleket erre a tárgyaláson
figyelmezteti. A másodfokú bíróság ezt a követelményt nem teljesítette, ami a többi
között egyik oka volt annak, hogy az ügy érdemében jogszabálysértő határozatot hozott.
Pfv.I.22.358/2011/9.szám Az ítélkezési gyakorlat egységes abban, hogy a felülvizsgálati
kérelem alapját a bizonyítékoknak a Pp. 206. § (1) bekezdése szerinti mérlegelése csak
akkor képezheti, ha a tényállás iratellenes vagy logikai ellentmondást tartalmaz, avagy a
bíróság nyilvánvalóan okszerűtlen következtetésre jutott. A Ptk. 100.§-ának rendelkezése
szerint a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól,
amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik
gyakorlását veszélyeztetné. A szomszédjog fenti, általános szabálya a másokat zavaró
tevékenységet nem feltétlenül tiltja, hanem csak akkor, ha a zavarás szükségtelenül történik.
Azt, hogy a zavarás szükségtelen-e és azt mások milyen mértékig kötelesek tűrni, az ügy
összes körülményének a mérlegelésével kell eldönteni. Mindig az adott ügyben kell
elbírálni - nem pedig általánosságban -, hogy a zavarás szükségtelen-e, meghaladja-e az
ilyen helyzetben általában elviselhető mértéket. Jogszabályt sértett ezért a másodfokú
bíróság, amikor köztudomásúnak tartott tényekre hivatkozással állapította meg, hogy az
alperes részéről a szükségtelen zavarás megvalósult,(..) Ebben a körben megalapozottan
hivatkozott arra az alperes, hogy a Pp. 163.§ (3) bekezdésének utolsó mondata szerint a
köztudomású tények figyelembevételének feltétele, hogy a bíróság a feleket erre a tárgyaláson
figyelmezteti. A másodfokú bíróság ezt a követelményt nem teljesítette, ami a többi
között egyik oka volt annak, hogy az ügy érdemében jogszabálysértő határozatot hozott.
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V.
Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem
A Pp. 273.§ (3) alapján kérem a a Budapest Környéki Törvényszék mint másodfokú biróság
határozata rendelkező részébe foglalt valamennyi kötelezés
végrehajtásának felfüggesztését.
Mint alperes fent már előadta z ítélet végrehajthatatlan , mert végrehajtása állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998 évi XXVII. törvény-továbbiakban (Ávtv) 3. § (2)
(4) ,4. § (1) (2) 5. § (1), 6. § (1) és a korm.r.1.- 14.§ (2) , 16.§ (1) (2) rendelkezéseibe
ütközik.
Továbbá , miképp alperes fent már előadta a rendelkező részében előírt jogkövetkezménynek
nincs jogalapja. Az ítélet rendelkező része nem tartalmazza mi az a magatartás , amitől
alperesnek tartózkodnia kell , amivel a szomszédot szükségtelenül zavarja, azaz amivel a Ptk
5:23.§-t megsértette. Mindez nem derül ki még az ítélet indokolásából sem , annyi azonban
bizonyos, hogy a Korm.r 1. 14.§ (2) §-nak megfelelő állattartást sem módja nincs
megváltoztatni sem ilyen kötelezettséget nem írhat elő ítélet, mert maga az ítélet mondja
ki, hogy a Ptk. 5:5.§ által tilalmazott önhatalmat ez az állattartás tnem valósít meg, így a Ptk.
5:7.§ szerinti jogkövetkezmény sem alkalmazható.
A végrehajtás felfüggesztéséről szóló végzés meghozatala során a bíróságnak különösen
arra kell figyelemmel lennie, hogy a végrehajtást követően az eredeti állapot
helyreállítható-e, vagy hogy a végrehajtás elmaradása nem okoz-e súlyosabb
károsodást, mint amilyennel a végrehajtás felfüggesztésének elmaradása járna.
Az a bánásmód amit a másodfokú ítélet előír az állatok pusztulását, illetve súlyos
károsodását idézheti elő és miután a kakasok tenyészállatok az ő pusztulásuk,
károsodásuk kihatásra van az egész tenyészetre, tehát komoly és visszafordíthatatlan
károkat okozhat alperesnek.
Miután az elsőfokú bíróság- az elutasításra figyelemmel nem vizsgálta azt, hogy az alperes
állatainak befogása, és éjszakai elzárása megvalósítható-e, végrehajtható-e, nem vizsgálta
a bíróság azt sem, hogy mindez az állatoknak milyen károsodását okozna és mekkora kárt
okozna alperesnek az állomány elhullása. Annyi bizonyos, hogy elhullás esetén az eredeti
állapot nem állítható helyre, az sem, ha a felnőtt tenyészállatok pusztulása miatt nem
születnek meg az utódok. A végrehajtás felfüggesztésének elmaradása pedig semmilyen kárt
nem okoz, mert felperes nem bizonyította, hogy valóban halálfélelmet vált ki nála a
kakaskukorékolás, illetve hallja-e egyáltalán, vagy mennyiben lesz jobb a helyzete attól, ha
ezentúl nem az alperes, hanem a másik szomszédja kakasainak a hangja vált ki nála
halálfélelmet.
Kúria Pfv.I.22.358/2011/9.számú ítélete kimondja, hogy „ az állattartással kapcsolatos
ügyekben az ügy elbírálására a szomszédjog szabályát tartalmazó Ptk. 100.§-ában foglaltakúj Ptk.23.§- , valamint a Kr.(a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010 (II.26) rendelkezései az irányadóak. „
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A Korm.r.1. 14.§ (2) bekezdése szerint kedvtelésből állatot úgy kell tartani, hogy az állat
tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező
lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. „
A Korm.r.1. 16. § (1) alapján A kedvtelésből tartott állatokkal kíméletesen kell bánni,
azoknak szükségtelenül fájdalmat, szenvedést, illetve félelmet okozni nem szabad. (2) A
kedvtelésből tartott állat tartója köteles az állat életfeltételeinek kialakítása és a tartása
során a) az adott faj viselkedési és szociális igényeit is figyelembe venni
146/2011. (XII. 2.) AB határozat az alábbiakat mondja ki
„Megjegyzi az Alkotmánybíróság, hogy a Korm. rendelet1 14. § (2) bekezdése – a Ptk. 100.új Ptk 5:23.§ ) §-ával összhangban – úgy határozza meg az állattartás módját, hogy az állat
természetes viselkedésének biztosítása mellett e tevékenység tartósan és szükségtelenül ne
zavarja a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét. Az állatok tartása tehát a
Ptk., az Ávtv., valamint a Korm. rendelet1 szabályainak betartásával történhet. Az
Ávtv. szabályozza az állattartó kötelezettségeit az állattartás körülményeivel
kapcsolatban is,….”
Az Ávtv. az alábbiakat tartalmazza:
3. § E törvény alkalmazásában: 2. állat károsítása: az állat testi épségének, szervezetének,
pszichikai állapotának vagy viselkedésének tartós, hátrányos megváltoztatása;
4. állatkínzás: az állat szükségtelen, fájdalmat okozó bántalmazása, vagy olyan hatást
eredményező beavatkozás, bánásmód, valamint szükségleteinek olyan mértékű
korlátozása, amely tartós félelmet vagy egészségkárosodást okozhat, …….
4. § (1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és
élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.(2) Az állat életfeltételeinek
kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Biztosítani kell az
egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását.
5. § (1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,
szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
6. § (1) Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést
okozni, az állatot károsítani, …………….
Alperes a per során hivatkozott és ellenkérelemhez 4. sz. mellékletként csatolta a
Tatabányai Járásbíróság 12.P.20.711/2016/26. Ítéletét , mely szerint „A szükségtelen
zavarás esetleges jogkövetkezményeinek alkalmazásában ‒ állattartás esetén ‒ elsősorban az
Állatv. tv. rendelkezései szabnak határt. E jogszabály alapján az állatok érezni,
szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása
minden ember erkölcsi kötelessége. „
Alperes a korábbi bírói gyakorlattal tudja bizonyítani, hogy élő állat esetén a bíróság az alábbi
ügyekben teljes mértékben figyelembe vette az állatvédelmi szempontokat a végrehajtás
felfüggesztése kérdésében és a felfüggesztés mellett döntött.
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(valamennyi ügy az állattartó pernyertességével végződött. )
A Szombathelyi Törvényszék 6.Pf.20.569/2013/2 számú végzésében felfüggesztette a
Szombathelyi Járásbíróság 13.P.21.392/2012/32 sz. kiegészítő ítéletével elrendelt előzetes
végrehajthatóságot. (2. sz. melléklet )
A Bicskei Járásbíróság 5.P. 20.101/2013/8 I:végzésében felfüggesztette a jegyző
határozatának végrehajtását,miután az végrehajtható rendelkezést , végrehajtható cselekményt
nem tartalmazott. (3. sz. melléklet )
A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.27.011/2013/2 számú
végzésével felfüggesztette a Gomba Község Önkormányzata határozatot, mely elutasította a
felperes ebtenyészet működés engedélyezése iránti kérelmét.
A bíróság elsődlegesen arra volt figyelemmel, hogy az önkormányzat határidő nélkül
azonnal akarta kötelezni az állampolgárt az ebtenyészet felszámolására. (Ebben az
ügyben hozta A KÚRIA önkormányzati tanácsa Köf.5046/2013/7.számú határozatát.)
A Korm.r. 1. hatályba lépése előtt gyakori volt az olyan önkormányzati visszaélés , ahol az
önkormányzat akár visszamenőleges hatállyal is megtiltott állattartást, illetve azt engedélyhez
kötötte, amit aztán gyakran mondvacsinált indokokkal megtagadott.
Ezekben az ügyekben a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során a bíróságok
gyakran éltek az állatok érdekében a határozat végrehajtásának felfüggesztésével, ha
nem volt bizonyított, hogy az állattartás bárki jogát vagy jogos érdekét sértette.
Ilyen ügyben született a Pest Megyei Bíróság 9.K.26.652/2010/3 számú végzése . (4 sz.
melléklet ),
Úgyszintén a Pest Megyei Bíróság 1.K.26.397/2010/2-1 számú végzésével felfüggesztette
az önkormányzat végzését, ami teljesen értelmetlenül kenneltartásra akarta kötelezni a
felperest, aki a kutyát a lakásában tartotta. (5. sz. melléklet )
Két folyamatban lévő ügyben az eljáró bíróságok úgyszintén a végrehajtás felfüggesztéséről
döntöttek. ( 6-7. sz. melléklet )
Mindez alátámasztja, hogy a bírói gyakorlat , ha állatról van szó , a végrehajtás felfüggesztése
során az állat érdekeit veszi figyelembe, szem előtt tartva azt is, hogy az esetek jó részében
nem valós szükségtelen mértékű zavarás áll a panaszok mögött, hanem egyéni érzékenység,
ami gyakorta nincs összefüggésben a kifogásolt állat tartásával.
Budapest, 2019.10.25.

Tisztelettel
felülvizsgálati kérelmet
benyújtó alperes
Dr.Pozsonyi Anikó ügyvéd
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Alkotmánybíróság
1535 Budapest, Pf. 773.
Ügyszám: IV/910/2020
Tárgy: hiánypótlás a IV/910-3 /2020 számú felhívásra.

