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1. Bevezetés 

 

 

,,Rossz szomszédság: török átok”
1
 

 

 

„Fülemüleperek, szomszédjogi torzsalkodások, tyúkperek, rossz szomszédság: 

török átok, a szomszéd kertje zöldebb, megannyi köznapi – átvitt értelmű – 

kifejezés, szólás, mely az egymás mellett élő emberek között kialakuló 

konfliktusok, irigység, haragvó állapot sűrített kifejezője.  

A szomszédok közötti vita elrendezése - akár valamely hatóság, akár a felek 

rendezik azt egymás közt általában az élni és élni hagyni elvén nyugszik. 

A szomszédviták egy része – melyek birtoksérelemmel járnak – megfelelő 

feltételek fennállása esetén az elsőfokú bíróság, illetve a jegyző, mint 

közigazgatási hatóság előtt lefolytatott birtokvédelmi eljárás keretében 

„rendezhető”. Ez utóbbi szót azért emeltem ki idézőjellel, mert a birtokvédelmi 

jogterület jogalkalmazói látják csak kristálytisztán azt, hogy a birtokviták inkább 

eldönthetőek, mintsem rendezhetőek, és az adott kérdésben állást foglaló hatóság 

döntése korántsem eredményezi egyértelműen a jószomszédi viszony 

visszaállítását.  

Akár a közigazgatási hatóság, akár a bíróság dönt a vitában, azt az emberi 

oldalról áthatja a polgári perben jelen lévő pernyertesség és pervesztesség érzése, 

mely gyakran konzerválja a már korábban kialakult „haragban állást”.  

Nem kizárva azt a lehetőséget, hogy a birtokviták rendezése hatósági döntéssel is  

elérhető,  mégis  előtérbe  helyezem  az egyezség jogintézményét, mely azáltal, 

hogy annak kialakításában a felek tevékenyen részt vesznek, tulajdonképpen a 

hatóság közreműködésével önmaguk alakítják ki az egyezség tartalmát, sokkal 

inkább megnyugtató módon oldja meg a köztük fennálló problémát.   

 

 

 

 

                                                      
1
 Arany János: A fülemile 
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Mind a birtokvédelmi perek, mind a jegyző előtt folyó birtokvédelmi eljárások 

alapvető jellemzője, hogy a jogvita kialakulása mélyebb okokban gyökerezik, 

gyakran hosszú idő folyamán felgyülemlett sérelmek kerülnek bele egy 

keresetlevélbe, birtokvédelmi kérelembe. Esetenként tapasztalható az is, hogy a 

felek a végletekig elfajult gyűlöletet éreznek egymás iránt, és csak és kizárólag a 

hatóságon keresztül hajlandóak kommunikálni egymással.  

Van azonban az ügyeknek egy olyan hányada is, ahol az egyezség megkötése 

mindössze pillanatnyi fegyverszünetet jelent, az adott vitába éppen beleunnak a 

felek, de a haragos viszony konzerválódása miatt az ellenségeskedés időről időre 

fellángol, és ezzel együtt a közigazgatási vagy a bírósági eljárások ismét 

megindításra kerülnek. Az előadott tényállás általában változik, egyszer a 

kerítés, egyszer a szomszéd által tartott állatok, aztán a fák áthulló levelei 

jelenthetnek gondot, de ezekben az esetekben az indító ok mindig az ellenérdekű 

fél gyűlölete marad.”
2
 

Bizonyára mindenkivel előfordult már, hogy a pokolba kívánta a szomszédját, 

például azért, mert hajnalban kezdett hozzá a lakásfelújításhoz, késő éjszakáig 

bömböltette a zenét, a kertben égetett avar füstjétől nem lehetett megmaradni, 

vagy a kert elhanyagolt állapota miatt már a mi növényeinket is fenyegette a 

parlagfű invázió.  

A szomszédokkal kapcsolatos bosszúságok mindennaposak, azonban vannak 

olyan zavaró tevékenységek is (például egy épület felújítás), amelyet bizonyos 

keretek között el kell viselnünk.  

A szomszédjogokra vonatkozó törvényi rendelkezések igyekeznek minél 

pontosabban és egyértelműbben szabályozni, hogy mihez van jogunk nekünk és 

szomszédjainknak, és mihez nincs. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 dr. Bisztriczki László: A birtokvédelem „sikerintézménye”: az egyezség, Új Magyar Közigazgatás 2012. szeptember V. 

évfolyam 9. szám 2. és 6. oldal 
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2. Az ingatlanhasználat általános szabályai 

 

Sokan gondolják úgy, hogy a saját lakásukban azt csinálnak, amit akarnak, „ne 

szóljon bele senki”. 

Ha a jog hagyná, hogy ez az elv érvényesüljön, az emberek nem tudnának 

megélni egymás mellett. A tulajdonosi jogok korlátait a törvény meghatározza. 

A tulajdonosnak azt a kötelességét, hogy tartózkodjék más, különösen 

szomszédjai szükségtelen megzavarásától, más joggyakorlásának megsértésétől 

vagy veszélyeztetésétől, melyet szomszédjognak nevezzük. 

A törvény tehát úgy fogalmaz, hogy csupán a szükségtelen zavarástól kell 

tartózkodni, ebből pedig egyértelműen következik, hogy létezik olyan zavarás is, 

amely viszont szükséges, amit el kell viselnie mindenkinek. 

 

3.  A szomszédjog szabályai 

 

Az ingatlan tulajdonosa úgy birtokolhatja, használhatja, hasznosíthatja 

ingatlanát, hogy közben tekintettel kell lennie másokra, különösen szomszédjaira 

is. 

A szomszédjogok szabályai kijelölik azokat a határokat, amelyek között az 

ingatlantulajdonos a másik tulajdoni érdekkörébe tartozó szükségszerű 

behatásokat tűrni köteles. 

A szomszédjog általános szabálya szerint: 

„a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan 

magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédjait szükségtelenül 

zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné”. 
3
(Ptk. 5:23.§) 

A szomszédjog érvényesítésére azonban csak magánjogi úton kerülhet sor. 

A szomszédjoghoz tartalmában, lényegében hasonlatos, irányultságában és 

érvényesítési módjában azonban eltérő a Ptk. 5:5. § (1) bekezdése, amely alapján 

a birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják 

vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (tilos önhatalom).  

 

                                                      
3
 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
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A birtoklásban való zavarás nemcsak a dolog feletti hatalom gyakorlásának 

akadályozását jelenti, hanem számos olyan magatartást is, amely a birtokost az 

uralma alatt lévő dolog rendeltetésszerű használatában akadályozza. 

 

A szabály alkalmazásakor a helyi viszonyokat, a helyben uralkodó közfelfogást, 

valamint a felek méltányos érdekeit kell figyelembe venni.  

A szükségtelen zavarás megnyilvánulhat építkezésben (akkor is sértheti a 

szomszédjogokat, ha építési engedély birtokában, annak megfelelően 

építkeznek), kilátáselvonásban (a bíróság általában értékcsökkenés 

megfizetésére kötelez, de meg kell vizsgálni egy más terv kivitelezésének 

lehetőségét), leárnyékolásban, eredményezhet zaj, por, bűz stb. hatást. 

 

Szükségtelen zavarást jelenthetnek ezen kívül: zajhatások, az állattartás, és a 

környezetszennyezéssel is elő lehet idézni a szomszéd szükségtelen zavarását. A 

Ptk. 5:24.§ és az 5:25.§ az általános szomszédjogi szabály rögzítésén túl egyéb, 

tipikus problémákat külön is szabályoznak: a földtámasz joga; közérdekű 

munkálatok elvégzése, állatok befogása, az áthajló ágak gyümölcseinek 

összegyűjtése, ágak, gyökerek eltávolítása stb. 

 

A szomszédjogi szabályok diszpozitív rendelkezések. A törvény rendelkezéseitől 

a felek megállapodással eltérhetnek és jogszabály (helyi szokásokra tekintettel 

önkormányzati normák) is másként rendelkezhet. 

A birtokvédelmi eljárások alapja zömében a szomszédjogi szabályok 

megsértéséből adódik, de kidolgozatlan az a szempontrendszer, amely alapján a 

birtokvédelemre alapot adó szükségtelen zavarás tényét az egyes ügyekben meg 

lehetne állapítani.
4
 

A jegyző csak akkor nem rendelheti el az eredeti birtokállapot helyreállítását és a 

birtoksértőt akkor nem tilthatja el a birtoksértő magatartástól, ha „nyilvánvaló, 

hogy az, aki birtokvédelmet kért, nem jogosult a birtoklásra vagy birtoklásának 

megzavarását tűrni volt köteles” (Ptk. 5:8. § (2) bek.) Ugyanígy nem jogosult a 

szomszédjogi jogvita elbírálására, annak eldöntésére, hogy a zavarás szükséges 

vagy szükségtelen-e. Megteheti azonban, hogy a zavarástól valamelyik felet 

                                                      
4
 https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/joggyak_osszefoglalo_2018_dr._orosz_arpad. 
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eltiltja. Azt, hogy a zavarást a fél tűrni köteles-e vagy sem, majd a bíróság dönti 

el a birtokperben. 

 

A Legfelsőbb Bíróságnak a Pfv. 21.597/2010/8. polgári ügyben hozott 

határozatával abban a jogkérdésben kellett állást foglalnia, hogy a másodfokú 

bíróság az irányadó jogszabályok értelmezésével helyesen jutott-e arra a 

következtetésre, hogy az alperest a felperessel szemben megilleti a 

birtokvédelem. 

A Ptk. 192. § (1) bekezdése, a Ptké. 28. § (2) bekezdése, valamint 27. § (3) 

bekezdése - eltérően a Pp. 215. §-ától - a kereseti kérelemhez való kötöttséget 

meghatározott körben feloldja. A per a polgári jogviszony alanyai, tehát a 

birtoklásban megzavart és a birtokháborítást elkövető személy között folyik. A 

kereseti kérelem tárgya: a jegyző határozatának megváltoztatása, a birtoklás 

kérdésének eltérő rendezése. 

A bíróságnak nem feladata, hogy felülbírálja a jegyző határozatát, tehát nem 

csupán azt vizsgálja, hogy milyen volt az eredeti birtokállapot, és hogy a 

birtokost tilos önhatalommal birtokától megfosztották-e, illetve a birtoklásban 

megzavarták-e, és ehhez képest a birtokháborítás megszüntetése tárgyában a 

jegyző helyes határozatot hozott-e. A bíróság a jegyző határozatának 

megváltoztatására irányuló perben is a birtokláshoz való jogosultság alapján 

dönt, tehát - a kereseti kérelem és ellenkérelem korlátai között - a birtokláshoz 

való jognak megfelelő birtokállapot létrehozása felől rendelkezik. A Ptk. 192. § 

(3) bekezdésében foglaltak szerint ugyanis - míg a jegyző a birtoklás ténye 

alapján döntött - a bíróságnak a birtokláshoz való jogosultság alapján kell 

határoznia. A másodfokú bíróság azonban megalapozatlanul döntött, amikor 

érdektelennek találta, hogy a jegyző milyen tényekre alapította döntését, és nem 

vizsgálta, hogy a felperes a klímaberendezés működtetésével szükségtelenül 

zavarja-e az alperest. Eltérő jogi álláspontja folytán nem ebből a szempontból 

bírálta felül az elsőfokú bíróság ítéletét, hanem úgy foglalt állást: a felperes 

azzal, hogy a közös tulajdoni részen helyezte el a légkondicionáló kültéri 

egységét, önmagában birtokháborítást követett el. 

Másfelől viszont a másodfokú bíróság ítéletében helyesen hívta fel a Ptk. 100. §-

ában, 188. § (1) bekezdésében, valamint 191. § (1)-(2) bekezdéseiben 

foglaltakat, kimondva, hogy a jogvita a szomszédjogi szabályok és a 
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birtokvédelem szabályainak együttes alkalmazásával bírálható el. Amennyiben 

tehát bizonyítást nyer, hogy az alperest szükségtelenül zavarja a légkondicionáló 

működtetése, úgy joggal kérheti a zavaró állapotnak a megszüntetését.  

A Ptk. 100. §-ának alkalmazásában az igazgatási szabályokban előírt 

követelményrendszer a hatósági eljárásban irányadó, azonban a bíróságot nem 

köti. A bírói gyakorlat egységes a tekintetben, hogy önmagában az érvényes 

hatósági engedély nem zárja ki a jogellenes joggyakorlás megállapítását. A 

dolog használata során a tulajdonos ugyanis nem okozhat olyan zajhatást, ami 

másokat szükségtelenül zavar.
5
 

Tehát a jegyző nem jogosult a szomszédjogi jogvita elbírálására, annak 

eldöntésére, hogy a zavarás szükséges vagy szükségtelen-e. 