Tisztelt Alkotmánybíróság!
Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. § (1) bekezdése alapján az alábbi
alkotmányjogi panaszt
terjesztem elő:
Kérem a tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy állapítsa meg az 1952 évi III.törvény
-továbbiakban- (régi Pp. )271. § (1) i.pont megsemmisíteni kért jogszabály vagy jogszabályi
rendelkezés pontos megjelölése alaptörvény-ellenességét, és alkalmazását a konkrét ügyben
zárja ki.
Indítványozó hangsúlyozza, hogy nem a bírói döntést kifogásolja , hanem a bírói döntést
érdemben befolyásoló alaptörvényellenességet . A döntésben alkalmazott jogszabályhely
alapvető alkotmányossági kérdést vet fel.
Megjegyzés: Már nem hatályos, de a konkrét ügyben még alkalmazott jogszabályi rendelkezés esetén a kérelemnek
nem a megsemmisítésére, hanem alkalmazásának kizárására kell vonatkoznia.

Kérelmem indokolásaként az alábbiakat adom elő:
1. Az indítvány benyújtásának törvényi és formai követelményei
a) A pertörténet és a tényállás rövid ismertetése, a jogorvoslati lehetőségek kimerítése
Az indítvány szövege :
A pertörténet és a tényállás ismertetése
1.
Indítványozó -aki a perben alperes volt- 25 éve baromfit tenyészt olyan helyen ahol a
falusias környezet okán az állattartás , így a baromfitartás nem tilos. A szomszédjába költöző
személy arra hivatkozva, hogy őt a kakasok kukorékolása zavarja pár hónappal a beköltözése
után birtokvédelmi eljárást kezdeményezett a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal jegyzője előtt.
A jegyző a birtokvédelmi kérelmet 10110-9/2017 számú határozatában elutasította ,
miután egyrészt a helyszíni szemle nem igazolta a panaszt, másrészt a Ptk 5:8 (2) alapján a
jegyző megállapította , hogy a beköltözőnek a beköltözésekor fennálló birtokállapot
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vonatkozásában tűrési kötelezettsége van . A beköltöző szomszéd a Gödöllői Járásbíróság
előtt pert kezdeményezett.
A Gödöllői Járásbíróság úgyszintén helyszíni szemlét tartott, ami nem igazolta a menet
közben többször is módosított kereseti kérelmet, egyebek mellett azért sem , mert a felperes
nem volt hajlandó a bíróságot a hálószobájába beengedni, így a perben még az sem
bizonyosodott be, hogy hallhatja-e éjszaka a kakasok kukorékolását miképp azt felperes végső
keresetében állította. A Gödöllői Járásbíróság 11.P.21.366/2017/33. Ítéletében a keresetet
elutasította , amit a felperes fellebbezéssel támadott meg a Budapest Környéki Törvényszék
előtt .
A Budapest Környéki Törvényszék mint másodfokú bíróság 7.Pf.20.277/2019/07 számú
ítéletében megváltoztatta az elsőfokú ítéletet és birtokvédelmet adott a beköltözőnek ,
negligálva a jelentős idő óta kialakított bírói gyakorlatot , így a közzétett Kúria
Pfv.I.22.358/2011/9. (BH2012.260) ítéletet , és a még korábbi BH 1982.91.-et. A mindkét
BH-ban leszögezett jogelveket a teljes bírói gyakorlat alkalmazza aminek lényege a
következő:
„ Az állattartás miatt indult birtokháborítási perekben azt kell vizsgálni, hogy az adott
környezet jellegére is tekintettel megvalósul-e olyan magatartás amely birtokháborító és
környezetsértő magatartásnak minősíthető. Jelentősége lehet annak, hogy a
birtokháborítást panaszló eleve olyan környezetbe ment lakni, amelyben-éppen a
környezet jellegére is figyelemmel –az állattartás nem tilos. Ilyen esetben nyilvánvalóan
nem valósul meg birtokháborítás, mert egyes személyek fokozott érzékenysége nem
eredményezheti a szomszédjogi szabályok megsértését. „
A másodfokú ítéletet Indítványozó 2019 10.16.-án vette kézhez és a régi Pp.271. § (3)a)
alapján a Kúriához felülvizsgálati kérelmet nyújtott be miután e joghely szerint akkor
nincs helye a felülvizsgálatnak, ha az elsőfokú bíróság ítéletét a másodfokú bíróság
helybenhagyta a) a szomszédjogok megsértéséből eredő, valamint a birtokvédelmi,
továbbá a közös tulajdonban álló dolog birtoklásával és használatával kapcsolatos perekben;
A kérelmet a Gödöllői Járásbíróság 2019 10.28.-án lajstromozta majd a Kúria azt 2020.
március 25.-én a jelen beadványban támadott joghelyre azaz a régi Pp.271. § (1) i.-re
hivatkozva Pfv.I.21.599/2019/2. Számú végzésében hivatalból elutasította.
A joghely szerint „Nincs helye felülvizsgálatnak a birtokvédelmi eljárást követő
birtokvédelmi perben hozott ítélet ellen,
Indítványozó a végzést 2020.04.28.-án vette kézhez.
2.
Alapjogsértés
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A régi Pp.271. § (1) i.-pontja alkalmazása az alább részletezett módon sérti az Alaptörvény
hivatkozott rendelkezéseit.
a)
Az Alaptörvény XV. cikkének (1) (2) sérelme
a/1
Az Alaptörvény XV. cikk (1)
A törvény előtti egyenlőség elve.
Tizenkettedik Kiegészítő Jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok
védelméről szóló Egyezményhez Róma, 2000. november 4.
Az Európa Tanács e jegyzőkönyvet aláíró Tagállamai, tekintettel arra az alapvető elvre, hogy
a törvény előtt mindenki egyenlő, és mindenkinek joga van a törvény egyenlő védelmére;
elhatározva, hogy további lépéseket tesznek minden ember egyenlőségének előmozdítására a
megkülönböztetés általános tilalmának az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről
Rómában, 1950. november 4-én aláírt egyezményen (a továbbiakban: „Egyezmény”)
keresztüli kollektív végrehajtásával; ismételten megerősítve, hogy a megkülönböztetés
tilalmának elve nem gátolja az egyes Tagállamokat abban, hogy a teljes és hatékony
egyenlőség előmozdítása érdekében intézkedéseket tegyenek, feltéve, hogy ezen
intézkedések elfogulatlanul és ésszerűen igazolhatók;
A(régi Pp. ) 271. § (1) i. minden ésszerű ok nélkül különbözteti meg az egymással
összehasonlítható és azonos helyzetben lévő jogalanyokat a szerint, hogy a polgári perüket
megelőzi-e jegyzői eljárás vagy sem. Akinek perét megelőzi birtokvédelmi jegyzői eljárás
azok nem fordulhatnak a Kúriához felülvizsgálati kérelemmel, a régi Pp. ) 271. § (1) i.
rendelkezése alapján , míg azok akiknek perét nem előzi meg jegyzői eljárás a Pp.271. §
(3)a) alapján kérhetnek hatékony jogorvoslatot a Kúriától.
Azaz azonos helyzetben lévő jogalanyok közül az egyik csoport alkotmányos indok nélkül
nem tarthat igényt a törvény egyenlő védelmére, ha olyan másodfokú ítélet csorbítja alapvető
jogaikat , ami az egységes bírói gyakorlattal ellentétes.
Ennélfogva az Egyezmény fenti rendelkezése is feljogosítja az Alkotmánybíróságot, hogy
megállapítsa (régi Pp. ) 271. § (1) i. alaptörvény ellenességét és megtiltsa az alkalmazását
jelen ügyben.
Itt megjegyzi Indítványozó, hogy az alkotmányjogi panaszon kívül nincs más lehetősége
hatékony jogorvoslatot igénybe venni, noha a problémával kapcsolatban amit a
megkülönböztető jogszabály okoz a Kúria joggyakorlat-elemző csoport Összefoglaló
véleményében már aggályainak adott hangot amiért a (régi Pp. ) 271. § (1) i. hatályba
lépését követően a birtokvédelmi ügyben a jegyző határozatának megváltoztatására irányuló
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perben hozott jogerős ítélet ellen nincs helye felülvizsgálatnak, a jogerős határozatot a Kúria
nem vizsgálhatja.
A törvény előtti egyenlőség elve tehát nem érvényesülhet a támadott joghely miatt.
a/2
Az Alaptörvény XV. cikk (2)
Egyenlő bánásmód követelménye
a/2/1
Egymással összehasonlítható jogalanyok közötti különbségtétel .
Az Alkotmánybíróság gyakorlatában valamely megkülönböztetés alkotmányellenessége akkor
állapítható meg, ha a jogszabály a szabályozás szempontjából egymással
összehasonlítható jogalanyok között tesz különbséget anélkül, hogy annak alkotmányos
indoka lenne. Jelen beadvány kedvező elbírálása vonatkozásában célszerű azt is megjelölni,
hogy mely jog tekintetében áll fenn a megkülönböztetés, és hogy e jogot az Alaptörvény
biztosítja-e. Hátrányos megkülönböztetés jellemzően akkor állhat fenn, ha a szabályozás
lényeges eleme tekintetében nem azonos az alanyok elbírálása, jogaik és kötelezettségeik
meghatározása.
Indítványozó leszögezi, hogy semmilyen ésszerű oka nincs a megkülönböztetésnek a két
peres eljárás között, mert semmilyen különbség nincs a peres eljárás lefolytatása között ,
a szerint, hogy régi Pp.271. § (3)a) vagy a régi Pp. ) 271. § (1) i. alapján indult-e peres
eljárás .
Ugyanis a bíróság a Ptk.5:7.§ (2) alapján jár el a mindkét perben. Azaz akkor sem a
jegyző határozatának jogszerűségét bírálja felül , ha a peres eljárást megelőzően volt
jegyzői eljárás , hanem akkor is a polgári jogi vita felől dönt a birtokláshoz való jog
alapján.
Forrás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény és a kapcsolódó
nagykommentárja (Opten Informatikai Kft ) 493.oldal.
Ezen túl ugyanezt tartalmazza a 2017.El.II.JGY.P.2. „A jegyző előtt indított birtokvédelmi
ügyek bírósági gyakorlata tárgykörre felállított joggyakorlat-elemző csoport Összefoglaló
vélemény” is
E szerint:
„III.6. A jegyző eljárási szabálysértésének vizsgálata
[114] A jegyző birtokvédelmi eljárása a II. pontban írtak szerint a magánjogi jogvédelem
biztosítására szolgáló speciális eljárás. A jegyző által hozott határozat megváltoztatására
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irányuló perre nem alkalmazhatók a közigazgatási határozatok felülvizsgálatának
eljárási szabályai. A pert nem a jegyző ellen, hanem az ellenérdekű fél ellen kell
megindítani. A bíróság részéről ezért nincs helye a jegyző határozatának hatályon kívül
helyezésének és a jegyző új eljárásra kötelezésének.
[121] Mindezeket összegezve: Ebben a körben az tekinthető többségi gyakorlatnak, hogy ha a
felperes a keresetlevelében hivatkozik a jegyző eljárási szabálysértésére, a bíróság ezt
teljes egészében figyelmen kívül hagyja, és erre a kérdésre az érdemi döntés
indokolásában egyáltalán nem reagál. Jóval ritkább az a gyakorlat, hogy a bíróság –
függetlenül az ellenkérelem tartamától – ítélete indokolásában kitér arra, hogy a jegyző