 

Ezt igazolja az EBH 2010. 2220 döntés is: 

„I. A hangos zeneszolgáltatás miatti birtokháborítási ügyben annak vizsgálata, 

hogy az alperes magatartása szükségtelenül zavar-e másokat, felveti a 

birtokláshoz való jogosultság elbírálását, ami nem a jegyző hatáskörébe 

tartozik”. 

 

A szomszédjogi szabályok tehát az emberek békés egymás mellett élését 

hivatottak elősegíteni, aki pedig az alkalmazkodásra nem képes, arra szigorú 

szankciók várhatnak. 

Annak ellenére, hogy mindannyian számos alkalommal találkozunk a 

birtoksértés különböző formáival – például túl zajos a szomszéd, a lakótársaink 

elfoglalják a közös biciklitárolót, vagy a bérbeadó tudtunk nélkül zárat cserél – 

mégis a legtöbben nincsenek tisztában azzal, mit is jelent a birtokvédelem 

intézménye, mire jó, és hogyan kell igénybe venni. 

 

  

                                                      
5
 Legfelsőbb Bíróság Pfv. 21.597/2010/8. 
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4. Birtokvédelem a birtokháborítással szemben 

 

     A birtokhoz fűződő egyik legjelentősebb joghatás a birtokvédelem.  

A birtok alapján a birtokos követelheti, hogy mindenki más tartózkodjék a 

fennálló birtokállapot jogalap nélküli megváltoztatásától vagy megzavarásától. A 

birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy 

birtoklásában jogalap nélkül háborítják. 

 

A Ptk. 5:5. § (1) bekezdése azt az elvet rögzíti, hogy birtokától jogalap nélkül 

senki sem fosztható meg - még az egyébként jogalap nélkül birtokló sem - az 

önkényes beavatkozással szembeni védelemnek, a birtokvédelemnek nem 

előfeltétele a birtoklás jogosságának abszolút bizonyítása. 

A birtokvédelmet alapvetően a birtok maga teszi lehetővé, nem pedig a 

tulajdonjog vagy a birtokos szerződésen alapuló jogai. 

A birtoktól való megfosztásra vezető vagy a birtoklást zavaró magatartás akkor 

valósít meg birtokháborítást, ha nincs jogalapja. Ezt a magatartást a törvény tilos 

önhatalomnak nevezi. A jogalap kérdését el kell határolni a birtokláshoz való 

jogtól, azaz a birtoklás jogcímétől. Az a körülmény ugyanis, hogy a birtokláshoz 

valakinek joga van - a jogos önhatalom eseteitől eltekintve -, senkit sem jogosít 

fel arra, hogy a ténylegesen birtokban lévő személyt a birtoktól megfossza. A 

birtoklás tényén alapuló birtokvédelem egyik elvi alapja éppen az önkényesség, 

az önbíráskodás kizárása. 

A birtoktól való megfosztást, illetőleg a birtoklásban zavarást eredményező 

magatartásnak csak akkor van jogalapja, ha a jogosultság közvetlenül arra a 

magatartásra vonatkozik, amelynek eredményeként a birtok zavarása vagy az 

attól való megfosztása bekövetkezik és a birtokos nem jogosult a birtoklásra, 

illetőleg birtoklásának megzavarását tűrni köteles. Minden más magatartást 

jogalap nélkülinek kell tekinteni. 

A dologi jogi és a kötelmi jogi szabályok szerint birtoklásra jogosultak 

birtokának védelmére szolgáló eszközök ugyanazok. 

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában 

zavarják, vagyis vele szemben tilos önhatalmat gyakorolnak, őt birtokvédelem 

illeti meg. 
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A birtokvédelem megilleti a bérlőt a bérbeadóval, a haszonbérlőt a haszonbérbe 

adóval szemben, ha a birtoklásra a közöttük fennálló jogviszony a birtokost 

feljogosítja.  

A birtokháborítás tehát nem más, mint birtoklásban zavarás, birtoktól való 

megfosztás, ha nincsen jogalapja. A birtokháborítás jogkövetkezményei 

függetlenek a magatartás felróhatóságától és nincs jelentősége a személy jó-, 

vagy rosszhiszeműségének, illetve a cselekvőképesség hiányának. A bírói 

gyakorlat a birtokháborítás fogalmát rugalmasan értelmezi, annak minősítve 

számos környezeti ártalmat is.  

A szomszédjogok védelme mellett a birtokvédelem is a környezetvédelem jogi 

eszközévé vált.  

A birtokvédelem nem csupán a dolog feletti hatalomgyakorlás zavartalanságát 

hivatott védeni, hanem az emberi környezetet oltalmazó funkciót is ellát, ahol 

előtérbe helyeződik az emberi környezet megóvása, elsősorban a zaj- és a 

levegőszennyezéstől s egyéb káros hatásoktól.  

A birtokvédelmi jogviták egyik legnagyobb csoportját a szomszédjogi jogviták 

képezik. Külön szakirodalom foglalkozik a szomszédjogi perek alapját képező 

tényállások és a birtokvédelem kapcsolatáról. A birtokháborítást bármely zavaró 

tevékenység megvalósíthatja. Ezek lehetnek hang- és zajhatások, füst és egyéb 

káros anyagok kibocsátása, az épület felújítási munkák zavaró hatása, sőt az is, 

ha a dolgot vagy az azt birtokló személyeket közvetlen behatás nem éri, így 

például, ha az ingatlanon folyó tevékenységet kamera figyeli, akkor is, ha az ott 

előforduló személyek nem felismerhetők. A szomszédban működtetett 

vegyszerüzem vagy a rádió bömböltetése egész éjszaka, a légkalapács használata 

mind-mind alapot adhatnak a birtokvédelemre a nyugalmunkat megzavarókkal 

szemben. 

Birtokvédelmi szempontból bizonyos esetekben szétválaszthatatlan egységet 

képez a használat joga, a birtoklás jogához hasonlóan szintén a tulajdonjog 

részjogosítványa. Nincs indoka a szétválasztásnak, hiszen aki az ingatlant 

birtokolhatja, az általában használhatja is, a birtok védelmének biztosítására 

irányuló kérelmek pedig a gyakran abból fakadnak, hogy a kérelmező nem tudja 

használni a birtokot. A jegyző döntésében azonban mindenképpen indokolt jelezni 

– még ha a birtokvédelmi kérdés elsősorban „használati kérdés” is –, hogy az a 

birtoklás és nem a használat kérdésében tartalmaz a felekre kötelező 
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rendelkezéseket.
6
 

 

A Legfelsőbb Bíróság a Pfv.I.21.292/1994. számú ügyben a közös tulajdon 

birtoklásával összefüggésben vizsgálta a társasház-tulajdonosok közötti 

birtokvédelmi igény elbírálásánál irányadó körülményeket. A konkrét esetben 

négy lakásból álló társasház egyik tulajdonosa fordult birtokvédelemmel a 

jegyzőhöz azért, mert a másik tulajdonostárs önkényesen megváltoztatta a 

kapubejáró használatának módját azzal, hogy – a korábbiakkal ellentétben – 

rendszeresen kulcsra zárta azt. 

A társasházi közös tulajdonra vonatkozó szabályok értelmében a lakóépülethez 

tartozó telek és a közös tulajdonban álló épületrészek birtoklására és használatára 

a jogszabályok és a hatósági rendelkezések, illetve a közgyűlés határozatának 

keretei között a tulajdonostársak mindegyike jogosult. E jogot azonban egyik 

tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogának vagy jogos érdekeinek 

sérelmére. 

A jegyző és az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a használat rendjének 

megváltoztatásával – amely egyébként ellentétes volt a társasházi alapító okirattal 

is birtoksértés valósult meg a többi társasházi tulajdonos irányába. A fellebbezés 

folytán eljárt másodfokú bíróság a kapukulccsal történő lezárását, azaz a 

birtokháborítást nem találta bizonyítottnak arra hivatkozva, hogy a közterületen 

korábban létesített kapu bezárása a birtokvédelmet kérő alperes kerthasználatát 

nem akadályozza, a kulcsa átadásával a felperesek folyamatos használatot 

biztosítottak. 

Ezzel szemben a Legfelsőbb Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 

korábban kialakult használati módot nem a kapu – közterületen történő – 

megépítése, hanem annak lezárása zavarta, illetve változtatta meg (annak ellenére, 

hogy a birtoksértő tulajdonostárs a kapuhoz valamennyi tulajdonostársnak kulcsot 

biztosított). A lezárás a többi tulajdonostárs megkérdezése és hozzájárulása nélkül 

történt, ebből adódóan a magatartás birtokháborításnak minősült. A helyes eljárás 

az lett volna, ha a társasház többi tulajdonosával előzetesen egyeztetik e 

szándékukat és a lezáráshoz hozzájárulásukat kérik. Az egyeztetés elmaradása és 

az önkényes lezárás tehát birtokháborító jellegű volt, ezért az eljáró jegyző 

                                                      
6
 

https://www.kormany.hu/download/8/1e/51000/M%C3%B3dszertani%20%C3%BAtmutat%C3%B3.pdf 

https://www.kormany.hu/download/8/1e/51000/M%C3%B3dszertani%20%C3%BAtmutat%C3%B3.pdf
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birtokháborítás tényét megállapító határozata jogszerű volt. 

Amellett, hogy a fenti jogeset egyértelműen bemutatja azt, hogy a használati mód 

egy kisebb kellemetlenséget okozó megváltoztatása is egyértelműen 

birtoksértésnek minősül, nincsen kis és nagy birtoksértés, egy másik fontos 

kérdésre is rávilágít, mégpedig a használat és birtoklás birtokvédelmi szempontú 

kapcsolatára. 

 

A birtokvédelem a birtokost két esetben illeti meg; ha birtokától jogalap nélkül 

megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják.  

A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak kivételével, 

akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg. (Ptk. 5:5. § (2) bek.)  

Közös birtok esetén a birtokvédelem mindegyik birtokost önállóan megilleti, és 

követelheti a dolognak közös birtokba bocsátását. (Ptk. 5:5 § (4) bek.) A közös 

birtokosok egymással szemben a jogcímük szerint jogosultak birtokvédelemre. 

(Ptk. 5:5. § (5) bek. 

Tilos önhatalomról akkor beszélhetünk, ha a birtokost birtokától jogalap nélkül 

megfosztják vagy birtokában jogalap nélkül háborítják. Tilos önhatalom például 

egy dolog jogtalan elvétele, amely magatartás gyakran a büntetőjog által 

büntetendő cselekményt is megvalósít (lopás, rablás, kifosztás, jármű önkényes 

elvétele), de a magánlaksértés bűncselekményét elkövető személy is tilos 

önhatalmat valósít meg. 

„I. Önbíráskodás bűntettét valósítják meg azok a bérbeadók, akik a bérleti díj meg 

nem fizetése miatti felmondási igényük érvényesítése érdekében - a bérlő 

bérlemény kiürítésére és elhagyására vonatkozó kötelezettségének teljesítése 

érdekében, s e jogvita eldöntésének egyidejű folyamatban lévő polgári peres 

eljárás ideje alatt – egy vagyonvédelmi kft nagy létszámú tagjainak végrehajtói 

közreműködését igénybe véve a szállodát elfoglalják, s bérlőjét (a sértettet) 

fenyegetéssel a bérelt épület elhagyására kényszerítik [2012. évi C. tv. 368. § (1) 

bek.; 1978. évi IV. tv. 273. § (1) bek.]. 

 

II. A büntethetőséget kizáró okként szóba jöhető jogos önhatalom gyakorlásának 

nincs helye, ha a jogvita eldöntésére - a birtok visszaszerzése érdekében - a 

bérbeadó (terhelt) polgári pert indított, melynek során a bíróság az ideiglenes 
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intézkedés (az alperes bérlő az ingatlan birtokát adja át a felperes bérbeadónak) 

iránti kérelmét elutasította. A jogvita fennállásáig tartó időszakot nem lehet a 

birtok elleni folyamatos támadásként értelmezni. Ezért önhatalom 

igénybevételének nem volt helye [1978. évi IV. tv. 273. § (3) bek.; 2012. évi C. 

tv. 368. § (3) bek.].”
7
 

 Vannak olyan helyzetek, amikben a jogalkotó a személy és/vagy vagyon 

védelme érdekében a magánjog által biztosított jogvédelmet nem tartja 

elegendőnek, ezért a magánjogi jogvédelem mellé igen erős büntetőjogi 

felelősséget is támaszt. Ezek a magatartások főként olyan kirívóan 

közösségellenes magatartások, amikor az állam a magánjogon kívül történő 

beavatkozást is szükségesnek találja. Fontos tisztázni, hogy a tilos önhatalom 

nem szükségszerűen valósít meg bűncselekményt, hiszen a tilos önhatalom 

fogalmába tartozik az átáramló szag, áthallatszó hang vagy a szomszéd kertjére 

néző kamera általi birtokzavarás is. Az étteremből kiáramló szag és szennyezett 

levegő amellett, hogy birtoksértő nem vagyoni kártérítésre, sérelemdíjra is alapot 

ad, hiszen a lakóingatlanba beáramló szag a magánlakás sérelmét is 

megvalósítja. 