eljárásának jogszerűségét a birtokvédelmi perben nem lehet felülbírálni (pl. Győri
Járásbíróság P.22.487/2015.). Javasolt ez utóbbi gyakorlatnak az általánossá tétele .
[122] Arra is van példa, hogy bár az elsőfokú bíróság (Tapolcai Járásbíróság P.20.395/2015.)
megállapította a jegyző hatáskörének hiányát, a másodfokú bíróság ezt felülírta azzal, hogy
leszögezte: „A bíróság nem a jegyző határozatának jogszerűségét bírálja felül, hanem a
polgári jogi vita felől dönt a birtokláshoz való jog alapján”.
Forrás "https://kuriabirosag.hu/sites/default/files/joggyak/joggyak_osszefoglalo_2018_dr._orosz_arpad.pdf"
a/2/2
Összehasonlíthatósági teszt az Alkotmánybíróság gyakorlatában
Az Alaptörvény XV. cikkének (1) (2) bekezdése rögzíti a törvény előtti egyenlőséget és az
egyenlő bánásmód követelményét.
E rendelkezés értelmében Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy
más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet
szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. Az Alkotmánybíróság ma is helytálló
megállapítása értelmében „a megkülönböztetés tilalma arra vonatkozik, hogy a jognak
mindenkit egyenlőként (egyenlő méltóságú személyként) kell kezelnie, azaz az emberi
méltóság alapjogán nem eshet csorba.[…]” (9/1990. (IV. 25.) AB határozat) Az
Alkotmánybíróság gyakorlatában a hátrányos megkülönböztetés tilalma a jogrendszer
egészét átható alkotmányos alapelvként nyert értelmezést, szoros összefüggésben az
emberi méltósághoz való joggal. Alapvető elv, hogy nem minden megkülönböztetés tilos,
csak az egyenlő méltóságú személyként kezelés követelményét sértő megkülönböztetés. Az
Alkotmánybíróság gyakorlatában, ha a megkülönböztetés valamely alapjog
vonatkozásában áll fenn, a testület annak alkotmányosságát az alapjog-korlátozás
általános tesztje, a szükségesség-arányosság teszt alapján vizsgálja. Amennyiben a
megkülönböztetés nem alapjogra vonatkozik, a testület az ésszerűségi tesztet
alkalmazza. E teszt gyakorlatilag két elemből, az összehasonlíthatósági- és az
indokolhatósági próbából áll. Az összehasonlíthatósági próba azt jelenti, hogy csak az
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azonos helyzetben lévők között merülhet fel a hátrányos megkülönböztetés tilalmának
megsértése. Alkotmányellenes diszkriminációról csak akkor lehet szó, ha valakit, vagy
valamilyen csoportot más, azonos helyzetben lévő jogalannyal vagy csoporttal történt
összehasonlításban kezelnek hátrányosabb módon. Amennyiben megállapítható, hogy
azonos csoportba tartozó jogalanyokról van szó, akkor azt kell vizsgálni, hogy a
megkülönböztetés ésszerű indokon nyugszik-e, vagyis a különbségtétel igazolható-e, vane ésszerű indoka, nem önkényes-e a megkülönböztetés.
Forrás: Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-53302016. számú ügyben
a/3
Következtetés
A (régi Pp. ) 271. § (1) i. szükségtelen és aránytalan mértékben különböztet két teljesen
azonos helyzetben lévő jogalany között, azok hátrányára akiknek perét birtokvédelmi
eljárás előzte meg. Ezzel alapjog sérelmet idézett elő , mert utóbbiakat szükségtelenül
és aránytalan mértékben hátrányosan különböztette meg. Jelesül megfosztotta annak a
lehetőségétől , hogy a Kúriához forduljanak felülvizsgálatot kérjenek. Ez sérti a törvény
előtti egyenlőség elvét és egyben a joghely az Alaptörvény XV. cikkének (1) (2)
bekezdésébe ütköző alaptörvény ellenességet idézett elő.
b)
Alaptörvény XXVIII. cikk (1)(7)
Tisztességes eljáráshoz és hatékony jogorvoslathoz való jog.
A (régi Pp. ) 271. § (1) i. pont általi megkülönböztetés kihatással van a tisztességes
eljáráshoz és főképp a hatékony jogorvoslathoz való jogra, amit az Alaptörvény XXVIII.
cikk (1) bekezdése és a XXVIII. cikk (7) bekezdésébe valamint az Egyezmény 6. cikke is
garantál.
b/1
A bírósághoz fordulás joga ugyan nem abszolút jog, de csak jogértelmezés által
megengedett korlátozásoknak vethető alá. Az alkalmazott korlátozásoknak nem szabad olyan
módon vagy mértékben szűkíteni vagy mérsékelni az egyének hozzáférését, amely már ezen
jog lényegét vonná el. A korlátozás úgyszintén nem összeegyeztethető az Egyezmény 6.
cikk 1. bekezdésével, ha nincs „legitim célja” és nem mutatható ki „ésszerű” arányossági
kapcsolat az alkalmazott eszközök és az elérni kívánt cél között. Amikor a bírósághoz
való hozzáférést jogszabály vagy a joggyakorlat korlátozza, a Bíróság megvizsgálja, hogy a
korlátozás a jog lényegét érinti-e, és különösen, hogy legitim célt követ-e, továbbá ésszerű
arányossági kapcsolat van-e az alkalmazott eszközök és az elérni kívánt cél között.
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Semmilyen ésszerű ok nem volt arra, hogy a jogalkotó hátrányosan különböztesse meg azokat
a jogalanyokat , kiknek birtokvédelmi perét megelőzően jegyzői eljárás is volt, mert mindkét
esetben a kereset jogalapja a Ptk.5:7.§ (2) és a többi releváns jogszabály ami alapján a
pert le kell folytatni teljesen azonos.
Nem állja ki tehát az ésszerűségi tesztet sem a megkülönböztetés , mert összehasonlítás
esetén teljesen azonos helyzetben vannak a jogalanyok mindkét csoportban és semmivel sem
indokolható hátrányos megkülönböztetés a felülvizsgálathoz való jog vonatkozásában.
b/2
Új Pp. gyakorlata
(Összehasonlító elemzés a hátrányos megkülönböztetés vonatkozásában a régi Pp.
szabályozásával.)
b/2/1
Indítványozó álláspontját alátámasztja a tény , hogy a jelen beadványban támadott jogi
szabályozást a 2016. évi CXXX. törvény (-továbbiakban új Pp.) már nem tartotta fenn
mereven , mert bár az új Pp. 569. § (3) szerint sincs helye felülvizsgálatnak a „ jegyző
birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránt indított per” különös
szabályai szerint , ugyanakkor ezt a szabályt feloldja, az új Pp.409.§ , mely több esetet is
felsorol aminek fennállása esetén a felülvizsgálat kivételesen olyankor is engedélyezhető ,
ha egyébként nem volna rá lehetőség.
Az új Pp. 409.§ (2) szerint A Kúria a felülvizsgálatot akkor engedélyezi, ha az ügy
érdemére kiható jogszabálysértés vizsgálata
a) a joggyakorlat egységének vagy továbbfejlesztésének biztosítása,
b) a felvetett jogkérdés különleges súlya, illetve társadalmi jelentősége vagy
miatt indokolt.
(3) A Kúria engedélyezi a felülvizsgálatot, ha az ítélet a Kúria közzétett határozatától
jogkérdésben eltér.
b/2/2
A fentiekre tekintettel az új Pp. már képes hatékony jogorvoslatot nyújtani azok
számára, akiknek az ügyében a másodfok jogkérdésben tér el a Kúria közzétett
határozataitól.
Jelen esetben is jogkérdésben tért el a másodfokú bíróság, miután a fent hivatkozott két
BH . a régi Ptk. és az új Ptk. azonos tartalmú rendelkezéseit egységesen úgy értelmezte, hogy
a jog a fennálló birtokállapotot védi a beköltöző megváltoztatási törekvései ellen.
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Mindezt Indítványozó a felülvizsgálati kérelme „1/b. Anyagi jogi jogszabályok
megsértése” fejezetben részletesen kifejtette amit azonban a Kúria a jelen alkotmányjogi
panaszban támadott jogszabály szerint nem vizsgálhatott, tehát Indítványozót hátrányos
megkülönböztetés érte azon jogalanyokhoz képest is, akiknek peres ügye előtt nem volt
jegyzői eljárás, azonban az új Pp. számukra már biztosítja a hatékony jogorvoslathoz való
jogot.
b/2/3
Jogkérdések Kúria közzétett határozataiban.
Ptk 5:5.§ illetve a régi Ptk. 188.§ ezzel azonos tartalmú rendelkezésének értelmezése
a joggyakorlatban
Alperes a per során csatolta a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény és a
kapcsolódó nagykommentárja -továbbiakban nagykommentár - (Opten Informatikai Kft )
488.oldalát, mely a Ptk. 5:5 höz fűzött kommentárban foglalkozik „ A birtokháborítási és
szomszédjogok kapcsolatával.
„A birtokháborítás megvalósításának egyik tipikus esete a szomszédok közt valósul meg.
Ezek között az egyik csoportja a birtokháborításnak az állatok tartásával kapcsolatban
jelentkezik, ezek körében kiemelendők a bírósági gyakorlatból a következő eseti döntések.
Állattartás miatt indult birtokháborítási perben azt kell vizsgálni, hogy az adott környezet
jellegére is tekintettel megvalósul-e olyan magatartás amely az összes számbajövő érdek
figyelembe vételével birtokháborító környezetet sértő magatartásnak minősíthető. Ebből a
szempontból jelentősége van annak is, ha a birtokháborítást panaszló fél olyan
környezetbe ment lakni , amelyben -éppen a környezet jellegére figyelemmel -az
állattartás nem tilos. Egyes személyek fokozott érzékenysége nem járhat azzal a
következménnyel , hogy a szomszéd az államigazgatási hatóság által engedélyezett és
ellenőrzött állattartói tevékenység megszüntetésére kényszerüljön. Kedvtelésből állatot úgy
kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor
a környező lakóközösség kialakult élet és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne
zavarja. (BH 260/2012. )”
Nem változott a jogszabály tartalma a „régi Ptk. 188.§ és az új Ptk. 5:5 .§
vonatkozásában. A nagykommentár 487.oldal utolsó bekezdése tartalmazza, hogy „A Ptk
szabályai a korábbi birtokvédelmi koncepciót és ezáltal az ehhez fűződő gyakorlatot is
fenntartja.
A „régi „ Polgári Törvénykönyv Magyarázata kommentár Complex 1.-továbbiakban régi Ptk
kommentár- kötet 667.oldal a 188.§ vonatkozásában az alábbiakat mondja ki.
„Birtokvédelemről általában
A birtok legfontosabb jogkövetkezménye a birtok alapján a birtokos mindenki mástól
követelheti, hogy tartózkodjék a fennálló birtokállapot önhatalmú megváltoztatásától vagy
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megzavarásától. A birtokvédelemnek tehát az a célja, hogy megakadályozza a
mindenkori birtokállapot jogalap nélkül történő megváltoztatását vagy megzavarását.
A birtokláshoz való jogra alapítható, un. Petitórius birtokvédelem, csak a birtokláshoz való
jog alapján vehető igénybe.. Ha mind a birtoklásban megháborított, mint pedig a
birtokháborítást elkövető félnek a birtokláshoz jogcíme van a vita eldöntése ezek
egybevetésével történik, a szerint, hogy melyikük joga az erősebb.”
Ptk. 5:7.§ értelmezése a joggyakorlatban
A nagykommentár 493.oldal- , mely a Ptk. 5:7.§-hoz fűz kommentárt az alábbiakat
tartalmazza: „a Ptk. vélelmezi a birtoklásban megzavart fél jogosultságát. E szabály
elsődlegesen arra irányul, hogy a szerzett jogok alapján a már korábban kialakult
birtokhelyzet élvez elsőbbséget az azt megváltoztató tevékenységgel szemben.
Ptk. 5:21.§ , illetve az azonos tartalmú régi Ptk. 98.§ értelmezése a joggyakorlatban
A Ptk. 5:21.§ (régi Ptk. 98.§ )rögzíti ,hogy a tulajdonost megilleti a birtoklás joga és a
birtokvédelem, a régi Ptk kommentár 99.oldal azonban visszautal a 188.§-hoz fűzött
kommentárra, a nagykommentár 525 oldal pedig a birtokvédelem tekintetében az 5:5.§-hoz
fűzött magyarázatokra.
A Ptk. 5:23 illetve az azonos tartalmú régi Ptk. 100 § értelmezése a joggyakorlatban
A régi Ptk kommentár 355.oldal a Ptk. 100.§-hoz -mely tartalmilag azonos az új Ptk.
5:23.§-al kifejezetten foglalkozik az állattartással okozott zavarással.
E szerint az ingatlan rendeltetésszerű használatához hozzátartozik , hogy azon a tulajdonos
állatokat tartson . A szükségtelen zavarás megállapításánál ezért a települési környezet
jellegéből kell kiindulni.
A bírói gyakorlat már a régi Ptk 100.§-t is az alábbiak szerint értelmezte.
A BH 1982.91. értelmében az állattartás miatt indult birtokháborítási perekben azt kell
vizsgálni, hogy az adott környezet jellegére is tekintettel megvalósul-e olyan magatartás
amely birtokháborító és környezetsértő magatartásnak minősíthető. Jelentősége lehet annak,
hogy a birtokháborítást panaszló eleve olyan környezetbe ment lakni, amelyben-éppen a
környezet jellegére is figyelemmel –az állattartás nem tilos. Ilyen esetben nyilvánvalóan
nem valósul meg birtokháborítás, mert egyes személyek fokozott érzékenysége nem
eredményezheti a szomszédjogi szabályok megsértését.
Birtokvédelmi eljárásokban tehát eleve nem hagyható figyelmen kívül, hogy a Ptk. 5:5 és
5:7 .§ azt deklarálja, hogy a szerzett jogok alapján a már korábban kialakult
birtokhelyzet élvez elsőbbséget az azt megváltoztató tevékenységgel szemben.
Azaz, ha mindkét félnek van a birtokláshoz jogcíme akkor a szerzett jog az erősebb
jogcím .
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Jelen esetben azonban a Ptk. 5:23.§-nak értelmezésének már több évtizedes kialakult
bírói gyakorlata van , így az eltérő értelmezést semmi sem indokolta.
A Kúria Pfv.I.22.358/2011/9.(BH 260/2012. )számú birtokvédelmi perben hozott ítéletében
az alábbi megállapításokat tette.
„ Az ügy elbírálására a szomszédjog szabályát tartalmazó Ptk. 100.§-ában foglaltak-ami
azonos tartalmú az új Ptk. 5:23.§-al , valamint a Kr. (értsd Korm.r. 1. ) rendelkezései az
irányadóak. …. A Ptk. 100.§-ának rendelkezése szerint a tulajdonos a dolog használata során
köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait
szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. A szomszédjog
fenti, általános szabálya a másokat zavaró tevékenységet nem feltétlenül tiltja, hanem csak
akkor, ha a zavarás szükségtelenül történik. Azt, hogy a zavarás szükségtelen-e és azt mások
milyen mértékig kötelesek tűrni, az ügy összes körülményének a mérlegelésével kell
eldönteni.
() Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a felperes 1997-ben költözött a társasházba, míg az
alperes ezt megelőzően, már az 1980-as évek végétől kezdődően foglalkozott kutyatartással tenyésztéssel -, ingatlanát ennek a célnak megfelelően alakította ki. A felperes tehát maga
választott lakhelyéül egy olyan lakókörnyezetet, ahol a lakóközösség kialakult élet-, és
szokásrendje szerint nemcsak kutyát, de még kis és nagy haszonállatot is tartanak, éppen a
környezet jellegére tekintettel. A szomszédjogi szabályok megítélésének következetesen
érvényesülő elve szerint egyesek fokozott érzékenysége nem eredményezheti e szabályok
megsértésének megállapítását. A másodfokú bíróság tehát az irányadó jogszabályok téves
értelmezésével, helytelenül jutott arra a következtetésre, hogy az alperes általi kutyatartás az
adott helyzetben olyan jellegű, amely a felperest az ingatlana birtoklásában szükségtelenül
zavarja.
Miután az elsőfokú bíróság az alperes magatartását a szomszédjog általános szabálya
alkalmazhatósága szempontjából a bírói gyakorlatban kialakult elvek szem előtt
tartásával helyesen vizsgálta, ezért a Kúria a másodfokú bíróság jogerős ítéletét a Pp.
275.§ (4) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét
helybenhagyta.”
Az utolsó bekezdésben leírtak önmagukban bizonyítják, hogy a Kúria, ha megtehette
volna megváltoztatja a jelen ügyben is a másodfokú ítéletet.
b/3
Kúriai álláspont a jogalkalmazás egységéről.
A fent már hivatkozott 2017.El.II.JGY.P.2. számú „A jegyző előtt indított birtokvédelmi
ügyek bírósági gyakorlata tárgykörre felállított joggyakorlat-elemző csoport Összefoglaló
véleményében” 2018. április 23. -án a joggyakorlat-elemző csoport az alábbiakat állapítja
meg.
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„I. A Kúriának az Alaptörvényből fakadó kötelezettsége, hogy biztosítsa a jogalkalmazás
egységét azokban az ügyekben is, amelyekben konkrét ítélkező tevékenységét az eljárási
törvény kizárja. Ennek egyik eszköze a Bszi. 24. § (1) bekezdés d) pontjában írt
joggyakorlatelemzés. Ez az adott esetben az alsóbb fokú bíróságok ítélkezési gyakorlatának a
vizsgálatát jelentette. Ennek az a magyarázata, hogy a Polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény (a továbbiakban: 1952-es Pp.) 271. § (1) bekezdés i) pontjának 2012.
szeptember 1- jétől hatályos szövege szerint és ugyanígy a Polgári perrendtartásról szóló,
2018. január 1- jétől hatályos 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 569. § (3)
bekezdése alapján birtokvédelmi ügyben a jegyző határozatának megváltoztatására
irányuló perben hozott jogerős ítélet ellen nincs helye felülvizsgálatnak. Ebből az
következik, hogy azokban az esetekben, amikor a birtokától megfosztott vagy a békés
birtoklásában megzavart fél a jegyzőtől kéri az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a
zavarás megszüntetését, a jegyző határozatának megváltoztatása iránt indított per
járásbírósági szinten, fellebbezés esetében a törvényszéken lezárul, a jogerős határozatot a
Kúria nem vizsgálhatja. Jogállami keretek között a jogbiztonság követelménye viszont
megkívánja, hogy a bíróságok az ítélkezésük során azonos tényállású ügyekben azonos vagy
legalább hasonló tartalmú ítéleteket hozzanak, függetlenül attól, hogy az adott ügyet mely
bíróságon tárgyalták, első- vagy másodfokon hozták-e a jogerős ítéletet. „
b/4
A jelen alkotmánybírósági panasszal érintett eljárásban eljárt másodfokú tanács tisztában
volt/vagy tisztában kellett lennie a Kúria fenti álláspontjával és nyilvánvalóan tisztában volt
az egységes joggyakorlattal , miután a per alperese arra nemcsak hivatkozott, hanem
mellékelte is az ítéleteket a peranyaghoz , különös figyelemmel a Kúria
Pfv.I.22.358/2011/9.számú (BH2012.260)közzétett ítéletre , ami a már korábbi BH
1982.91.-elveit erősítette és mely BH-k a teljes bírói gyakorlat alapját képezik.
Alapvetően mondja ki a joggyakorlat, hogy a beköltözőnek az odaköltözésekor fennálló
birtokállapot vonatkozásában tűrési kötelezettsége van, ami nyilvánvalóan következik
abból, hogy a birtokvédelem lényege, hogy a jog fennálló birtokállapotot védi az azt
megváltoztatni kívánó törekvésekkel szemben.
A peranyagból azzal is tisztában kellett lennie, hogy a (régi Pp. ) 271. § (1) i. pontja
akadályát képezi majd a kúriai felülvizsgálatnak, azaz hatályba maradhat egy ítélet, ami más
azonos tényállású ügyben hozott ítéletekkel ellentétes módon birtokvédelemben részesíti a
beköltözőt azaz hátrányosan különbözteti meg Indítványozót.
Mindez újabb érv Indítványozó azon álláspontjához, hogy nem tartható fenn olyan
jogszabály , ami elzárja a jogkereső állampolgárt attól, hogy nyilvánvaló bírói tévedések
ellen hatékony jogorvoslattal élhessen.
b/5
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Indítványozó ügye-eltekintve az állatok fajától- teljesen azonos volt a korábbi BH-ban
szereplő ügyek tényállásával azaz a beköltöző kifogásolta az állattartást , azzal a
különbséggel, hogy a BH2012.260 számú ügyben a bírósági eljárást nem előzte meg
jegyzői eljárás, a BH 1982.91 időpontjában pedig nem volt hatályban a korlátozó
rendelkezés.
Mint a fentiekből kitűnik a jelenleg hatályos Pp. alapján már több okból is lenne lehetősége
Indítványozónak felülvizsgálatot kérni és ebben az akadályozta meg, hogy a régi Pp. nem
tartalmaz lehetőséget a( régi Pp. 271. § (1) i. pont szerinti általános tilalom feloldására,
annak ellenére sem , hogy az ítélet nyilvánvalóan szembement a Kúria Pfv.I.22.358/2011/9.
(BH2012.260)számú közzétett ítéletével és a BH 1982.91.-el is. .
b/6
Következtetés
A (régi Pp. )271. § (1) i. miatt Indítványozó ügyében csak formálisan valósulhatott meg a
tisztességes eljáráshoz való jog részének tekinthető hatékony jogorvoslathoz való jog,
mivel a jelen beadványban támadott jogszabály minden ésszerű ok nélkül kizárta a
kúriai felülvizsgálat lehetőségét azon jogkereső állampolgárok esetében akik ellen a
panaszos a pert megelőzően birtokvédelmi eljárást is indított , majd annak eredménytelensége
miatt fordult bírósághoz.
Ennélfogva a régi Pp. ) 271. § (1) i. pontja hatályban volta alatt sértette az Alaptörvény
XXVIII.(1) és(7) alpontját , amiért önmagában indokolt alaptörvény-ellenességének
kimondása és , hogy alkalmazását a konkrét ügyben t. Alkotmánybíróság kizárja.
Az Egyezmény 6. cikk sérelmét Indítványozó a 3. pontban részletezi.
c)