Tilos önhatalomnak minősül a birtokos kizárása az ingatlanból. 

A Legfelsőbb Bíróság Pfv. I.20.106/2008/4. számú ügyben a közös tulajdonú 

lakás birtoklásával összefüggésben indult birtokvédelmi perben megállapította, 

hogy a jogvita érdemi elbírálása szempontjából nem közömbös a birtokvédelmet 

kérő, ingatlant elhagyó fél ingatlanból való kiköltözésére okot adó körülmény. 

Nem a visszatérés szándéka nélkül, és nem önként került ki a birtokból a 

birtokvédelmet kérő fél, ha a másik fél életmódja miatt volt kénytelen elhagyni a 

közös ingatlant a közös kiskorú gyermekükkel együtt. Ezt támasztja alá, ha az 

elhagyott lakásban maradtak a birtokvédelmet kérő fél személyes ingóságai és 

ruházata. A Legfelsőbb Bíróság által vizsgált esetben nem volt megállapítható az 

ingatlan végleges elhagyása, hiszen a birtokvédelmet kérő fél a birtoklással csak 

a felperes magatartása miatt, időlegesen hagyott fel. Az ellenérdekű fél a lakás 

zárának lecserélésével a birtokvédelmet kérőt a lakás birtokától jogalap nélkül, 

tilos önhatalommal fosztotta meg, ez a magatartás pedig nyilvánvalóan 

birtoksértő. 

                                                      
7
 BH2018. 270. 
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Számos alkalommal fordul elő házastársak, élettársak kapcsolata 

megromlásakor, hogy egyik fél a másikat zárcserével zárja ki a lakásból, amikor 

az eltávozik otthonról. Ilyen esetekben – a fenti bírósági döntésnek megfelelően 

– mindig szükséges vizsgálni az ingatlan elhagyásának végleges szándékát 

(tehát, hogy a birtoklással véglegesen kívánt-e felhagyni), továbbá a releváns 

esetekben azt, hogy volt-e olyan kényszerítő körülmény, amely az ingatlan 

elhagyására késztette a felet, és ezzel a másik fél már önmagában tilos 

önhatalmat valósított meg, amellyel szemben a jegyző köteles birtokvédelmet 

adni. 

 

5. A birtokvédelem alanyai: birtokos és a birtok 

 

Jellemzően a tulajdonnal és a tulajdonossal szembeállítva szokták 

megmagyarázni: a birtok egy látszat, egy tény, egy hatalom valami fölött (ami 

lehet ingó vagy ingatlan dolog is). Tehát itt van nálam ez a toll, a birtokomban 

van, de nem biztos, hogy az enyém (tehát nem biztos, hogy a tulajdonosa 

vagyok).  

Ingatlan esetén tankönyvi példa a bérlő és a bérbeadó közötti különbségtétel: a 

bérlő, aki bérleti díjat fizet és lakik egy lakásban (birtokolja, használja), így ő 

lesz a birtokos, mert megállapodás (bérleti szerződés) alapján hatalmában 

tarthatja, a tulajdonos pedig, mint bérbeadó a bérleti díj fejében időlegesen nem 

él a birtoklással. 

Állattartással kapcsolatos ügyekben az állat birtokosa szintén nem feltétlenül 

egyben a tulajdonos is, hanem aki hatalmat gyakorol az állat(ok) fölött, „akinél 

van” az állat. Például állatvédő szervezetek nevére regisztrált állat ideiglenes 

gazdához adásakor (annak érdekében, hogy az állat napi gondozását, kezelését 

az ideiglenes gazda végezze a végleges örökbeadásig) az ideiglenes gazda az 

állat birtokosa. 

A birtok a magánjog egyik legnehezebb meghatározható fogalma. A birtok 

fogalmának meghatározása és a birtoklási helyzetek leírása a jogirodalom 

legrégebb óta vitatott problémái közé tartozik.  

A viták során azokra az alapvető kérdésekre keresték a választ, hogy a birtokot 

jognak vagy ténynek kell-e tekintenünk, mennyiben és hogyan várjuk el, hogy a 
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birtoklás a külvilág felé megjelenjen, azaz a dolog és a személy között milyen 

tényleges kapcsolatot keresünk a birtoklás meghatározása során (corpus), 

szükséges-e a birtokláshoz a birtoklási szándék (animus), miben áll a birtok 

megszerzése, és hogy létezhet-e származékos birtok.  

A birtokjogi természetére választ keresők eltérő súlyt helyeztek a birtoklás egyes 

lehetséges elemeinek, a birtokállapot ténylegességének, a birtoklási szándéknak 

és a birtoklás jogalapjának a szerepére. 

A birtokot a Ptk. és a jelenlegi dologi jogi felfogás elsősorban tényleges 

állapotként határozza meg. 

Ezt a tényleges dolog feletti uralmi helyzetet részesíti a polgári jogi szabályozás 

védelemben. A birtok azonban nem írható le pusztán a dolog feletti hatalom 

ténylegességével és a harmadik személyek felé megnyilvánuló külső hatásokkal.  

A birtok nem pusztán tényleges állapot, hanem alanyi jog, amelynek alapján a 

birtokos, mint jogosult uralmat gyakorolhat. Vannak olyan – a régebbi 

terminológia szerint közvetettnek nevezett – birtoklási helyzetek, amelyekben a 

birtokosi pozíció nem jár együtt a dolog feletti tényleges fizikai uralom 

gyakorolhatóságával, birtokosnak kell tekinteni azt is, akitől a dolog időlegesen 

más személy hatalmába került, valamint azt, akinek a földjén használati jog áll 

fenn.  

Ugyanakkor a birtoklás, mint alanyi jog fennállása nyilvánvalóan nem független 

a dolog és a személy közötti tényleges kapcsolattól.  

Nemcsak azt a személyt tekintjük birtokosnak, aki a dolog feletti tényleges 

hatalmat gyakorolja, a dolognak egyszerre több birtokosa is lehet, akiket külön-

külön, önállóan, nem közös birtokosként tekintünk az egész dolog birtokosának.  

Birtokos egyrészt az, aki a dolgot ténylegesen hatalmában tartja, másrészt az is, 

akitől a tényleges hatalmat gyakorló a birtokát származtatja. Mindketten 

birtokosok és ezzel birtokvédelemre jogosultak.   

A birtok fogalma jogilag annyiban releváns, amennyiben ahhoz a szabályozás 

joghatásokat fűz.  

Ezek a joghatások – legalábbis a dologi jog körében – alapvetően kétirányúak: 

 az egyik irány a birtok megszerzésének, fennállásának és 

átszármaztathatóságának jelentősége a dologi jogok keletkezése és 

átruházásra során, ideértve az elbirtoklást is, 

 a másik pedig a birtokhoz kapcsolódó jogvédelem, a birtokvédelem. 
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A jog a birtoklás fogalmát úgy határozza meg, hogy az a dolog feletti uralmat 

jelenti. Köznapi nyelven ezt úgy fordíthatnánk le, hogy az a birtokos, akinél az 

adott dolog éppen abban a pillanatban van, vagy joga van arra, hogy nála legyen.  

Sokszor előfordul, hogy több embernek is joga van arra, hogy egy adott dolog 

„nála legyen”, birtokolja azt. Ilyen esetben mérlegelni kell, hogy kinek van 

úgymond „erősebb joga” a birtokláshoz, vagy amennyiben minden jogosultnak 

egyforma joga van, akkor bizony mindenki úgy köteles használni az adott 

dolgot, hogy ahhoz más is hozzáférjen. 

 

Erre tipikus példa a Kúria Pfv I.20.346/2013/2. számú polgári ügyben hozott 

határozata. 

A jegyző határozatának a megváltoztatása iránti perben a bíróság azt vizsgálta, 

hogy melyik fél rendelkezik erősebb jogcímmel a birtoklásra, a tényleges 

birtokos önmagában a birtoklásánál fogva már nem részesül jogvédelemben. 

Ebből következik, hogy ha a tilos önhatalmat gyakorló félnek a joga erősebb, 

akkor a jegyző határozatát az elbirtoklást megállapító, az eredeti állapot 

helyreállítására kötelező és a további jogsértéstől eltiltó részében akkor is meg 

kell változtatni a birtokvédelmi kérelem elutasításával egyidejűleg, ha egyébként 

a jegyző előtti eljárásban a tényleges birtokos jogosan érvényesített igényt.  

A jegyző határozatának megváltoztatása iránti igény alapja, ha a jegyző a 

kérelmet elutasítja. Az ellenérdekű fél keresete a határozat megváltoztatása 

mellett arra irányul, hogy a bíróság a másik felet tiltsa el a birtoklásban való 

zavarástól, vagy kötelezze birtokba adásra. A felperesnek a perben már a 

birtokláshoz való jogosultságát is bizonyítania kell, ilyenkor már nem 

hivatkozhat pusztán arra, hogy ő volt a tényleges birtokos. Más kérdés, hogy 

miképpen értelmezhető a Ptk. 5:7. § (2) bekezdésében foglalt szabály, amely 

szerint a békés birtoklásban megzavart fél jogosultságát vélelmezni kell. Ebből 

ugyanis elvileg az következik, hogy a perben is az alperest terheli annak a 

bizonyítása, hogy a birtoklásra jogosultsággal rendelkezik, és ha ezt bizonyítja, 

akkor kell csak a felperesnek bizonyítania, hogy az ő birtokláshoz való 

jogosultsága erősebb, mint az alperesé.
8
 

 

                                                      
8
 https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/joggyak_osszefoglalo_2018_dr._orosz_arpad. 
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A Ptk. a birtok fogalmát közvetlenül nem határozza meg, hanem csak közvetve, 

az alany (birtokos) pozíciójának meghatározásával.  

Birtokos az, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító 

jogviszony alapján hatalmában tartja. (Ptk. 5:1. § (1) bek.) 

A birtokos a dolog felett közvetlenül vagy közvetve hatalmat gyakorol. 

 

Birtokosnak minősül: 

 a tulajdonos, függetlenül attól, hogy van-e tényleges hatalma a dolgon 

vagy nincs;  

 aki a dolgot ténylegesen hatalmában tartja, akár saját akaratából, akár 

más módon került a hatalmába;  

 aki a dolgot ténylegesen hatalmába tartotta, de tőle a dolog időlegesen 

más hatalmába került. 

A birtokos lehet természetes személy, jogi személy, vagy relatív jogképességgel 

rendelkező egyéb jogalany. 

A birtok megszerzése történhet oly módon, hogy a dolog feletti tényleges 

hatalom megszerzése szükséges, vagy úgy, hogy a jogszabály jogilag birtokossá 

tegyen valakit.  

A birtokbavétel reálaktussal jön létre, érvényességéhez nem szükséges 

cselekvőképesség. A dolog feletti hatalom megszerzése rendszerint közvetlenül 

megy végbe, de lehetséges birtokszerzés anélkül is, hogy a birtokos a dolog 

felett a tényleges hatalmat megszerezné (képviselő útján, jelképes átadással).  

Birtok megszűnése: ha a birtokosnak a dolog feletti tényleges vagy jogi hatalma 

megszűnik. 

Ezért a továbbiakban azt mutatom be, mikor tudjuk igénybe venni a 

birtokvédelmet ügyes-bajos problémáink megoldásához, mi minősül birtoksértő 

magatartásnak és mi nem. 
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6. A birtokvédelem eszközei 

 

A birtokvédelemnek kétféle eszköze van, az egyik a megengedett önhatalom, a 

másik a birtokvédelmi eljárás, amely közigazgatási hatósági, illetve bírói úton 

érvényesíthető. 

A jogi szabályozás az alábbi birtokvédelmi módokat ismeri el: 

  - jogos önhatalom,  

  - közigazgatási út, (posessorius)  

 - bírói út igénybevétele. (petitorius) 

 

6.1.  Jogos önhatalom  

A törvény megengedi a birtokos részére a birtoka ellen irányuló támadás 

elhárítását. Egyetlen korlátozást állít fel: az önhatalom csak a birtok 

megvédéséhez szükséges mértékben gyakorolható. A szükséges mértéket két 

oldalról lehet vizsgálni. Egyrészt a birtokos cselekménye csak addig terjedhet, 

ameddig az a tényleges birtok megvédését célozza. Magatartása nem alakulhat át 

megtorlássá, mert ebben az esetben már ő is jogellenes cselekményt, adott 

esetben birtokháborítást követ el. Másrészt a birtokos a birtoka megvédése 

érdekében nem okozhat a birtoksértőnek aránytalanul nagyobb kárt, hátrányt, 

mint amilyen őt a birtokháborítás következtében érte. 

A tilos önhatalom ellen a birtokos - a birtok megvédéséhez szükséges mértékben 

- önhatalommal is felléphet. Az elveszett birtok visszaszerzése érdekében 

önhatalommal akkor lehet fellépni, ha a más birtokvédelmi eszköz 

igénybevételével járó időveszteség a birtokvédelmet meghiúsítaná. (Ptk. 5:6. § 

(1)-(2) bek.) A jogrend általában tiltja az önbíráskodást, és elvárja, hogy a 

személyek jogaikat törvényes úton érvényesítsék.  

A főszabállyal szemben két kivételt enged meg: a tulajdonosnak és a birtokosnak 

megengedi a jogos önhatalom gyakorlását a Ptk. 5:6. §-ban írt feltételek szerint. 

 Elsősorban a birtok ellen irányuló támadás esetén gyakorolható a jogos 

önhatalom abból a célból, hogy a birtokos a támadást elhárítsa.  

 

 Másodsorban a már elvesztett birtok önsegéllyel történő visszaszerzését 

szolgálhatja az önhatalom, amely csak abban az esetben jogszerű, ha más 
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birtokvédelmi eszköz igénybevételével járó időveszteség a 

birtokvédelmet meghiúsítaná.  

A birtok visszaszerzésére irányuló önhatalom nincsen határidőhöz kötve, de a 

késlekedésnek jogkövetkezménye pl. az elbirtoklás megszakadása.  

 

6.2.  Birtokvédelem bírói úton (petitorius) 

 

Tilos önhatalom esetén a birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a 

zavarás megszüntetését kérheti a bíróságtól. A bíróság a birtokláshoz való 

jogosultság alapján dönt.  

A békés birtoklásban megzavart fél jogosultságát vélelmezni kell. (Ptk. 5:5. § (1) 

– (2) bek.) 

Birtokperben (petitorius, rendes birtokvédelem) a bíróság a birtoklás jogcíme 

alapján dönt. A birtokper abban az esetben jár sikerrel, ha a kérelmezőnek 

erősebb jogcíme van a birtokláshoz, mint a birtokháborítónak. A Ptk. rögzíti a 

jogos birtok vélelmét, mely alapján vélelmezni kell annak a félnek a 

jogosultságát, akit békés birtoklásban zavartak meg. A korábbi szabályozással 

ellentétben a Ptk. lehetővé teszi, hogy a felek közvetlenül a bírósághoz 

forduljanak abban az esetben is, ha a posessorius birtokvédelemre nyitva álló 

egy éves határidő még nem telt el. 

A Ptk. 5:7. § (1) bekezdése szerint tilos önhatalom esetén a birtokos az eredeti 

birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését kérheti a bíróságtól. 

A birtokperben a bíróság a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt. A békés 

birtoklásban megzavart fél jogosultságát vélelmezni kell, ez a jogos birtok 

vélelme. 

 

Három esetben indulhat birtokper: 

 birtokperrel kell élnie a tilos önhatalmat elszenvedő birtokosnak, ha a 

birtokháborítástól számítva egy év már eltelt: a Ptk. 5:8. § (1) bekezdése 

ugyanis csak egy éven belül teszi lehetővé a birtokvédelem jegyzői 

útjának igénybevételét. Az egyéves határidő kezdete a birtokháborítás 

kezdő időpontja, vagyis amikortól kezdve a birtoksértő állapot előállt. 

 Ha a tilos önhatalommal szemben a birtokos a birtokvédelmet jogcíme 

alapján, a birtokláshoz való jogára - méghozzá a jogsértővel szemben 
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erősebb jogára – támaszkodva kéri. A birtokláshoz való jog elbírálása 

ugyanis alapvetően a bíróság feladata. 

 Ha valamelyik fél a jegyző birtokvédelmi határozatát sérelmesnek tartva a 

bíróságtól kíván birtokvédelmet kérni. A birtokper ezen esete nem a 

jegyző ellen indított eljárás, nem is a jogorvoslattal közigazgatási úton 

meg nem támadható határozat bírósági felülvizsgálata, hanem a 

birtokháborítási kérelem elbírálása a birtokláshoz való jog alapján. 

 

A jog vagy sérelmet szenvedett fél dönti el, hogy a három birtokvédelmi eszköz 

közül melyiket alkalmazza.  

BH2005. 101. „A birtokvita a bíróság hatáskörébe tartozik, ha a birtokláshoz 

való jogosultság is vitás.” 

 
A birtokvédelemnek aszerint van kétféle módja, hogy a birtoklás tényén alapuló, ún. 

possessorius kérelmen, vagy a birtokláshoz való jogon alapuló, ún. petitorius kereseten 

alapul. A birtoklás tényére alapított kérelem lényege szerint a birtokosnak csupán azt 

kell igazolnia a birtokvédelem elnyeréséhez, hogy birtokban van és a birtoklásban tilos 

önhatalommal megzavarták.  

A bírói gyakorlat (EBH 2010.2220.) a birtoklás jogalapjának kérdését tágan értelmezi, 

mert a petitorius per keretében tartja vizsgálhatónak minden olyan magatartás 

birtokháborító voltát, amely a birtokost az uralma alatt lévő dolog rendeltetésszerű 

használatában akadályozza. Ehhez mérten szomszédjogi perekben többnyire 

megkerülhetetlen a birtokláshoz való jogosultság kérdésének vizsgálata. Az előzőekben 

kifejtettek szerint a jegyző hatáskörét meghaladja annak vizsgálata, hogy a zavarás 

szükséges vagy szükségtelen, azt azonban megteheti, hogy a zavarástól valamelyik felet 

eltiltja. Abban a kérdésben pedig, hogy a zavarást a fél köteles-e eltűrni, a bíróság fog 

dönteni.
9
 

 

     6.3  Birtokvédelem igazgatási úton (posessorius)  

 

Az állami eszközzel történő birtokvédelem első útja a közigazgatási eljárás, 

possessorius (sommás) birtokvédelem. 

A birtokos a jegyző előtti possessorius birtokvédelem körében nem tulajdonjoga, 

a dologra vonatkozó korlátolt dologi joga vagy szerződéses pozíciója alapján 

                                                      
9
 https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/joggyak_osszefoglalo_2018_dr._orosz_arpad. 
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részesül birtokvédelemben, hanem a birtoklás ténye alapján. A birtokvédelem 

alapja közvetlenül a birtoklás ténye. 

A jegyző a birtoklás tényén alapuló védelmet nyújt a birtokában sértett 

jogosultnak. 

A jegyzői eljárás egy olyan bíróságtól független eljárás, melynek során a jogvitát 

az illetékes települési/kerületi jegyző (a továbbiakban: jegyző) egyfajta 

megelőző vagy helyettesítő eljárásként közigazgatási úton bírálja el.  

Helyettesítő funkciójának lényege, hogy a jegyző az elé kerülő ügyeket a 

bíróságokat tehermentesítve bírálja el, ezért ideális esetben a jegyző döntését 

követően bírósági eljárásra nem kerül sor, ami a bíróságokra beérkező ügyek 

számát és az igazságszolgáltatással felmerülő jelentős állami és magán 

költségeket számottevően csökkentheti. Helyettesítő továbbá a felek 

szempontjából is, mivel a költséges, időigényes és bonyolult bírósági eljárást 

nem szükséges igénybe venniük, hanem a kérelmet a helyi viszonyokban jártas 

jegyző is elbírálhatja, miközben a felek ahhoz való jogát, hogy igényüket bíróság 

bírálja el, nem sérti.  

A bírósághoz fordulás jogát az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése 

kifejezetten rögzíti, ezért a bíróság előtti jogérvényesítés lehetőségét a jegyző 

eljárása semmiképpen sem zárhatja ki. Erre utal a Ptk. 5:8. § (1) bekezdésében 

„a jegyzőtől is kérheti” meghatározásban az „is” szó.  

Az igazgatási út igénybevételének módja, hogy a birtokos egy éven belül a 

jegyzőtől kéri az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás 

megszüntetését.  

A jegyző előtt a kérelmezőnek azt kell bizonyítani, hogy birtokos volt, valamint, 

hogy birtokától megfosztották, vagy birtoklásában zavarták.  

A jegyző a birtoklás ténye alapján határoz, a birtokláshoz való jogosultságot nem 

vizsgálja.  

Erre tekintettel a jegyző az eredeti állapotot helyreállítja, és a birtoksértőt e 

magatartásától eltiltja, kivéve, ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelemért 

folyamodott, nem jogosult a birtoklásra, illetőleg birtoklásának megzavarását 

tűrni volt köteles. Ennek bizonyítása a birtokháborítót terheli, ekkor a 

birtokláshoz való jogcímek összemérésére kerül sor. 

A jegyző határozatot hozhat a jogtalan birtoklással keletkezett hasznok, okozott 
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károk, költségek kérdésében, de ezeket az igények külön bírói úton is 

érvényesíthetők. 

A jegyző határozata ellen jogorvoslatot is szükséges biztosítani, amely az 

Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésébe foglalt jogorvoslathoz való jogból 

fakadó alkotmányos követelmény. 

A szakdolgozat tárgykörének „A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi 

eljárásról” témakört választottam, ezért a birtokvédelemnek erről az eszközéről, 

erről a tevékenységről szólok részletesebben a következő fejezetben. 

  

7.  Statisztikai adatok a 2014-2016. közötti időszakban indított 

jegyzői birtokvédelmi eljárásokról
10

 

 

Statisztikai adatok szerint évente 6-8000 jegyzői birtokvédelmi ügy indul az 

országban, melyek hozzávetőlegesen harmada zárul érdemi döntéssel.  

„2014-ben Magyarországon (a 19 megyében valamint a fővárosban összesen) 

8132 jegyzői birtokvédelmi kérelmet nyújtottak be az állampolgárok. 2015. 

január 1. – március 1. között Magyarországon (a 19 megyében valamint a 

fővárosban összesen) 1254 jegyzői birtokvédelmi kérelmet nyújtottak be az 

állampolgárok. 2015. március 1. – december 31. között Magyarországon (a 19 

megyében valamint a fővárosban összesen) 5408 jegyzői birtokvédelmi kérelmet 

nyújtottak be az állampolgárok. 2015. folyamán összesen tehát 6662 jegyzői 

birtokvédelmi kérelmet nyújtottak be az állampolgárok (ez 1470-nel kevesebb, 

mint 2014-ben). 2016-ben Magyarországon (a 19 megyében valamint a 

fővárosban összesen) 6370 jegyzői birtokvédelmi kérelmet nyújtottak be az 

állampolgárok. Ez 1762-vel kevesebb, mint 2014-ben, és 292-vel kevesebb, mint 

                                                      
10 OSAP 2350 Birtokvédelem 2014. évi adatok http://www.kormany.hu/download/5/4d/40000/OSAP%202350%20- 

%20Birtokv%C3%A9delem%202014%20%C3%A9vi%20adatok.xlsx#!DocumentBrowse (2019. 05. 30.) 

OSAP 2350 Birtokvédelem 2015. évi adatok 

http://www.kormany.hu/download/1/82/b0000/%C3%96sszes%C3%ADt%C3%A9s_OSAP%202350.xlsx#!DocumentBr

owse (2019.05. 30.) 

OSAP 2350 Birtokvédelem 2016. évi adatok 

http://www.kormany.hu/download/c/10/01000/2016%20%C3%A9vi%20OSAP%202350%20%C3%B6sszes%C3%ADt

%C5%91%20t%C3%A1bl%C3%A1zat.xlsx#!DocumentBrowse (2019. 05. 30.) 

http://www.kormany.hu/download/5/4d/40000/OSAP%202350%20-%20Birtokv%C3%A9delem%202014%20%C3%A9vi%20adatok.xlsx#!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/5/4d/40000/OSAP%202350%20-%20Birtokv%C3%A9delem%202014%20%C3%A9vi%20adatok.xlsx#!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/1/82/b0000/%C3%96sszes%C3%ADt%C3%A9s_OSAP%202350.xlsx#!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/1/82/b0000/%C3%96sszes%C3%ADt%C3%A9s_OSAP%202350.xlsx#!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/c/10/01000/2016%20%C3%A9vi%20OSAP%202350%20%C3%B6sszes%C3%ADt%C5%91%20t%C3%A1bl%C3%A1zat.xlsx#!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/c/10/01000/2016%20%C3%A9vi%20OSAP%202350%20%C3%B6sszes%C3%ADt%C5%91%20t%C3%A1bl%C3%A1zat.xlsx#!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/c/10/01000/2016%20%C3%A9vi%20OSAP%202350%20%C3%B6sszes%C3%ADt%C5%91%20t%C3%A1bl%C3%A1zat.xlsx#!DocumentBrowse
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2015-ben”
11

. 