XIII. cikk (1)
Mindenkinek joga van a tulajdonhoz
c/1
A tulajdonjog részjogosítványai is a XIII. cikk (1)cikk védelme alá tartoznak.
A 18/2015. (VI. 15.) AB határozat a jelen ügyben is relevánsan az alábbiakat mondja ki.
[20] 2.2. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a tulajdoni alapjogvédelem
kiterjed a tulajdoni részjogosítványokra és azok gyakorolhatóságára is, és csak az
Alaptörvény erre vonatkozó szabálya szerint korlátozhatóak.
[21] Így az Alkotmánybíróság a 1256/H/1996. számú határozatában kifejtette, hogy „[a]
használati, a birtoklási és a rendelkezési jog a tulajdonjog tartalmát adó, a tulajdonhoz
tartozó részjogosítványok, amelyek a dolog feletti hatalmat és a dolog élvezetét jelentik.
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Az Alkotmánybíróság már több döntésében, elvi jelleggel a 7/1991. (II. 28.) AB határozatban
rámutatott arra, hogy a tulajdonjoghoz kapcsolódó részjogosítványok korlátozása »csak
akkor jár magának a tulajdonjognak, mint alkotmányos jognak a korlátozásával, így
csak akkor alkotmányellenes, ha az elkerülhetetlen, tehát kényszerítő ok nélkül történik,
továbbá, ha a korlátozás súlya a korlátozással elérni kívánt célhoz képest aránytalan«.
(ABH 1991, 26.)
[23] Ebből a döntésből és a korábbi Alkotmány 13. §-ára vonatkozó gyakorlat [23/2000. (VI.
28.) AB határozat, ABH 2000, 134, 136.; 772/B/1997. AB határozat, ABH 2000, 858, 861–
862.; 27/2004. (VII. 7.) AB határozat, 2004, 877, 882.; 1423/B/2007. AB határozat, ABH
2007, 3321–3322.] folytatásának tekinthető alkotmánybírósági gyakorlatból is az vezethető
le, hogy a birtokvédelem és a szomszédjogok, illetve ezek érvényesíthetősége az
Alaptörvény XIII. cikkén alapuló tulajdoni védelmet élveznek.
[35] A szükségtelen zavarás fogalmát sem a Ptk, sem a régi Ptk. nem definiálja, ezért a
rendes bíróságok ki is alakították a lényegében egységes ítélkezési gyakorlat elveit az
ilyen ügyekben.
c/2
Az állattartással kapcsolatban kialakított bírói gyakorlat az alábbiakat tartalmazza:
„A BH 1982.91. értelmében az állattartás miatt indult birtokháborítási perekben azt kell
vizsgálni, hogy az adott környezet jellegére is tekintettel megvalósul-e olyan magatartás
amely birtokháborító és környezetsértő magatartásnak minősíthető. Jelentősége lehet annak,
hogy a birtokháborítást panaszló eleve olyan környezetbe ment lakni, amelyben-éppen a
környezet jellegére is figyelemmel –az állattartás nem tilos. Ilyen esetben nyilvánvalóan
nem valósul meg birtokháborítás, mert egyes személyek fokozott érzékenysége nem
eredményezheti a szomszédjogi szabályok megsértését. „
c/3
Következtetés
Azzal, hogy a másodfokú bíróság a tűrésre kötelezett beköltöző javára korlátozta
Indítványozó használati, a birtoklási és a rendelkezési jogát az Alaptörvény XIII. cikk
(1) bekezdésébe is ütközik, ugyanis az kifejezetten törvény (Ptk 5:5 .§ ) rendelkezésének
megsértésével és a bírói gyakorlat teljes negligálásával történt , így az nemhogy elkerülhető
lett volna, hanem az eljáró bíróság azt köteles lett volna elkerülni . Ráadásként még
egyéb kényszerítő körülmény sem volt, figyelemmel arra, hogy a bíróság még attól is
eltekintett, hogy a panaszos akinek a perben bizonyításra kötelezettsége volt, megtagadta a
bizonyítást, nem engedett helyszíni szemlét a hálószobájába, ahová állítása szerint
behallatszik a kakasok kukorékolása-nem mellékesen nemcsak Indítványozó tart kakasokat a
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környéken- így még az sem bizonyított, hogy van-e zavarás nemhogy az, hogy szükségtelen
mértékű zavarás éri. .
A korlátozás súlya, a korlátozással elérni kívánt célhoz képest aránytalan sérelmet okozott
Indítványozónak, mely ellen a hatékony jogorvoslatot a (régi Pp. ) 271. § (1) i.
megakadályozta .
d)
VI. cikk (1)
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magánéletét, otthonát, tiszteletben tartsák.
Az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésének sérelmével összefüggésben sérül Indítványozó
azon joga, hogy magánéletét otthonát tiszteletben tartsák.
Azzal, hogy a másodfokú bíróság a tűrésre kötelezett beköltöző javára korlátozta
Indítványozó használati, a birtoklási és a rendelkezési jogát beavatkozott magánéletébe,
mert a korlátozás az otthonát érinti és napi programot ír elő számára korlátozva a
magánéletét.
A korlátozás célja az, hogy kielégítse a tűrésre kötelezett beköltöző a perben semmivel
sem igazolt állításából eredő követelését, amit azzal indokolt, hogy bár ő költözött vidékies
környezetbe mégis „halálfélelme” támad, ha éjszaka kakaskukorékolásra ébred, ami
egyébként is aggályos állítás, mert a kakasok hajnalban kukorékolnak nem éjszaka .
Az abszurd és bizonyítatlan állításnak a másodfokú tanács hitelt adott és aránytalan sérelmet
okozva Indítványozónak beavatkozott a magánéletébe , megszabva számára egy állandó
programot reggel és este, indokolatlanul korlátozva a magánéletét.
A jogsérelmet a felülvizsgálati kérelem orvosolhatná, annak viszont akadálya régi Pp. 271.
§ (1) i. pontja ami ezt kizárja.
e)
Nemzetközi összehasonlítás
A nemzetközi összehasonlítás is azt mutatja, hogy nem szokás bíróságok részéről
akceptálni a vidékre költözők azon igényeit , hogy odaköltözésük után szűnjenek meg a
vidéki élettel együtt járó zajhatások.
Erre egy összehasonlító példa.
https://hu.euronews.com/2019/09/05/pert-nyert-a-gall-kakas-maurice-megis-kukorekolhat
A francia bíróság Maurice javára döntött: mégis szabadon kukorékolhat azok után, hogy a
szomszédok „zajszennyezésért” perbe fogták.
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A Maurice otthona mellett lévő nyaralóban élő nyugdíjas házaspár azt kifogásolta, hogy kakas
zajosan ébred a festői Saint-Pierre-d'Oléronban.
A merőben szokatlan ügynek híre ment, és a francia jelkép rövid idő alatt lelkes támogatók
sokaságát tudta maga mögött. A „Mentsétek meg Maurice-t” petíciót napok alatt csaknem
140 ezren írták alá.. "https://www.mesopinions.com/petition/animaux/faut-sauver-mauriceile-oleron/31553" \n _blank
A négy éves kakas Franciaország egyik hírességévé lépett elő.
A 35 éve Saint-Pierre-d'Oléronban élő Corinne Fesseau-nak el kellett volna költöznie
Maurice-szal, amennyiben pert veszít. Az ítélet szerint azonban 1000 eurós kártérítést ítéltek
javára, amit a felperesek kötelesek kifizetni – közölte Mme. Fesseau ügyvédje.
A nagy érdeklődésre számot tartó per jól illusztrálja a vidéken élők és a városi élet elől
vidékre menekülők közötti egyre gyakoribb torzsalkodásokat.
A nemzetközi összehasonlítás is alátámasztja, hogy attól még, hogy városlakók vidékre
költöznek nem várható el, hogy a vidék igényeik szerint várossá változzon. Az ilyen ítélet
„merőben szokatlan „ .
3
Egyezmény 6 cikk (1
A(régi Pp. ) 271. § (1) i. pontja hatályban volta alatt sértette az Egyezmény 6 cikk (1)
bekezdését is.
„KÉZIKÖNYV A 6. CIKKRŐL A TISZTESSÉGES ELJÁRÁSHOZ VALÓ JOG (polgári jogi
ág) ECHR
II. BÍRÓSÁGHOZ VALÓ JOG
Egyezmény 6. cikk 1. bekezdés“
Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan
bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot
polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, (...)”
1. Jog és hozzáférés a bírósághoz
45. A tisztességes eljáráshoz való jogot, ahogyan azt a 6. cikk 1. bekezdése biztosítja, a
jogállamiság elvének fényében kell értelmezni, amely előírja, hogy a peres feleknek
rendelkezésére álljon egy hatékony bírói jogorvoslat, amely lehetővé teszi polgári jogaik
érvényre juttatását (Beles és mások kontra Cseh Köztársaság, § 49).
Mindenkinek joga van arra, hogy bírósághoz forduljon „polgári jogaival és
kötelezettségeivel” kapcsolatban. Ilyen módon a 6. cikk 1. bekezdése magában foglalja
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a„bírósághoz való jogot”,amelynek egyik aspektusa a hozzáférés joga, azaz polgári ügyekben
a bíróság előtti eljárás megindításához való jog (Golder kontra Egyesült Királyság, § 36). A
„bírósághoz való jog” és a hozzáférés joga nem abszolút jogok. Korlátozásoknak vethetők alá,
de ezek nem szűkíthetik vagy csökkenthetik az egyének hozzáférését olyan módon vagy
mértékben, amely már ezen jog lényegét vonná el (Philis kontra Görögország, § 59; De
Geouffre de la Pradelle kontra Franciaország, § 28, ésStanev kontra Bulgária[GC], § 229).4(a)
GYAKORLATI ÉS HATÉKONY JOG
46. A bírósághoz való hozzáférés jogának „gyakorlatinak és hatékonynak” kell lennie
(Bellet kontra Franciaország, § 38). Ahhoz, hogy a hozzáférés joga hatékony legyen, az
egyénnek „egyértelmű, gyakorlati lehetőséggel kell rendelkeznie arra, hogy kifogásoljon
valamely aktust, amely a jogaiba való beavatkozást valósít meg” (Bellet kontra
Franciaország, § 36;Nunes Dias kontra Portugália (dec.) azon szabályok tekintetében,
amelyek a bíróság előtti, idézésre való megjelenést rendezik).
Egy fellebbezés vagy egy bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására vonatkozó formai
követelményeket és betartandó határidőket megszabó rendelkezések célja, hogy biztosítsák az
igazságszolgáltatás megfelelő működését és – különösen – a jogbiztonság elvével való
összhangot (Cañete de Goñi kontra Spanyolország, § 36). Ezzel együtt a kérdéses
szabályok, illetve azok alkalmazása nem akadályozhatja meg a peres feleket egy
rendelkezésre álló jogorvoslat igénybe vételében (Miragall Escolano kontra
Spanyolország;Zvolsky és Zvolska kontra Cseh Köztársaság,§ 51).
47. Az ügy speciális körülményeitől függően ezen jog gyakorlati és hatékony jellege
csorbulhat, például
-eljárásjogi korlátok miatt, amelyek kizárják vagy korlátozzák a bírósághoz való
fordulás lehetőségét:
•eljárásjogi szabályok megakadályoznak bizonyos jogalanyokat a bírósági eljárás
megindításában (The Holy Monasteries kontra Görögország§ 83; Philis kontra Görögország,
§ 65; lásd továbbá Lupas és mások kontra Románia (no.1), §§ 64-67;cselekvőképesség nélküli
kiskorúak tekintetében:Stanev kontra Bulgária [ GC], §§ 241-245).5
Mindazonáltal a formalizmussal összefüggésben megjegyezendő, hogy legitim korlátozásnak
minősül, ha a felülvizsgálati kérelem (illetve valamely más, jogkérdéssel kapcsolatos
jogorvoslat) elfogadhatósági kritériumai szigorúbbak, mint egy rendes fellebbezés
feltételei.
6(b)KORLÁTOZÁSOK
49. A bírósághoz való hozzáférés joga nem abszolút jog, hanem jogértelmezés által
megengedett korlátozásoknak vethető alá (Golder kontra Egyesült Királyság, § 38; Stanev
kontra Bulgária [GC], §§ 230). Ez különösen azokra az esetekre igaz, amikor egy fellebbezés
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elfogadhatósági feltételeiről van szó, minthogy ez a kérdés természeténél fogva állami
szabályozást igényel, és az Állam bizonyos mérlegelési szabadságot élvez ebben a tekintetben
(Luordo kontra Olaszország, § 85).
50. Mindazonáltal az alkalmazott korlátozásoknak nem szabad olyan módon vagy
mértékben szűkíteni vagy mérsékelni az egyének hozzáférését, amely már ezen jog
lényegét vonná el. A korlátozás úgyszintén nem lesz összeegyeztethető a 6. cikk 1.
bekezdésével, ha nincs „legitim célja” és nem mutatható ki „ésszerű arányossági
kapcsolat az alkalmazott eszközök és az elérni kívánt cél között” (Ashingdane kontra
Egyesült Királyság, § 57; Fayed kontra Egyesült Királyság, § 65; Markovic és mások kontra
Olaszország[GC], § 99).
51. A bírósághoz való hozzáférés joga bizonyos körülmények között legitim korlátozások
tárgya lehet. Ilyenek például az elévülés (Stubbings és mások kontra Egyesült Királyság, §§
51-52), biztosíték a megfizetni rendelt költségekre (Tolstoy Miloslavsky kontra Egyesült
Királyság, §§ 62-67) vagy a kötelező jogi képviselet (R.P. és mások kontra Egyesült
Királyság, §§ 63-67).
52. Amikor a bírósághoz való hozzáférést jogszabály vagy a joggyakorlat korlátozza, a
Bíróság megvizsgálja, hogy a korlátozás a jog lényegét érinti-e, és különösen, hogy
legitim célt követ-e, továbbá ésszerű arányossági kapcsolat van-e az alkalmazott
eszközök és az elérni kívánt cél között: Ashingdane kontra Egyesült Királyság, § 57. Nem
állapítható meg a 6. cikk 1. bekezdésének sérelme, ha a korlátozás összeegyeztethető a
Bíróság által lefektetett elvekkel.”
Forrás:https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_HUN.pdf
A régi Pp. 271. § (1) i. pontja tehát hatályban volta alatt nemcsak az Alaptörvény
XXVIII.(1) (7) alpontját sértette, hanem az Egyezmény 6. cikk (1) bekezdését is, amit az
EJEB joggyakorlata is alátámaszt. Mindez még inkább indokolja a jogszabály
alaptörvény-ellenességének kimondását és , hogy alkalmazását a konkrét ügyben t.
Alkotmánybíróság kizárja.
4.
Az is bizonyítható, hogy a Kúria hatékony jogorvoslatban részesíthette volna
Indítványozót, ha a régi Pp.271.§ (1) i. nem zárja el attól, hogy hatékony jogorvoslatot
kérjen.
Teljesen azonos tényállás mellett született felülvizsgálati eljárásban a Kúria
Pfv.I.22.358/2011/9.számú (BH2012.260)közzétett ítélete , amire azóta a teljes bírói
gyakorlat épül, azt kizárólag csak a Budapest Környéki Törvényszék mint másodfokú bíróság
negligálta a 7.Pf.20.277/2019/07 számú ítéletében .
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Indítványozó a fent ismertetett tényállás és pertörténet alapján kéri , hogy t.
Alkotmánybíróság adjon helyt indítványának, állapítsa meg a(régi Pp. ) 271. § (1) i.
alaptörvény ellenességét és alkalmazását jelen ügyben zárja ki.