 

 

 

 

A 2015-ben hatályba lépett új birtokvédelmi kormányrendelet hatására tehát 

majdnem 20%-kal csökkent 2014-ről 2015-re a benyújtott jegyzői birtokvédelmi 

kérelmek száma, az ügyintézési határidő radikális csökkentése a gyors eljárást 

megteremtette ugyan, de a hatékony és megalapozott döntéshozatalt kevésbé: 15 

nap alatt a legegyszerűbb megítélésű ügyek kivételével szinte lehetetlen 

lefolytatni egy olyan bizonyítási eljárást, amely megalapozhatja az érdemi 

döntéshozatalt. A benyújtott keresetlevelek enyhén emelkedő száma is ezt 

támaszthatja alá a csökkenő kérelemszámok mellett: (2014: 554, 2015: 578, 

2016: 607).
12

 

                                                      
11 https://www.jogiforum.hu/publikaciok/1047 

12
 https://www.jogiforum.hu/publikaciok/1047 

https://www.jogiforum.hu/publikaciok/1047
https://www.jogiforum.hu/publikaciok/1047
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Hatékonysági-eredményességi mutató (nyilván több más mérőszám mellett) 

lehet továbbá az elutasított kérelmek illetve a megszüntetett eljárások nagy 

száma is (mindhárom vizsgált évben a benyújtott kérelmek több mint fele (!) 

elutasításra és az eljárás megszüntetésre került, ami nyilván nem váltotta be az 

ügyfelek reményeit és igényeit).
13

 

 

2014-ben a 8132 kérelem alapján a jegyzők 2752 esetben (legalább részben) 

helytadó döntést hoztak, 2229 esetben elutasították a kérelmet, 2219 esetben 

                                                      
13

 https://www.jogiforum.hu/publikaciok/1047 

https://www.jogiforum.hu/publikaciok/1047
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megszüntették az eljárást; az állampolgárok pedig 554 esetben nyújtottak be 

keresetlevelet a jegyzői döntések megváltoztatása érdekében. A 2015. március 1. 

előtt benyújtott kérelmek alapján a jegyzők 440 esetben (legalább részben) 

helytadó döntést hoztak, 449 esetben elutasították a kérelmet, 300 esetben 

megszüntették az eljárást; az állampolgárok pedig 102 esetben nyújtottak be 

keresetlevelet a jegyzői döntések megváltoztatása érdekében. 2015. március 1. – 

december 31. között benyújtott 5408 kérelem alapján a jegyzők 1814 esetben 

helytadó döntést hoztak (megszűnt a részben helyt adó döntés lehetősége). 3214 

esetben elutasították a kérelmet, az állampolgárok pedig 476 esetben nyújtottak 

be keresetlevelet a jegyzői döntések megváltoztatása érdekében. 2016-ban a 

6370 kérelem alapján a jegyzők 2207 esetben helyt adó döntést hoztak, 3701 

esetben elutasították a kérelmet, az állampolgárok pedig 607 esetben nyújtottak 

be keresetlevelet a jegyzői döntések megváltoztatása érdekében.
14

 

 

 

8.  Jegyzői eljárás a gyakorlatban  

 

A jegyzői eljárás anyagi jogi kérdéseit a Ptk., míg eljárásjogi kérdéseit a jegyző 

hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.  

A tilos önhatalom ellen a sérelmet szenvedett fél a birtokháborítás befejezésétől 

számított egy éven belül a jegyzőhöz is birtokvédelemért fordulhat, és az eredeti 

birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését kérheti.  

Fontos, hogy a tilos önhatalom elleni igényérvényesítést a jegyzői eljárás 

megindítására nyitva álló határidő elmulasztása nem zárja ki, a sérelmet 

szenvedett fél kizárólag a gyorsabb jegyzői eljárás megindításának lehetőségétől 

esik el.  

Az igényérvényesítési határidő elévülési jellegű, így a határidő számításánál 

alkalmazandó a Ptk. kötelmi jogi részének elévülésre vonatkozó speciális 

szabályai. A határidő elévülési vagy jogvesztő mivoltának megítéléséhez a Ptk. 

egyszerű és világos elkülönítést alkalmaz, miszerint a Ptk. -ban előforduló 

                                                      
14

 https://www.jogiforum.hu/publikaciok/1047 

https://www.jogiforum.hu/publikaciok/1047
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határidők közül jogvesztő az, amelyiknél a Ptk. kifejezetten így rendeli, minden 

más elévülési jellegű, a Ptk. a posszesszórius eljárás szabályozása kapcsán a 

határidő jogvesztő jellegéről nem szól, ezért nyilvánvaló, hogy elévülési jellegű 

határidőről beszélhetünk.  

Szükséges kiemelni, hogy az egyéves határidő anyagi jogi határidő, tehát a 

birtokvédelem iránti kérelemnek a jegyzőhöz az egyéves időtartamon belül be 

kell érkeznie. 

A jegyző felruházását e hatáskörrel az a vélelem indokolja, hogy a dolgot 

általában az birtokolja, aki egyúttal jogosult is annak birtoklására, tehát ha 

megállapítjuk, hogy ki a dolog birtokosa, az nagy valószínűséggel 

birtokvédelemben is részesíthető.  

A jegyző eljárása így gyors birtokvédelem nyújtását teszi lehetővé. 

A jegyzői eljárás gyorsabb, hiszen a birtoklás ténye rövid úton megállapítható, 

azonban, ha az eljárás során jogkérdést is vizsgálni kell – vagyis ha nem 

nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelemért folyamodott, nem jogosult a 

birtoklásra vagy birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles –, célszerűbb a 

jogkérdést is vizsgáló bírósághoz fordulni. 

8.1. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás  

8.1.1. Ki jogosult a birtokvédelemre? 

A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, ha birtokától 

jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. 

A Ptk szerint birtokos az, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges 

birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja. Olyan birtokos mellett, 

aki a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján tényleges hatalmában 

tartja a dolgot (albirtokos), birtokosnak kell tekinteni azt is, akitől a tényleges 

hatalmat gyakorló a birtokát származtatja (főbirtokos). Birtokos az is, akitől a 

dolog jogalap nélkül időlegesen más személy tényleges hatalmába került. A 

dolog birtokát megszerzi, akinek a dolog tényleges hatalmába jut. 
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Közös birtok esetén a birtokvédelem mindegyik birtokost önállóan megilleti, és 

bármelyik birtokos követelheti a dolog közös birtokba bocsátását.  

8.1.2. Kivel szemben illeti meg a birtokost a birtokvédelem? 

A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják 

vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (tilos önhatalom). A birtokost a 

birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak kivételével, akitől a 

birtokot tilos önhatalommal szerezte meg. 

Az albirtokos jogcíme szerint részesül birtokvédelemben a főbirtokossal 

szemben. 

A közös birtokosok egymással szemben a jogcímük szerint jogosultak 

birtokvédelemre. 

 

8.2. Hogyan kérhető a birtokvédelem? 

 

Jegyzői birtokvédelmi eljárás egy éven belül kezdeményezhető, a jegyző a 

tényleges birtoklási helyzet alapján hoz döntést. 

A jegyzői birtokvédelmi eljárás során a következő jogszabályokat kell 

alkalmazni: 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) 

7/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi 

eljárásról (továbbiakban: Rendelet) 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (továbbiakban: 

Ákr.) 

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (továbbiakban: Pp.) 

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (továbbiakban: Vht.). 

A Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 

kimondja: 

– 5:5 § (1) bekezdés: „A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától 

jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában háborítják (tilos önhatalom).” 
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– 5:8 § (1) bekezdés: „A birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti 

birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.” 

A birtokvédelem polgári jogi jellegű eljárás, kizárólag kérelemre indul. A Ptk. 

fenti rendelkezése alapján a jegyzőhöz a birtoksértés bekövetkezésétől számított 

1 éven belül lehet benyújtani kérelmet, az 1 éven túli birtoksértések elbírálása a 

bíróság hatáskörébe tartozik.  

Folyamatos birtoksértő magatartás esetén az elkövetés kezdő időpontja az 

irányadó. 

A kérelemnek több kötelező tartalmi eleme van, amelyekre vonatkozóan a 

birtokvédelmet kérőnek nyilatkoznia kell; ellenkező esetben a kérelem 

elutasításra kerül, hiánypótlásra nincs lehetőség.  

A birtokvédelmi eljárásban a kérelmezőnek kell bizonyítékot szolgáltatni, a 

jegyző hivatalból bizonyítási eljárást nem folytathat le, tanút hivatalból nem 

idézhet, szemlét nem rendelhet el, tárgyalást nem tarthat, szakértő 

igénybevételére nincs lehetőség. 

A kérelemnek tartalmaznia kell a birtokvédelmi rendelet 2. §-ban előírt 

követelményeket, mely tartami elemeket a jegyzők az általuk egyedileg 

elkészített formanyomtatvány formájában bocsájtják a birtokvédelmet kérő 

rendelkezésére. Formanyomtatvány szinte minden önkormányzat honlapján 

megtalálható, letölthető. 

A több önkormányzat honlapján is talált hasonló tartalmú nyomtatványt a 

szakdolgozat 1. számú mellékletében bemutatom. 

A formanyomtatvány a birtokvédelmi rendelet előírásai szerint készült. Segíti a 

kérelmezőt abban, hogy a rendeletben előírt valamennyi előírásnak tegyen 

eleget, mivel hiánypótlásra nincs lehetőség ennek alapvető jelentősége van. Erre 

tekintettel a formanyomtatvány mellékleteként rendelkezésre bocsájtják még a 

tájékoztatót is a birtokvédelmi kérelem nyomtatványának kitöltéséhez és 

benyújtásához.  
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Az eljárás eredményessége érdekében a kérelemhez csatolni kell a 

bizonyítékokat, ami a kérelemben foglaltakat alátámasztja, továbbá a tényállás 

tisztázását elősegítheti. 

Mivel a jegyző birtokvédelmi eljárása – a 120/B/2001. AB határozattal is 

összhangban – nem minősül sem önkormányzati sem államigazgatási hatósági 

ügynek, hanem a felek magánjogi vitáját dönti el, a jegyző határozata nem 

tekinthető közigazgatási ügyben hozott határozatnak.  

A jegyzői birtokvédelmi eljárás így sajátos eljárássá vált, mely egyszerűsíti és 

ezáltal gyorsítja a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárást. 

A birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet írásban vagy szóban 

előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás 

megvalósult. 

A Rendelet rögzíti a birtokvédelmi kérelem tartalmi elemeit. Az eljárás 

lefolytatásának gyorsítását szolgálja a hiánypótlási lehetőség kizárása. Ha tehát a 

kérelem valamely kötelezően előírt tartalmi elemet nem tartalmaz, el kell 

utasítani. A kérelemhez csatolni kell a rendelkezésre álló bizonyítékokat is. A 

kérelmező bármilyen bizonyítékot csatolhat, amelyet szükségesnek tart, de mivel 

a bizonyíték nem tartalmi eleme a kérelemnek, a bizonyítékot nem tartalmazó 

kérelem – a bizonyítékok csatolásának elmulasztására való hivatkozással – nem 

utasítható el. A kérelmet, valamint annak mellékleteit eggyel több példányban 

kell benyújtani, mint ahány féllel szemben a kérelmező a birtokvédelmet kéri. E 

kötelezettség elmulasztása ugyancsak nem alapozza meg a kérelem elutasítását. 

8.3. Az eljárás  

Az eljárás határideje 15 nap, tolmács kirendelése esetén pedig 30 nap, melynek 

számítása:  

 az illeték lerovásával együtt benyújtott kérelem jegyzőhöz történő 

megérkezését, vagy 

 a kérelem benyújtását követően megfizetett illeték lerovásának igazolását, 
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 kijelölés esetén a kijelölt jegyző vonatkozásában a kijelölő határozat 

átvételét követő napon kezdődik. 

Az eljárási határidőbe nem számít bele: 

 az ellenérdekű fél megkeresésének hivatalos iratként való postára adásának 

napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő 

visszaérkezéséig terjedő időtartam, 

 a jegyzői megkeresés kézbesítésétől az ellenérdekű fél nyilatkozatának 

megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz 

történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam. 

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hivatali munka szünetel, a 

határidő a következő munkanapon jár le. Az eljárás felfüggesztésének a Rendelet 

alapján nincs helye. 

Az eljárás során fizetendő illeték mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (1) bekezdése alapján 3.000,- Ft.  

Amennyiben a kérelmező az illetéknek az eljárást megindító kérelmen történő 

lerovását elmulasztja, a jegyző az Itv. 73/A. §-a alapján nyolc napon 

belül felhívja az ügyfelet a kérelemhez kapcsolódó ügyszám és a fizetendő 

illeték összegének megjelölésével az illeték megfizetésére. Ebben az esetben a 

Rendelet alapján az ügyintézési határidő az illeték lerovásának igazolását követő 

napon kezdődik, vagyis az eljárási határidőbe az illeték lerovásának igazolásáig 

eltelt időtartam nem számít be.  

Ha pedig a kérelmező az illeték lerovásának a felhívás ellenére sem tesz eleget, a 

kérelmet el kell utasítani. 

A kérelmet és a bizonyítékokat a jegyző az eljárás megindításától 

számított három napon belül nyilatkozattétel céljából kézbesíti az ellenérdekű 

félnek. Ha a kérelmező nem több példányban nyújtotta be a kérelmet, akkor azt a 

megfelelő példányszámban sokszorosítani kell. A kézbesítés történhet saját 

kézbesítő útján, személyesen átadott iratként vagy hivatalos iratként postai úton.  
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Az eljárás során az eljárásban résztvevőket tájékoztatni kell az eljárással 

kapcsolatos jogaikról és kötelezettségeikről. 

Az ellenérdekű fél a kérelemben foglaltakra vonatkozóan írásban vagy 

szóban nyilatkozatot tehet. A szóban tett nyilatkozatot a jegyző jegyzőkönyvbe 

foglalja. A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási 

határidő lejártát megelőző ötödik napig (vagyis az eljárás megindításától 

számított tizedik napig, tolmács igénybevétele esetén a 25. napig) fogadja be, ezt 

követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok 

alapján meghozza a határozatát. Ebből következően a jegyző csupán azokat a 

bizonyítékokat, illetőleg nyilatkozatokat értékeli, amelyeket a felek az eljárás 

során rendelkezésre bocsátottak, hivatalból nem foganatosít eljárási 

cselekményeket. Ellenérdekű felet, tanúkat nem idéz be, csupán 

nyilatkozattételre és bizonyítékok bemutatására hív fel, amelyeknek az eljárási 

határidő lejártát megelőző ötödik napig kell beérkezniük a jegyzőhöz. Nem 

akadályozza az eljárás lezárását, ha az ellenérdekű fél a jegyző által kézbesített 

felhívásra nem reagál. Bizonyíték, illetve nyilatkozat a bizonyítékbefogadási 

határidőn túl nem terjeszthető elő, illetve nem tehető. 

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a 

felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert 

bizonyítékokat szabadon mérlegeli. 

A bizonyítási teher annak a félnek az oldalán van, akinek érdekében áll, hogy a 

bizonyítandó tényeket a jegyző valósnak fogadja el. A fél a bizonyítékokat a 

bizonyítási eljárás befejezéséig bármikor előterjesztheti. A jegyző tehát nem 

folytathat le olyan eljárási cselekményeket, amelyeket valamelyik fél nem 

kezdeményezett, így hiánypótlás kibocsátására sincs lehetőség. 

Ha valamelyik fél helyszíni szemle tartását kezdeményezi, a jegyző foganatosítja 

a helyszíni szemlét. Erre abban az esetben kerül sor, ha a tényállás tisztázása 

érdekében a birtokvita eldöntése szempontjából jelentőséggel bíró ingó vagy 

ingatlan megtekintése vagy személy magatartásának megfigyelése szükséges. A 

helyszíni szemle során a jegyző a megfigyelni kívánt ingatlanra beléphet, ott a 

birtokvitával összefüggő bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot 
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megvizsgálhat, a szemle helyszínén tartózkodó személytől felvilágosítást kérhet, 

a helyszínről, az ingóról és ingatlanról fényképet vagy kép- és hangfelvételt 

készíthet, továbbá egyéb bizonyítást folytathat le. Az ingó vagy ingatlan 

birtokosa a helyszíni szemle lefolytatását tűrni köteles. A szemle eredményes és 

biztonságos lefolytatása érdekében a rendőrség közreműködése is kérhető. A 

Rendelet nem tartalmaz előírást arra vonatkozóan, hogy a feleket, illetőleg a 

szemletárgy birtokosát a szemle időpontja előtt legalább öt nappal értesíteni kell, 

így a helyszíni szemle írásbeli értesítés nélkül, előzetes egyeztetés alapján vagy 

akár egyeztetés nélkül bármikor foganatosítható, ugyanakkor a szemlét 

akadályozó személlyel szemben eljárási bírság kiszabásának sincs helye. 

A felek a bizonyítási eljárás során bármikor írásban vagy szóban nyilatkozatot 

tehetnek. A jegyző a feleket egyidejűleg is meghallgathatja, a meghallgatás 

során a felek akár egyezséget is köthetnek, azonban a jegyző az egyezséget 

határozatával nem hagyhatja jóvá, hanem azt, mint bizonyítékot értékeli a 

jogvita eldöntése során. 

Tanúként az hallgatható meg, aki a birtokvédelmi eljárással összefüggésben 

tanúvallomást kíván tenni, és akitől bizonyítékként értékelhető vallomás várható.  

A Rendelet szóhasználatából az következik, hogy a feleket és a tanút nem a 

jegyző idézi be, hanem a kérelmező vagy az ellenérdekű ügyfél „állítja a hatóság 

elé”.
15

 

A birtokvédelmi eljárás során tanúvallomás tételére senki nem kötelezhető. Ha a 

fél által tanúként megjelölt személy önként nem jelenik meg a hatóság előtt, a 

tanú nem vezettethető elő. Ez a rendelkezés is jelentősen gyorsítja és 

egyszerűsíti az eljárást. A tanú meghallgatásával kapcsolatban egyes garanciális 

előírásokat rögzít a Rendelet (a hamis tanúzás jogkövetkezményeire való 

figyelmeztetés, szükség esetén gondnok vagy törvényes képviselő jelenléte). A 

bizonyítási eszközök között a kormányrendelet nem említi a szakértőt, de ha 

valamelyik fél szakvéleményt terjeszt elő, az bizonyítékként értékelhető. 

 
                                                      
15

 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet - a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról 
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A magyar nyelvet nem ismerő fél vagy tanú esetén tolmács kirendelése akkor 

szükséges, ha az a nyilatkozat vagy a tanúvallomás megtétele szempontjából 

szükséges. 

A jegyző az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet vesz fel, melynek 

adattartalmát a Rendelet tartalmazza.  

Az iratbetekintéssel kapcsolatban a Rendelet rögzíti, hogy a birtokvédelmet kérő, 

valamint az ellenérdekű fél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás 

során keletkezett bármely iratba. A tanú csupán a vallomását tartalmazó iratba 

tekinthet be. Az iratbetekintés során az eljárás során keletkezett iratról másolat 

készíthető vagy kérhető. 

A település jegyzőjének a hozzá benyújtott birtokvédelmi kérelem alapján eljárási 

kötelezettsége van. Az eljárás során a szakszerűség, az egyszerűség, és a felekkel 

való együttműködés követelményeinek betartásával biztosítja a tisztességes 

ügyintézést. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a 

jegyző a felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert 

bizonyítékokat szabadon mérlegeli. Azt kell vizsgálnia, hogy milyen volt az 

eredeti állapot, és azt tilos önhatalommal megzavarták-e? A birtokvédelmi 

eljárások rendkívüli módon különbözhetnek egymástól. A Ptk.-ban lefektetett 

szabályok azonban olyan közös felületet teremtenek, amelyek alapján egyértelmű 

a birtokvédelmi eljárásban a tényállás tisztázásának általános kerete. Ezen keretet 

három olyan kérdés vizsgálata adja meg, amelynek minden birtokvédelmi ügyben 

meg kell jelennie. 

Az első kérdés az, hogy birtokos-e a birtokvédelmet kérő. 

A második, hogy meghatározható személy vagy személyek okoztak-e birtoktól 

megfosztást vagy birtoklásban háborítást.  

A harmadik pedig a megfosztás vagy háborítás jogalapja, illetve annak eltűrésére 

való kötelezettség fennállása. 
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A jegyző az eljárást határozattal zárja le, a birtokvédelmi eljárás során – az 

alapeljárásban – végzés egyáltalán nem hozható. A jegyző elrendeli az eredeti 

birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, 

ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak 

találta.  

 

Az alábbi ábra a jegyző előtt indított birtokvédelmi eljárásban benyújtott 

kérelem útját mutatja be: 
16

 

 

 

 

A jegyző kérelemre jogosult a hasznok, a károk és a költségek kérdésében is 

határozni. 

A kérelmet ugyancsak határozattal el kell utasítani, ha nyilvánvaló, hogy az, aki 

birtokvédelmet kért, nem jogosult a birtoklásra vagy birtoklásának megzavarását 

tűrni volt köteles.  

                                                      
16

https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/joggyak_osszefoglalo_2018_dr._orosz_arpad  
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A Rendelet 7.§-a szerint a kérelmet a jegyző elutasítja, ha 

 a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta 

megalapozottnak, 

 megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát, 

 valamely fél halála vagy a jogi személy jogutód nélküli megszűnése 

következtében az eljárás okafogyottá vált, 

 a birtokvédelmet kérő a kérelem valamely tartalmi elemére vonatkozóan 

nem nyilatkozott, 

 a birtokvédelmet kérő az illetékfizetési kötelezettségének – az illetékekről 

szóló törvény szerinti felhívásban foglaltaknak megfelelően – nem tett 

eleget, 

 a kérelmet nem az arra jogosult terjesztette elő, 

 ha a birtokvédelmet kérő ugyanazon birtoksértő magatartásra vonatkozóan 

változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett kéri az eredeti birtokállapot 

helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, amely tekintetében jegyző a 

kérelmet érdemben már elbírálta, kivéve, ha az ügyre vonatkozóan új tény 

vagy új bizonyíték merül fel. 

A Rendelet rögzíti, hogy a kérelem a fenti elutasítási okok alapján – a 

megalapozatlanságra való hivatkozás kivételével – bármikor elutasítható, tehát 

nem kell megvárni a 10 napos határidő lejártát, ha a jegyző megállapítja 

valamely elutasítási ok fennállását. Ezek különösen olyan esetek, amelyekben a 

Ákr. alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának vagy az eljárás 

megszüntetésének lenne helye. Ebben az esetben az ellenérdekű félnek a 

kérelmet meg sem kell küldeni. 

A határozatot közölni kell a felekkel – képviselő eljárása esetén a képviselővel – 

és azzal, akire nézve az jogot vagy kötelezettséget állapít meg. A közlés 

hivatalos iratként postai úton, személyesen átadott iratként vagy saját kézbesítő 

útján történhet. A közölt határozatot az átvétel napján kell kézbesítettnek 

tekinteni. A hivatalos iratként postai úton közölni kívánt határozatot annak 

sikertelen kézbesítése esetén azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amikor a 
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határozat a jegyzőhöz visszaérkezik.  

A Rendelet tartalmaz előírásokat a határozat kijavításával és kiegészítésével 

kapcsolatban is. Nincs helye a határozat kiegészítésének, ha a határozat 

meghozatalától számított egy év már eltelt, vagy az jóhiszeműen szerzett és 

gyakorolt jogot sértene. 

A Rendelet nem teszi lehetővé az ügy illetékesség hiányában történő áttételét, 

illetőleg az egyezség határozatba foglalását sem. 

Nem szabályozza a Rendelet a kérelem visszavonása esetén irányadó eljárást 

sem. Ha a kérelmező a kérelmét visszavonja, a kérelem elutasításának a Rendelet 

7. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján van helye. Az egyezség létrejöttével a 

kérelem megalapozatlanná válik. 

A birtokvédelmi eljárás során a Rendelet külön szabályozza a határozat tartalmi 

elemeit. 

A fél helyett törvényes képviselője, vagy az általa vagy törvényes képviselője 

által teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott 

cselekvőképes személy, továbbá a fél és képviselője együtt is eljárhat. 

A Rendelet lehetőséget biztosít annak a jegyzőnek a kizárására, 

 akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, vagy 

 amelynek az illetékességi területén működő helyi önkormányzat, a 

képviselő-testület vagy annak szerve az ügy érintettje, vagy 

 akitől bármely okból nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése. 

A jegyző a kizárási okról történő tudomásszerzést követő munkanapon az ügy 

iratait – a kizárással kapcsolatos álláspontjával együtt – felterjeszti az illetékes 

kormányhivatal részére.  