Megjegyzés: Az alkotmányjogi panasszal érintett bírói döntés(ek) pontos megjelölése (döntések száma,
közigazgatási hatósági határozat bírósági felülvizsgálata esetén az eljárt hatóságok megnevezése, döntése(ik)
száma, az ügyben eljárt valamennyi bíróság megnevezése és a bírói döntések száma). A tényállás és a pertörténet
rövid ismertetése.

b) A jogorvoslati lehetőségek kimerítése
Az indítvány szövege:
Indítványozó a Kúriához fordult jogorvoslatért, amit a jelen beadványban sérelmezett
jogszabályra hivatkozva utasítottak el , a végzés elleni felülvizsgálatot a régi Pp. 271. § (1)
bekezdés e) pontja zárja ki.
Indítványozó megkísérelte a jogorvoslatot a Pp.271. § (3)a) alapján , mert a joghely
szerint akkor nincs helye a felülvizsgálatnak, ha az elsőfokú bíróság ítéletét a másodfokú
bíróság helybenhagyta
a) a szomszédjogok megsértéséből eredő, valamint a
birtokvédelmi, továbbá a közös tulajdonban álló dolog birtoklásával és használatával
kapcsolatos perekben.
Azonban a Kúria úgy értelmezte a jogot, hogy jelen ügyben a Pp.
jogorvoslat lehetőségét.

271. § (1) i. kizárja a

Perújítást Indítványozó nem kezdeményezett.
Megjegyzés: Annak előadása, hogy az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeket már kimerítette, vagy az nincs
számára biztosítva.
Az alkotmányjogi panasz eljárás megindításának feltétele alapvetően a rendes jogorvoslati lehetőségek kimerítése.
A jogorvoslati lehetőség kimerítésének kötelezettsége nem vonatkozik a felülvizsgálatra mint rendkívüli
jogorvoslatra.
Nyilatkozni kell azonban arról, hogy az ügyben van-e folyamatban felülvizsgálati eljárás a Kúria előtt, illetve
arról, hogy kezdeményeztek-e perújítást (jogorvoslatot a törvényesség érdekében) az ügyben. Az Ügyrend 32. § (3)
bekezdése alapján ugyanis az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a 27. §-a alapján alkotmányjogi panasz benyújtásának
nincs helye, ha a Kúria a felülvizsgálati kérelmet, illetve indítványt még nem bírálta el.

c) Az alkotmányjogi panasz benyújtásának határideje
Az indítvány szövege:
Az Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló bírói döntés alperes jogi képviselőjéhez
cégkapun keresztül 2020.04.28.-án érkezett.
Megjegyzés: Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló bírói döntés kézbesítése időpontjának és módjának pontos
megjelölése. Nyilatkozat arról, hogy az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerinti határidő (az alkotmányjogi panasz
benyújtására alapjául szolgáló bírói döntés közlésétől számított 60 nap) megtartásra került. Az Abtv. 30. § (1)
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bekezdésében biztosított 60 napos határidő elmulasztása esetén a mulasztás igazolására igazolási kérelem
nyújtható be. A döntés közlésétől, illetve az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének bekövetkezésétől számított
száznyolcvan nap elteltével (objektív határidő) igazolási kérelem már nem terjeszthető elő [Abtv. 30. § (3)–(4)
bekezdés].

d) Az indítványozó érintettségének bemutatása
Az indítvány szövege:
Indítványozó alperes volt a perben , így érintettsége nem kíván külön bizonyítást.

Megjegyzés: Annak bemutatása, hogy az alkotmányjogi panaszban támadott jogszabály alkalmazásával hozott
bírói döntés az alkotmányjogi panaszt benyújtó személy jogait vagy érdekeit érinti. Polgári eljárásokban az
alperes, a felperes, a beavatkozó, büntetőügyekben a terhelt érintettsége nem kíván külön bizonyítást, egyéb
személyek esetében azonban az érintettséget az indítványban igazolni kell.

e) Annak bemutatása, hogy a bíróság a döntésében vagy az eljárásában a támadott
jogszabályi rendelkezéseket alkalmazta, és hogy ez a bírói döntést érdemben
befolyásolta vagy a felmerült kérdés alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés.
Az indítvány szövege:
1.
Az, hogy a bíróság a döntésében a támadott jogszabályi rendelkezést a régi Pp. 271. § (1)
i. pontját alkalmazta, és hogy ez a bírói döntést érdemben befolyásolta nem szorul további
magyarázatra azon túl, amit Indítványozó a fentiekben előadott.
Az , hogy e joghely kizárta a felülvizsgálat lehetőségét a fent már kifejtettek szerint a bírói
döntést érdemben
befolyásoló alaptörvény ellenességet idézett elő elsődlegesen
Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) és az Egyezmény 6. cikk (1) vonatkozásában, de
előidézte a többi jelen beadványban hivatkozott alaptörvényi rendelkezések sérelmét is.
Az tehát nem vitás , hogy a támadott jogszabályi rendelkezés a bírói döntést, - azt, hogy a
Kúria a felülvizsgálati kérelmet hivatalból volt kénytelen a joghely alapján elutasítaniérdemben befolyásolta, ami önmagában is befogadási ok.
2.
Bár a két feltétel vagylagos azért Indítványozó kitér arra is, hogy az ügyben alapvető
alkotmányjogi kérdés is felmerült.
Az alkotmányjogi panasz kézikönyvében (Szerk: Bitskey Botond és Török Bernát; HVGOracBudapest, 2015.) a kézikönyv 390. pontja (182. oldal) külön kitér az Abtv. 26. § (2)
szerinti alkotmányjogi panaszokkal összefüggésben arra, hogy mely esetekben tekintette az
Alkotmánybíróság „alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdésnek” az indítványban felvetett
problémát.
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Eszerint alapvető alkotmányjogi jelentőségűnek minősült a magánjogi jogviszonyokba
történt jelentős gazdasági és társadalmi hatásokkal járó beavatkozás.
Mint Indítványozó a fentiekben kifejtette azt már t. AB a 18/2015. (VI. 15.) AB határozatban
kimondta, hogy tulajdoni alapjogvédelem kiterjed a tulajdoni részjogosítványokra és
azok gyakorolhatóságára is, és csak az Alaptörvény erre vonatkozó szabálya szerint
korlátozhatóak(. XIII. cikk (1) )
Az ítélet , ami törvénysértő módon beavatkozott egy magánjogi jogviszonyba, és arra
kötelezte Indítványozót , hogy saját érdekei elé helyezze a szomszédja érdekeit , azért nem
orvosolható, mert a (régi Pp. ) 271. § (1) i. ezt kizárja.
A Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.I.21.566/2017/6. Részítéletének [26] pontja
(Közzétéve anonim határozatok gyűjteménye ) tartalmazza, hogy nem arról van szó , a
szomszédjogok vonatkozásában hogy , alperesnek a szomszédok érdekét a saját tulajdonosi
érdeke elé kell helyeznie, hanem arról, hogy a szomszédok tulajdonosi jogainak gyakorlására
is tekintettel kell lennie, figyelemmel az épített környezet helyben kialakult
sajátosságaira.
2397/2011. számú polgári elvi határozat 2397 I. A szomszédjog általános szabálya a
szomszédos ingatlanon építkezővel szemben nem azt a követelményt támasztja, hogy saját
tulajdonosi érdekeinek sérelmével, a szomszéd érdekeinek előtérbe helyezésével
építkezzen, hanem azt, hogy a beépítés megtervezésével olyan építési módot válasszon,
amely figyelemmel van az épített környezet helyben kialakult sajátosságaira és a szomszéd
számára elkerülhetetlen hátrányokat nem okoz (Ptk. 100. §).
Alapvető alkotmányjogi kérdést vet fel, hogy hatályosulhat -e a jelen alkotmányjogi panasszal
érintett eljárásban egy olyan jogszabály ami megakadályozza egy olyan ítélet
felülvizsgálatát amely törvénysértő módon beavatkozott egy magánjogi jogviszonyba, noha
az AB 18/2015. (VI. 15.) AB határozatban kimondta, hogy tulajdoni alapjogvédelem kiterjed
a tulajdoni részjogosítványokra-így a birtoklásra is - és azok gyakorolhatóságára is és olyan
helyzetet teremt, hogy a békésen birtoklónak a saját érdekei fülé kell helyeznie a beköltöző
érdekeit, egyben úgy beavatkozva a magánéletébe, hogy az gazdasági és társadalmi
hatásokkal járó beavatkozás. Az ítélet ugyanis felvet gazdasági kérdéseket és társadalmilag
lényeges állatvédelmi kérdéseket is, ugyanis a tulajdonost akár az állatok károsodásával
járó állatkínzásra kényszeríti.
3
Ami a másik alkotmányjogi jelentőségi kérdést illeti, Indítványozó nem talált t.
Alkotmánybíróság honlapján olyan ügyet amiben a régi Pp. ) 271. § (1) i. pontja által
előidézett Alapjogsértés tárgykörben foglalt volna állást.
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Megjegyzés: Az Abtv. 29. §-a alapján az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben
befolyásoló alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadja be. Az Abtv.
29. §-ában foglalt két feltétel vagylagos. Az Alkotmánybíróság tehát külön-külön vizsgálja, hogy az alkotmányjogi
panasz felvet-e bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet vagy alapvető alkotmányjogi
jelentőségű kérdést, és az egyik feltétel fennállása már megalapozhatja a 29. §-ban foglalt befogadási feltétel
teljesülését.