A kizárásról és az eljáró jegyző kijelöléséről a kormányhivatal nyolc napon belül 

– határozattal – dönt. Szigorú előírás, hogy ha a jegyző a birtokvédelmi eljárást 

az eljárási határidőn belül nem folytatja le, a kormányhivatal – az arról történő 

tudomásszerzést követő nyolc napon belül – határozattal másik jegyzőt jelöl ki a 
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birtokvédelmi eljárás lefolytatására, és ezzel egyidejűleg fegyelmi eljárást 

kezdeményez a mulasztó jegyző ellen a polgármesternél. A kormányhivatal 

határozata ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a jegyző birtokvédelmi 

határozata elleni jogorvoslattal támadható meg. 

A rendelet felsorolja az eljárási költségnek minősülő költségeket is, melyek köre 

sokkal szűkebb, mint az Ákr. szerinti eljárási költségek köre. A jegyző az eljárási 

költségek viselésére kötelezi a kérelem elutasítása esetén a birtokvédelmet kérőt, 

birtoksértést megállapító döntés esetén a birtoksértőt. Sőt, ha a kormányhivatal a 

jegyző mulasztása miatt másik jegyzőt jelöl ki a birtokvédelmi eljárás 

lefolytatására, a kormányhivatal kötelezi a birtokvédelmi eljárás lefolytatására 

eredetileg illetékes jegyzőt, hogy a birtokvédelmi határozat meghozatalát követő 

harminc napon belül tízezer forint összegű eljárási költségátalányt fizessen meg 

kijelölt jegyző részére. Az eljárási költségek megosztásának nincs helye, tehát ha 

a jegyző csak részben is, de helyt ad a kérelemnek, az összes eljárási költséget az 

ellenérdekű fél viseli. 

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. 

Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek 

tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a 

másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását. 

Mivel a birtokvédelmi eljárás során a kérelem elutasítása esetén is határozattal 

kell dönteni, az eljárás során hozott minden döntéssel kapcsolatos másodfokú 

eljárás a járásbíróság hatáskörébe tartozik. 

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, hiszen 

alapvetően mégis magánjogi kérdésről van szó. Az a fél, aki a jegyző 

birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat 

kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben 

indított perben kérheti a határozat megváltoztatását. Mivel az eljárás során 

hozott minden döntéssel kapcsolatos másodfokú eljárás a járásbíróság 

hatáskörébe tartozik, a jogorvoslati eljárásra a polgári perrendtartásról szóló 

1952. évi III. törvény XX/A. fejezetében foglaltak voltak irányadók. 2018. 
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január 1-től a hatályos új eljárási törvény, a polgári perrendtartásról szóló 2016. 

évi CXXX. törvény (Pp.) XLI. fejezete („a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott 

határozatának megváltoztatása iránt indított perről") rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

A bíróság feladata, hogy felülbírálja a jegyző előtt lezajlott eljárás után a vitát, 

de a bíróság nem a jegyzői eljárás szabályszerűségét vizsgálja, hanem a 

birtokláshoz való jogosultság alapján dönt a vitáról. A kereseti kérelem és 

ellenkérelem korlátai között a birtokláshoz való jognak megfelelő birtokállapot 

létrehozása felől rendelkezik. A perben a bíróság a hasznok, károk és költségek 

kérdésében hivatalból akkor is határoz, ha az érdekelt fél csak a birtoklás 

kérdésében indított keresetet. 

 

A jegyzőnek a birtoklás kérdésében hozott határozatát a meghozatalától 

számított három napon belül végre kell hajtani. 

„Aggályos, hogy az előzőekben hivatkozott Korm. rendelet 23. § (1) és (2) 

bekezdésének azt a rendelkezését, hogy a „jegyző gondoskodik a végrehajtásról” 

úgy kell értelmezni, hogy ez nem jelent kivételt az Ákr. vonatkozó szabálya alól, 

és ezért a jegyző átteheti a végrehajtást az illetékes adóhatósághoz. Ez a kérdés 

egyértelmű jogszabályi rendezést igényel, a joggyakorlat-elemző csoport 

javaslata szerint azzal a tartalommal, hogy a Korm. rendeletben szereplő 

„gondoskodik” kifejezés magában foglalja a végrehajtás elrendelését és 

foganatosítását is, azaz a jegyző maga hajtja végre a döntéseit”.
17

 

A keresetindításnak a jegyző által hozott határozat végrehajtására nincs halasztó 

hatálya, kivéve, ha a jegyző a hasznok, károk és költségek kérdésében is 

határozatot hozott, és az érdekelt fél ebben a kérdésben vagy a birtoklás 

kérdésében pert indított. A bíróság elrendelheti a birtoklás kérdésében a jegyző 

által hozott határozat végrehajtásának felfüggesztését, ha a rendelkezésre álló 

adatok alapján a határozat megváltoztatása várható. Ebben az esetben nincs 

prejudikálás. A bíróságnak a birtokláshoz való jog alapján kell döntenie, és ha a 

rendelkezésre álló adatok alapján úgy látja, hogy a határozat megváltoztatása 

várható, úgy fel kell vállalnia ezt a döntést. 

                                                      
17

 https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/joggyak_osszefoglalo_2018_dr._orosz_arpad 
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Ha a bíróság a határozat megváltoztatása iránt indított birtokvédelmi perben a 

keresetet elutasítja, a határozat végrehajtásáról – a hasznok, károk és költségek 

kivételével – a jegyző gondoskodik. 

A jegyző által hozott határozat megváltoztatására irányuló különleges eljárást a 

jogalkotó a Ptk. hatályba lépésével egyidejűleg iktatta be az 1952-es Pp-be, 

annak XX/A. Fejezetébe, lényegében jelenleg is ugyanígy különleges eljárásként 

került szabályozásra a Pp. XLI. Fejezetében is. 

 

 

8.4.  Jegyzői határozatok bírósági felülvizsgálata 

 

Ha a jegyző úgy dönt, hogy a tényleges birtokost birtokvédelemben részesíti, 

azaz eltilt a zavarástól, vagy helyreállítja az eredeti állapotot, a bíróság a 

keresetet már a birtokláshoz való jogosultság alapján bírálja el, és az alábbiak 

szerint határoz: 

Ha a keresetnek helyt ad, akkor az ítéletben rendelkeznie kell arról is, hogy a 

jegyző határozatát megváltoztatja. A jegyző határozatának a hatályon kívül 

helyezésére nincs lehetőség. A jegyző határozatának a megváltoztatásáról 

mindenképpen rendelkezni kell, mert egyébként az hatályban marad. 

Előfordulhat, hogy a bíróság a birtokvédelmi határozatot csak részben változtatja 

meg. 

A jegyző határozatának megváltoztatása iránti igény másik alapja, ha a jegyző a 

kérelmet elutasítja. 

Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, rendelkeznie kell a jegyző határozatának a 

megváltoztatásáról, továbbá a zavarástól való eltiltástól, illetve a birtokba 

adásról. 

Ha a bíróság a keresetnek úgy ad helyt, hogy nem rendelkezik külön a jegyző 

határozatának a megváltoztatásáról, akkor az elvileg hatályban marad, de az 

tartalmánál fogva nem végrehajtható. Ebből azonban még nem következik, hogy 

a jegyző határozatának a megváltoztatásáról nem kell rendelkezni. 
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Ha a birtokvédelmi határozat érdemben helyes, a bíróság a keresetet elutasítja. 

Ilyen esetben a birtokvédelmi határozatról nem kell külön rendelkezni. 

 

8.4.1 Perindítás 18 

 

Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek 

tartja, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságtól, a másik 

féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását. ( Ptk. 5:8.§ 

(3) bek.) 

A keresetlevelet a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. A 

jegyző a keresetlevelet az ügy irataival együtt nyolc napon belül a bírósághoz 

felterjeszti. Ha a fél a keresetlevelet a perre hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bírósághoz nyújtja be, és a birtokvédelmi eljárás azonosításához 

szükséges adatok rendelkezésre állnak, a bíróság a keresetlevél beérkezésétől 

számított nyolc napon belül megkeresi az ügyben eljárt jegyzőt az iratok 

felterjesztése iránt. A jegyző a bíróság megkeresésének nyolc napon belül 

köteles eleget tenni. 

A bíróság döntésére irányuló határozott kereseti kérelemmel a jegyző 

birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartó fél a bíróságtól a 

határozat megváltoztatását kérheti. A felperesnek határozottan meg kell jelölnie, 

hogy a határozat megváltoztatását milyen tartalommal kéri. A tartalom 

birtokvédelemre, vagy a birtokvédelmi kérelem elutasítására irányulhat. A Ptk. 

5:8. § (1) és (2) bekezdése alapján a jegyzőtől az eredeti birtokállapot 

helyreállítása vagy a zavarás megszüntetése, illetve a birtoksértő magatartástól 

való eltiltás kérhető. Ennek megfelelően alakulhat a perben előterjesztett 

„petitum” is.  

Alapvető követelmény, hogy a kereseti kérelem a törvényben meghatározott 

határidőn belül érkezzen be. 

Ilyen gyakori esetre szóló döntés az EBH2011. 2309. 

 

 

 

                                                      
18

 A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 566.§. 
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8.4.1.a.   Határidő 

 

I. A jegyző előtti birtokvédelmi eljárás alapja polgári jogi jogviszony melyre a 

közigazgatási hatósági eljárás szabályai csak annyiban alkalmazhatók, 

amennyiben azt az 1959. évi IV. törvény és az 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 

szabályai nem rendezik [1960. évi 11. törvényerejű rendelet 26. §, 27. §, 28. §]. 

II. A jegyző határozatának bíróság előtti megtámadására biztosított határidő 

anyagi jogi jellegű [4/2003. PJE határozat]. 

A kiemelt döntéssel kapcsolatos eljárásban felperes birtokvédelmi kérelme  

ügyében eljárt jegyző határozatát 2010. március 29-én vette át.  A határozat 

megváltoztatása végett keresetet indított. 

A keresetlevelet az eljárt közigazgatási szervhez címezve a határozat 

kézbesítésétől számított 15. napon ajánlott küldeményként adta postára; 

érkeztetésére 2010. április 16-án került sor. 

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetlevelét idézés kibocsátása nélkül 

elutasította. Döntését arra a jogi álláspontra alapította, hogy a törvényben 

megállapított határidő anyagi jogi jellegű, azaz jogvesztő. A konkrét ügyben 

pedig megállapította, hogy a felperes keresete a jogvesztő határidő lejártát 

követően érkezett az eljáró közigazgatási szervhez, melyet a másodfokú bíróság 

helybenhagyott. 

A felperes fellebbezésében azzal érvelt, hogy a határidőt a Ket. szabályai szerint 

kell számítani. A Legfelsőbb Bíróság a kérelemmel támadott határozatot a régi 

Pp. 275. § (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. (Legf. Bír Pfv. I. 

22.193/2010.) 

A Legfelsőbb Bíróságnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a régi 

Ptk. 192. §-ában foglalt tizenöt napos határidő (polgári) anyagi jogi vagy 

eljárásjogi jellegű-e, vagyis arra a Ptké. vagy a régi Pp. rendelkezéseit kell-e 

alkalmazni. 

A határidők lehetnek anyagi jogi és eljárási jogi jellegűek. Az anyagi jogi 

határidők legfontosabb ismérve, hogy azok mindig valamely anyagi, a konkrét 

esetben: polgári joghoz, jogviszonyhoz kötődnek, ezért azok az anyagi jog 

szabályain alapulnak. 

 Az eljárásjogi határidők pedig azok, amelyek egy bíróság vagy más hatóság  

előtti eljárásban kijelölik azt az időtartamot, amely alatt egy eljárási cselekményt  
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(pl. beadvány előterjesztése, bizonyítási cselekmény) el lehet végezni. Az 

eljárási határidőkről az adott eljárást szabályozó (eljárási) törvények 

rendelkeznek. A határidők ekkénti felosztásának az a jelentősége, hogy az 

anyagi jogi határidők esetén a régi Pp. 105. § (4) bekezdésében foglaltakat nem 

lehet alkalmazni, vagyis: ha egy határidő anyagi jogi jellegűnek minősül, akkor 

annak utolsó napjáig az előírt cselekményt el kell végezni, és azt a bíróság vagy 

más hatóság tudomására kell hozni. 

Ha valamely (polgári) alanyi jog - azáltal, hogy megsértik vagy vitatják - az 

igény állapotába kerül, azt a bíróság előtt lehet érvényesíteni. Ennek eszköze a 

kereset, amelynek megindítására jogszabály határidőt állapíthat meg. Ez a 

határidő szükségképpen anyagi jogi természetű (4/2003. PJE határozat). 

A konkrét esetben az igényérvényesítés alapja az, hogy a felperes a birtokához 

fűződő jogának megsértését állítja. A felperes ezért a possessorius eljárás keretei 

között a jegyzőtől kért birtokvédelmet, majd a jegyző érdemi határozatát 

sérelmesnek tartva a régi Ptk. hivatkozott rendelkezésére alapítottan a 

bírósághoz fordult, annak megváltoztatása végett. 