2. Az alkotmányjogi panasz benyújtásának érdemi indokolása
a) Az Alaptörvény megsértett rendelkezéseinek pontos megjelölése
Az indítvány szövege
SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG
Alaptörvény VI. cikk (1) (magánélet tiszteletben tartása)
Alaptörvény XIII. cikk (1) (tulajdonhoz és annak részjogosítványaihoz való jog védelme. )
Alaptörvény XV. cikk (1)-(2) bekezdés (törvény előtti egyenlőség, megkülönböztetés tilalma
)
Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése (tisztességes eljáráshoz való jog )
Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése (hatékony jogorvoslathoz való jog )

Megjegyzés: Az alkotmányjogi panasz az Abtv. 26-27. §-ai alapján az Alaptörvényben biztosított jogok védelmének
eszköze. Amennyiben az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését jelöli meg az Alaptörvény megsértett rendelkezéseként
szíveskedjen figyelembe venni, hogy az Alkotmánybíróság az Alaptörvény hatályba lépése után is fenntartotta
korábbi értelmezését, amely szerint a jogbiztonság önmagában nem alapjog, így a B) cikk (1) bekezdésének
sérelmére alkotmányjogi panaszt csak kivételes esetben – a visszaható hatályú jogalkotás és a felkészülési idő
hiánya esetén – lehet alapítani.
Amennyiben indítványában az Alaptörvény Nemzeti hitvallására, valamint az Alapvetés vagy az Állam című
részben található rendelkezésekre hivatkozik, vegye figyelembe, hogy ezek önmagukban általában nem
biztosítanak jogot az indítványozó számára.
Ha indítványában a hátrányos megkülönböztetés tilalmára [az Alaptörvény XV. cikk (1)-(2) bekezdéseire]
hivatkozik, szíveskedjen figyelembe venni, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlatában valamely megkülönböztetés
alkotmányellenessége akkor állapítható meg, ha a jogszabály a szabályozás szempontjából egymással
összehasonlítható jogalanyok között tesz különbséget anélkül, hogy annak alkotmányos indoka lenne. Célszerű
azt is megjelölni, hogy mely jog tekintetében áll fenn a megkülönböztetés, és hogy e jogot az Alaptörvény biztosítjae. Hátrányos megkülönböztetés jellemzően akkor állhat fenn, ha a szabályozás lényeges eleme tekintetében nem
azonos az alanyok elbírálása, jogaik és kötelezettségeik meghatározása.
Amennyiben az Alaptörvény megsértett rendelkezéseként a tisztességes eljáráshoz való alapjogot kívánja
megjelölni, vegye figyelembe, hogy az Alaptörvény különbséget tesz tisztességes hatósági eljáráshoz való alapjog
(Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdés) és tisztességes bírósági eljáráshoz való alapjog (Alaptörvény XXVIII. cikk
(1) bekezdés) között.
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b) A megsemmisíteni kért
ellenességének indokolása

jogszabály,

jogszabályi

rendelkezés

alaptörvény-

Az indítvány szövege
SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG fejezet.
Alaptörvény VI. cikk (1) (magánélet tiszteletben tartása)
A fent már elmondottak szerint az ítélet beavatkozik Indítványozó magánéletébe, ami ellen az
alaptörvényt sértő jogszabályi rendelkezés miatt nem kaphat hatékony jogorvoslatot.
Alaptörvény XIII. cikk (1) (tulajdonhoz és annak részjogosítványaihoz való jog védelme.
A fent már elmondottak szerint az ítélet beavatkozik Indítványozó magánjogi jogviszonyaiba ,
ami ellen az alaptörvényt sértő jogszabályi rendelkezés miatt nem kaphat hatékony
jogorvoslatot.
Alaptörvény XV. cikk (1)-(2) bekezdés (törvény előtti egyenlőség, megkülönböztetés
tilalma )
Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése (tisztességes eljáráshoz való jog )
Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése (hatékony jogorvoslathoz való jog )
Mint Indítványozó fent már részletesen kifejtette a régi Pp. 271. § (1) i. a szabályozás
szempontjából egymással összehasonlítható jogalanyok között tesz különbséget anélkül,
hogy annak alkotmányos indoka lenne.
A megkülönböztetés Alaptörvény biztosította jog tekintetében áll fenn éspedig az
Alaptörvény XVIII cikk (1) bekezdése által garantált tisztességes eljáráshoz való jog , és
a XXVIII. cikk (7) bekezdésébe foglalt hatékony jogorvoslathoz való jog
vonatkozásában a szabályozás lényeges eleme tekintetében nem azonos az alanyok
elbírálása, jogaik és kötelezettségeik meghatározása.
Azaz a Kúria a fent elmondottak szerint (lásd : b/3 Kúriai álláspont a jogalkalmazás
egységéről ) saját jogi eszközeivel tett lépéseket annak érdekében, hogy a hasonló hátrányos
megkülönböztetések ne fordulhassanak elő, azonban a jogalkalmazás egységére való
törekvés sem tud jogvédelmet nyújtani, ha valamelyik másodfokú tanács negligálja az
egységes bírói gyakorlatot és ezzel jogsérelmet okoz azoknak akik ellen olyan időszakban
indult birtokháborítási per amikor az indokolatlanul korlátozó rendelkezés hatályban voltak,
azaz 2012. szeptember 1-és 2018 január 01 között.
A régi Pp. 271. § (1) i. tehát sérti a fent hivatkozott alaptörvényi rendelkezéseket , mert ,
ha olyan jogerős ítélet születik amely a fentiek szerint alapjogokat sért és szembemegy az
egységes joggyakorlattal , e joghely elvonja a hatálya alá tartozó jogalanyoktól a hatékony
jogorvoslat lehetőségét.
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Így kiemelten sérti az Alaptörvény XV. cikk (1)-(2) bekezdését , mert sérti a törvény
előtti egyenlőséget és hátrányosan különböztet meg azonos helyzetben lévő jogalanyokat
mindennemű alkotmányos ok nélkül.
Kiemelten sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdését és az Alaptörvény XXVIII.
cikk (7) bekezdését mert a hátrányosan megkülönböztetett jogalanyokat elzárja a
hatékony jogorvoslat lehetőségétől.

Megjegyzés: Az indítványnak alapjogsérelmet alátámasztó indokolást kell tartalmaznia arra nézve, hogy a bírósági
eljárásban alkalmazott jogszabály, jogszabályi rendelkezés miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt
rendelkezéseivel. Az indokolásnak célszerű kiterjednie az Alaptörvénynek az alkotmányjogi panaszban hivatkozott
valamennyi rendelkezésére, illetve arra, hogy azokat miért és mennyiben sérti a támadott jogszabályi rendelkezés.

3. Egyéb nyilatkozatok és mellékletek
a) Nyilatkozat arról, ha az indítványozó kezdeményezte-e a bíróságon az alkotmányjogi
panasszal érintett bírósági ítélet végrehajtásának felfüggesztését.
A nyilatkozat szövege
Igen , Indítványozó az Abtv. 53.§ (4) ) és az 1952 évi III. Tv. (régi Pp. ) 359/C. § (1)
alapján kérte, hogy az első fokon eljárt bíróság az alkotmányjogi panaszban támadott a Kúria
Pfv.I.21.599/2019/2. számú végzésének és a Budapest Környéki Törvényszék mint
másodfokú bíróság 7.Pf.20.277/2019/07 számú ítéletének végrehajtását függessze fel.
Indokolása szerint régi Pp 360. § a) szerint, ha az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi
panasz eljárásban a jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést megsemmisíti, és ezért az
Alkotmánybíróság eljárására okot adó ügyben az nem alkalmazható, akkor
alkotmányjogi panasz orvoslásának eljárási eszközét – az Alkotmánybíróság határozata
alapján és a vonatkozó eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával – a Kúria állapítja meg.
A Régi Pp. 361. § szerint a Kúria az alkotmányjogi panasz orvoslása érdekében az alábbiak
szerint határoz:
b)ha az Alkotmánybíróság eljárási jogszabályt vagy rendelkezést semmisített meg,
megállapítja az Alkotmánybíróság határozatából következő eljárási jog
gyakorolhatóságát a vonatkozó eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával, s szükség
esetén az eljárás azon szakaszának újbóli lefolytatását rendeli el az azt befejező
határozat egyidejű hatályon kívül helyezésével, melynek kimenetelére az alaptörvényellenes jogszabály alkalmazása hatással lehetett;
A Polgári Perrendtartásról szóló . 1952 . évi III. törvény Nagykommentárja 2015 Opten
informatikai Kft. a Pp. 361.§-hoz fűzött kommentárjában ( 361.o) az alábbiakat mondja ki.
„A 361.§ b) pontja az eljárási szabály megsemmisítése folytán meghozandó határozatokra
irányuló szabályokat rögzíti. E rendelkezés értelmében az alaptörvény -ellenes eljárási
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jogszabály alkalmazásával okozott sérelem orvoslása érdekében a Kúria az
Alkotmánybíróság határozatában kifejtettekhez igazodva és a vonatkozó eljárási szabályok
megfelelő alkalmazásával állapítja meg az Alkotmánybírósági határozatból következő
eljárási jog gyakorolhatóságát.
Amennyiben az alaptörvény ellenes jogszabály alkalmazása hatással lehetett valamely
eljárási szakasz kimenetelére , és e hatás orvoslása érdekében szükséges, a Kúria az
adott szakasz újbóli lefolytatását is elrendelheti és ennek kapcsán hatályon kívül
helyezheti az azt befejező határozatot. „
Jelen ügyben az alaptörvény ellenes jogszabály a kúriai felülvizsgálati szakasz kimenetelére
volt kihatással, jelesül annak akadályát képezte, ami okán az Alkotmányjogi panasz
befogadása és kedvező elbírálása esetén várhatóan a Kúria az adott szakasz újbóli
lefolytatását elrendeli és ennek kapcsán hatályon kívül helyezi az azt befejező
határozatot.
A felülvizsgálati kérelem szabályszerűen , határidőn belül került benyújtásra , az ügyben a
Kúria tanácsa az eljárást megindította tárgyalást tartott, csak a kérelmet hivatalból el kellett
utasítani az alkotmányjogi panaszban támadott jogszabály miatt.
Azonban, ha az Alkotmánybíróság a felülvizsgálat akadályát képező jogszabály
alaptörvényellenességét megállapítja és kimondja az alkalmazás tilalmát elhárul a
felülvizsgálat akadálya.
Ez esetben a felülvizsgálati szakaszt befejező végzés hatályon kívül helyezhető, és az adott
szakasz újbóli lefolytatása elrendelhető , és ebben az esetben nincs akadálya a felülvizsgálat
hivatalbóli elutasítását kimondó végzés végrehajtása felfüggesztésének sem.
A Kúria Pfv.I.21.599/2019/2. számú végzés, végrehajtása felfüggesztése iránti kérelem
indoka, hogy a Budapest Környéki Törvényszék mint másodfokú bíróság
7.Pf.20.277/2019/07 számú ítélete végrehajtásának eddig akadályát képezte, hogy alperes a
felülvizsgálati kérem benyújtásakor indokolt kérelmet nyújtott be a végrehajtás felfüggesztése
tárgyában.
A végzés végrehajtásának felfüggesztése függő helyzetet teremt, azaz a felülvizsgálati
eljárás lezártnak nem tekinthető, így amíg az elsőfokú bíróság a felfüggesztés iránti
kérelemben , illetve amíg az Alkotmánybíróság az ügy tárgyában nem dönt, addig
felperesnek változatlanul nincs módja az állatkínzás megvalósítására alkalmas ítélet
végrehajtását követelni.
Az Abtv. 53.§ (4) és Abtv.61.§ (1) és Pp. 359/C. § (2)szerint „Az első fokon eljárt bíróság
az alkotmányjogi panaszban támadott határozat végrehajtását az Alkotmánybíróság
eljárásának befejezéséig felfüggeszti, ha az Alkotmánybíróság erre hívja fel a bíróságot.
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Abtv. 61. § (1) Az Alkotmánybíróság eljárásában kivételesen a kifogásolt döntés
végrehajtásának felfüggesztésére hívja fel a bíróságot, ha az
a) az alkotmánybírósági eljárás várható tartamára vagy a várható döntésre tekintettel,
b) súlyos és helyrehozhatatlan kár vagy hátrány elkerülése érdekében, vagy
c) más fontos okból
indokolt, és a bíróság az 53. § (4) bekezdése alapján a döntés végrehajtását nem függesztette
fel.
Ezért abban az esetben, ha az első fokon eljárt bíróság a végrehajtást Indítványozó kérelmére
nem függesztené fel, úgy kérem t. Alkotmánybíróság erre hívja fel a bíróságot az
alábbiakra tekintettel:
Az ítélet végrehajtása az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998 évi XXVII.
törvény-továbbiakban (Ávtv) 3. § (2) (4) ,4. § (1) (2) 5. § (1), 6. § (1) és a kedvtelésből
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010 (II.26) kormányrendelet korm.r.- 14.§ (2) , 16.§ (1) (2) rendelkezéseibe ütközik.
A végrehajtás felfüggesztéséről szóló végzés meghozatala során a bíróságnak különösen
arra kell figyelemmel lennie, hogy a végrehajtást követően az eredeti állapot
helyreállítható-e, vagy hogy a végrehajtás elmaradása nem okoz-e súlyosabb
károsodást, mint amilyennel a végrehajtás felfüggesztésének elmaradása járna.
Az a bánásmód amit a másodfokú ítélet előír az állatok pusztulását, illetve súlyos
károsodását idézheti elő és miután a kakasok tenyészállatok az ő pusztulásuk,
károsodásuk kihatásra van az egész tenyészetre, tehát komoly és visszafordíthatatlan
károkat okozhat alperesnek.
Kúria Pfv.I.22.358/2011/9.számú (BH2012.260) ítélete kimondja, hogy „ az állattartással
kapcsolatos ügyekben az ügy elbírálására a szomszédjog szabályát tartalmazó Ptk. 100.§ában foglaltak-új Ptk.23.§- , valamint a Kr.(a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010 (II.26) rendelkezései az irányadóak. „
A Korm.r.1. 14.§ (2) bekezdése szerint kedvtelésből állatot úgy kell tartani, hogy az állat
tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező
lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. „
A Korm.r.1. 16. § (1) alapján A kedvtelésből tartott állatokkal kíméletesen kell bánni,
azoknak szükségtelenül fájdalmat, szenvedést, illetve félelmet okozni nem szabad. (2) A
kedvtelésből tartott állat tartója köteles az állat életfeltételeinek kialakítása és a tartása
során a) az adott faj viselkedési és szociális igényeit is figyelembe venni
146/2011. (XII. 2.) AB határozat az alábbiakat mondja ki
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„Megjegyzi az Alkotmánybíróság, hogy a Korm. rendelet1 14. § (2) bekezdése – a Ptk. 100.új Ptk 5:23.§ ) §-ával összhangban – úgy határozza meg az állattartás módját, hogy az állat
természetes viselkedésének biztosítása mellett e tevékenység tartósan és szükségtelenül ne
zavarja a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét. Az állatok tartása tehát a
Ptk., az Ávtv., valamint a Korm. rendelet1 szabályainak betartásával történhet. Az
Ávtv. szabályozza az állattartó kötelezettségeit az állattartás körülményeivel
kapcsolatban is,….”
Az Ávtv. az alábbiakat tartalmazza:
3. § E törvény alkalmazásában: 2. állat károsítása: az állat testi épségének, szervezetének,
pszichikai állapotának vagy viselkedésének tartós, hátrányos megváltoztatása;
4. állatkínzás: az állat szükségtelen, fájdalmat okozó bántalmazása, vagy olyan hatást
eredményező beavatkozás, bánásmód, valamint szükségleteinek olyan mértékű
korlátozása, amely tartós félelmet vagy egészségkárosodást okozhat, …….
4. § (1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és
élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.(2) Az állat életfeltételeinek
kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Biztosítani kell az
egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását.
5. § (1) "https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800028.TV" \l "lbj14idb3ac" Az állattartó
gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű
gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
6. § (1) "https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800028.TV" \l "lbj19idb3ac" Az állatnak
tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni, az állatot
károsítani, …………….
A fenti jogszabályok kizárják az ítélet rendelkező részének végrehajtását , mely szerint
Indítványozónak a kakasait éjszakára – este 23 és reggel 6 óra között – ólban kéne zárni ,
amivel állatkínzást valósítana meg.
Indítványozó felülvizsgálati kérelméhez csatolta az egységes bírói gyakorlatot ami bizonyítja,
hogy a bíróságok az állattartással kapcsolatos ügyekben az állat érdekében minden
Indítványozó által ismert esetben a végrehajtás felfüggesztését rendelték el.
Itt jegyzi meg Indítványozó, hogy a t. Gödöllői Járásbíróság 11.P.21.366/2017/49. Számú
Gödöllő, 2020. május 18 .-án kelt végzésében a Budapest Környéki Törvényszék, mint
másodfokú bíróság 7.Pf.20.277/2019/7. számú ítéletének és a Kúria Pfv.I.21.599/2019/2.
számú határozatának végrehajtását az Alkotmánybíróság eljárásának befejezéséig
felfüggesztette.

27

Az iratot jelen beadványhoz csatolja azzal, hogy nincs tudomása arról, hogy az ellen a
másik fél fellebbezéssel élt volna.

b) Ügyvédi meghatalmazás eredeti példánya, vagy jogtanácsosi igazolvány másolata, ha
az indítványozó jogi képviselővel jár el. (Melléklet)
Megjegyzés: Bár az alkotmányjogi panasz eljárás során a jogi képviselet nem kötelező, amennyiben az
indítványozó jogi képviselővel jár el, az Alkotmánybíróság Ügyrendje értelmében a meghatalmazásnak kifejezetten
az Alkotmánybíróság előtti eljárásban való képviseletre kell vonatkoznia, és a képviseleti jogosultságot teljes
bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni.

c) Nyilatkozat az indítványozó személyes adatainak nyilvánosságra hozhatóságáról
A nyilatkozat szövege:
Indítványozó nem járul hozzá, hogy t. Alkotmánybíróság az indítványban szereplő
személyes adatait közzétegye .
Indítványozó jogi képviselője hozzájárul hogy t. Alkotmánybíróság a nevét közzétegye. (A
nyilatkozatokat Indítványozó csatolja.

Megjegyzés: Az Abtv. 57. § (1a) bekezdésére, valamint az Ügyrend 36. § (2) bekezdésére és 56. § (1)–(2)
bekezdéseire tekintettel az Abtv. 26-27. §-ai alapján benyújtott alkotmányjogi panaszok esetében az indítványban
foglalt alkotmányossági kérelem (tehát az ügy) lényegét az Alkotmánybíróság a honlapján közzéteszi. Az
indítványban szereplő személyes adatokat az Alkotmánybíróság csak akkor teszi közzé, ha ahhoz az indítványozó,
illetve az érintett kifejezetten hozzájárul. Ez a pont alatt tehát az indítványozónak erről kell nyilatkozni.
Abban az esetben, ha az indítványozó nem járul hozzá a személyes adatai közzétételéhez, vagy ebben a kérdésben
nem nyilatkozik, az Alkotmánybíróság az alkotmányossági kérelem lényegét ezen adatok törlése mellett teszi közzé.
Az indítványozó hozzájáruló nyilatkozata esetén az Alkotmánybíróság csak az indítványozó nevét teszi közzé az ügy
lényegének ismertetésekor, az indítványozó ezen túli további személyes adatait, valamint más személyek
azonosítását lehetővé tevő adatokat az indítványból felismerhetetlenné teszi. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor az
érintett hozzájárulása nélkül nyilvánosságra hozhatja a közérdekből nyilvános adatokat, valamint a jogi képviselő
nevét. Az indítványban foglalt alkotmányossági kérelem lényege – a nyilatkozat függvényében az indítványban
foglalt, a személyek azonosítását lehetővé tevő adatok törlése (anonimizálás) mellett – az indítvány másolatának a
közzétételével is történhet.
A fentiek megfelelően vonatkoznak az eljárás során az Alkotmánybírósághoz közfeladatot ellátó szervek, illetve más
személyek által megküldött véleményben, továbbá a szakértői véleményben és az Alkotmánybíróság által az ügyben
hozott döntésben szereplő személyes adatokra is.
Fentiek értelmében az indítványozónak az alkotmányjogi panasz benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell, hogy
személyes adatai (neve) közzétételéhez hozzájárul-e. A nyilatkozat hiányában az Alkotmánybíróság azt feltételezi,
hogy a indítványozó (az érintett) a személyes adatai (neve) közzétételéhez nem járult hozzá. Az ügy elintézését
egyébként semmilyen módon nem befolyásolja vagy hátráltatja, ha az indítványozó ebben a kérdésben nem
nyilatkozik, vagy nem járul hozzá a személyes adatai (neve) nyilvánosságra hozatalához.

d) Az érintettséget alátámasztó dokumentumok egyszerű másolata (Mellékletek)
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Megjegyzés: Az Abtv. 52. § (4) bekezdése értelmében az alkotmánybírósági eljárás feltételeinek fennállását az
indítványozónak kell igazolnia.

A mellékelt értesítő igazolja, hogy Indítványozó 2020.04.28.-án vette kézhez a Kúria
Pfv.I.21.599/2019/2. Számú végzését.
A per alpereseként
érintettsége nyilvánvaló.A
hivatkozott jegyzői határozatokat, ítéleteket, végzést és a felülvizsgálati kérelmet , valamint
annak mellékleteit az első fokon eljárt bíróság csatolja .
Csatolja az ügyvédi meghatalmazást és a Nyilatkozat az indítványozó személyes
adatainak nyilvánosságra hozhatóságáról című nyomtatványt.
Csatolja a Gödöllői Járásbíróság 11.P.21.366/2017/49. sz. a Budapest Környéki
Törvényszék, mint másodfokú bíróság 7.Pf.20.277/2019/7. számú ítéletének és a Kúria
Pfv.I.21.599/2019/2. számú határozat végrehajtását felfüggesztő végzést.
Kelt:Budapest 2020.05.09.
Indítványozó
jogi képviselőjeként
Dr.Pozsonyi Anikó
ügyvéd KASZ 36067410
Cégkapu:41512625
1051 Budapest, Mérleg utca 7. IV.
emelet 8.
Postacím: 1245 Budapest
Pf.:1151
Mobil: 36309497280
bakonyig@t-online.hu
Az indítványozó, illetve jogi képviselő
neve, aláírása, adatai, elérhetősége stb.
Hiánypótlás kelte 2020.07.26.