A kifejtettek értelmében a rPtké. 28. § (2) bekezdésében meghatározott határidő 

anyagi jogi jellegű, ezért a felperesnek a keresetlevelet olyan időben kellett 

volna benyújtania, hogy az az eljárás korábbi szakában eljárt jegyzőhöz, vagy a 

peres eljárásra illetékes bírósághoz a határidő utolsó napján – hivatali időben 

[Pp. 103. § (5) bekezdés] - beérkezzen. Ezt azonban a konkrét ügyben a felperes 

elmulasztotta. 

Az anyagi jogi határidők lehetnek jogvesztők vagy elévülési jellegűek. A 

jogvesztő határidőhöz kötődő legfontosabb következménye, hogy annak 

elmulasztása valamely alanyi jog megszűnését eredményezi. 

Ezzel szemben az elévülési jellegű határidő esetén nem maga a jog, hanem 

annak érvényesíthetősége szűnik meg, ha - főszabály szerint - erre az 

ellenérdekű fél a konkrét eljárás során hivatkozik. 

Az adott esetben vizsgált határidő anyagi jogi jellegén nem változtat az a tény, 

hogy annak elmulasztása esetén - a rPtké. 28. § (2) bekezdése alapján - 

igazolásnak van helye. Igazolási kérelem benyújtására nem került sor. 

Ebből pedig az is következik, hogy ez esetben nem érvényesül az a felperes által 

hivatkozott - az EBH2004. 1035. számú határozatban kifejtett - szabály, hogy a 
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bíróság a határidő természetéből fakadó jogkövetkezményt - a közzétett eseti 

döntésben az elévülés tényét - hivatalból nem veheti figyelembe. 

A fentiekből következően tehát az anyagi jogi határidő elmulasztása esetén 

igazolásnak akkor lett volna helye, ha arra jogszabály kifejezett rendelkezése 

lehetőséget ad. Ilyen esetben a határidő elmulasztásának kimentésére a régi Pp. 

szabályait kellett volna alkalmazni. 

A keresetlevélből kitűnik, hogy a Ptké. 28. § (2) bekezdésében a keresetindításra 

megállapított határidőt a felperes elmulasztotta, és igazolási kérelmet nem 

terjesztett elő, ezért a bíróság a keresetlevelet a régi Pp. 130. § (1) bekezdés h) 

pontja alapján idézés kibocsátása nélkül elutasítta. 

 

8.4.1.b.  Az érvényesíteni kívánt jog 

 

Az anyagi és eljárásjogi rendelkezéseknek meg nem felelő kereseti kérelmek 

változatos képet mutatnak. A bírósági gyakorlatban előfordult, hogy a felperes 

nem terjesztett elő a jegyző határozatának megváltoztatására irányuló kereseti 

kérelmet, csak a keresetlevél tartalmának egészéből volt kikövetkeztethető, hogy 

a kereset a jegyző határozatának megváltoztatására irányul. 

A bíróság a fél által előadott kérelmeket nem alakszerű, téves megjelölésük, 

hanem tartalmuk szerint veszi figyelembe. 

Legfelsőbb Bíróság Pfv. 20.631/2009/7. polgári ügyben hozott határozatával 

megállapította, hogy a felperes felülvizsgálati kérelmében helyesen utalt arra, 

hogy a bírói gyakorlat szerint a jogcím téves megjelölése nem vezethet a kereset 

elutasítására, a bíróság feladata a kereseti kérelem alapjául szolgáló jogviszony 

elbírálása (BH 1997. 530. számú eseti döntés). 

A perben feltárt adatok alapján kétséget kizáróan megállapítható, hogy a 

felperest kár érte és az annak következtében keletkezett, hogy az alperes 

birtokháborító magatartással szüntette meg az osztatlan közös tulajdonukban 

lévő ingatlanban a felperesi lakás vízszolgáltatását és szennyvízelvezetését. Az 

alperesnek ez a károkozásra vezető magatartása önkényes volt, ezért jogellenes 

magatartásnak minősül [Ptk. 339. § (1) bekezdés]. 

Az alperesi család a már elöregedett víz- és csatornavezeték felújítását és 

átépítését tervezte. 1999-ben levélben közölték a felperes jogelődjével, hogy a 

jövőben nem kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a felperesi lakrészt kiszolgáló 
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vezetékek a lakrészükön keresztül húzódjanak, javasolták, hogy az önálló 

vezetékek mindkét fél saját kertrészén haladjanak. 

A felperesi jogelőd és az alperes között megállapodás nem jött létre. Az alperes 

az általa használt ingatlanrészen a víz- és csatornavezetéket újjáépítette és ennek 

során a felperesi ingatlanrészhez tartozó víz- és csatornavezetéket nem kötötte rá 

az általa megépített új vezetékre, ezért megszűnt a felperesi lakás víz- és 

csatorna ellátása. 

E magatartása miatt a felperes jogelődje birtokvédelmi eljárást kezdeményezett. 

A birtokvédelem kérdésében eljáró jegyző határozatában kötelezte az alperest, 

hogy három napon belül állítsa helyre az eredeti állapotot, az ingatlanrészén 

elhelyezkedő főcsapot nyissa ki és ezzel biztosítsa a felperesi jogelőd lakásában 

a vízellátást. 

Az alperes a birtokvédelmi határozattal szemben keresetet terjesztett elő, kérte 

annak megváltoztatását. Az I. és II. fokú Bíróság is jóváhagyta a jegyző 

döntését, de a perek elhúzódása miatt felperesnek a kárenyhítésre is tekintettel a 

vízvezetékrendszert ki kellett építenie a saját költségén, így az eredeti állapot 

helyreállításának a módja megváltozott, melyet a II. fokú Bíróság a döntésekor 

nem vett figyelembe. 

Felperes utalt arra, hogy a bírói gyakorlat szerint a jogcím téves megjelölése 

nem vezethet a kereset elutasítására, mert a bíróság feladata a kereseti kérelem 

alapjául szolgáló jogviszony elbírálása. 

A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a kérelem a jegyző határozatának 

megváltoztatása iránti polgári pernek minősül, amikor a bíróságnak a Ptké. 27. § 

(3) bekezdése és a PK 29. számú állásfoglalás szerint a hasznok, károk, 

költségek kérdésében erre irányuló kereseti kérelem nélkül is határozni kellene, 

mert a közigazgatási szerv is határozott mindezekről. A felperes költségei 

megtérítését - külön - a jelen perben kérte. Kereseti kérelme tartalma szerint: a 

korábbi („eredeti") állapot helyreállításához szükséges ténylegesen és indokoltan 

felmerült költségei megtérítésére, azaz - figyelemmel a Ptk. 355. § (4) 

bekezdésében foglaltakra is - kártérítésre irányult. 

A birtokháborítással összefüggő kárigény pedig önállóan, kártérítés iránti perben 

is érvényesíthető. 
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8.5 A jegyző eljárási szabálysértése  

 

A jegyző által hozott határozat megváltoztatására 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. 

A birtokvédelmi perben kizárólag a jegyző adott ügyben hozott érdemi 

határozatának megváltoztatására van lehetőség. A határozat hatályon kívül 

helyezésére akkor sem kerülhet sor, ha a jegyző saját eljárására vonatkozó 

lényeges eljárási szabályt sértett, vagy a bizonyítási eljárást nem megfelelően 

folytatta el, avagy végrehajthatatlan határozatot hozott, illetve elmulasztott 

kérelmekről rendelkezni, továbbá, ha megsértette a hivatkozott kormányrendelet 

vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.) – a 2018. január 1. után indult ügyekben az Ákr. – 

szabályait.
19

 

 

BH2018. 82. döntése szerint: 

„A bíróság a Pp. 130. § (1) bekezdés g) pontja alapján csak akkor utasíthatja el 

a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül, ha abból érdemi vizsgálat - azaz a jog 

vagy jogos érdek vizsgálata - nélkül is megállapítható a perbeli legitimáció 

hiánya. Annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy a felperesek igényérvényesítési 

jogosultsága (kereshetőségi joga) az alperesekkel szemben fennáll-e, az ügy 

érdemére tartozó olyan anyagi jogi kérdés, amelynek tárgyában a bíróságnak 

ítélettel kell határoznia. A jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának az 

a hiányossága, hogy az nem tartalmazza a 17/2015. (II. 16.) Korm. rend. 19. § 

b) pontja szerinti kötelező tartalmi elemeket, nem vezethet a bírósághoz fordulás 

jogának elvesztéséhez [1952. évi III. tv. 130. § (1) bek., 2013. évi V. tv. 5:8. § (3) 

bek.].”
20

 

A perbeli tényállás szerint a jegyzőtől birtokvédelmet kért az az 

ingatlantulajdonos, akinek az építkezését több magánszemély megakadályozta 

azzal, hogy a növényzet védelmére személyesen felvonultak. 

                                                      
19

 https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/joggyak_osszefoglalo_2018_dr._orosz_arpad 
20

 BH2018. 82. 



46 

 

 

A jegyző a kérelemnek helyt adott és a határozatában a döntés kötelezettjeinek, a 

birtoksértőknek „mindazokat a személyeket nevezte meg, akik a kérelmező 

engedélye nélkül, a kérelmező birtokát képező ingatlanon tartózkodtak.” A 

jegyző a határozatot a fölterületen tartózkodóknak személyesen átadta és a 

kerítésre kifüggesztve közzétette. Felszólította a jelenlévőket a határozat 

végrehajtására és rendőri közreműködéssel nyomban foganatosította is.  

A kötelezettek a bíróságtól a jegyző határozatának megváltoztatását kérték. Arra 

hivatkoztak, hogy a jegyző határozata jogszabálysértő, mert a jegyző 

hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés b) pontja, valamint 

7. § (1) bekezdés d) pontja megfelelő alkalmazásával a jegyzőnek a kérelmet el 

kellett volna utasítania, mert az alperesek nem jelölték meg annak a félnek a 

nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik. 

Hivatkoztak arra, hogy a jegyző megsértette a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit: a határozat tartalmi követelményeire 

vonatkozó 72. §-t és az ügyfél eljárásban való részvételét szabályozó 51. § (1) 

bekezdését. Az elsőfokú bíróság a felperesek keresetét (helyesen: keresetlevelét) 

idézés kibocsátása nélkül elutasította. 

Kifejtette, hogy a Ptk. 5:8. § (3) bekezdése értelmében a jegyző határozata ellen 

az a fél élhet jogorvoslattal, aki a birtokvédelem kérdésében hozott határozatot 

sérelmesnek tartja, és a konkrét határozatban félként van megjelölve. A jegyző 

határozatában azonban fél nincs megjelölve. 

 

A jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti per 

(Pp. XX/A. Fejezet) különlegessége az, hogy a bírósági eljárás egy megelőző - 

jegyző előtti birtokvédelmi - eljárásra épül, így attól függ, hogy ki vehet részt 

félként a birtokvédelmi eljárást követő birtokvédelmi perben. Az ügyben eljárt 

első- és másodfokú bíróság azt önmagában helyesen állapította meg, hogy a 

jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti per 

esetén a Ptk. 5:8. § (3) bekezdése a kereset előterjesztését a határozatban 

megjelölt és azt sérelmesnek tartó fél számára teszi lehetővé. 
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Az indokolás szerint „a Kúria álláspontja szerint a jegyző határozatának az a 

hiányossága, hogy nem tartalmazza a Korm. rendelet 19. § b) pontja szerinti kötelező 

tartalmi elemeket, nem vezethet a bírósághoz fordulás  jogának elveszítéséhez. Ugyanis 

a kifejtettekre tekintettel tarthatatlan eredményre vezetne, ha egy olyan birtokvédelmi 

határozatot, ami nélkülözi a kötelezettek megnevezését, bizonyos személyekkel 

szemben végrehajtanak, és ezek a személyek - vagy e személyek meghatározott köre 

(itt: a felperesek) - bár magukra nézve a jegyző határozatát sérelmesnek tartják, 

kizárólag a jegyző határozatának hiányos volta miatt lennének elzárva a bírósághoz 

fordulás lehetőségétől. A formál logika szabályai szerint ez az értelmezési lehetőség 

abszurd eredményre vezet és erre tekintettel az ennek megsértésével hozott határozat 

jogszabálysértő.”
21 

A bíróság a Pp. 130. § (1) bekezdés g) pontja alapján csak akkor utasíthatja el a 

keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül, ha abból érdemi vizsgálat - azaz a jog 

vagy jogos érdek vizsgálata - nélkül is megállapítható a perbeli legitimáció 

hiánya. Annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy a felperesek igényérvényesítési 

jogosultsága (kereshetőségi joga) az alperesekkel szemben fennáll-e, az ügy 

érdemére tartozó olyan anyagi jogi kérdés, amelynek tárgyában a bíróságnak 

ítélettel kell határoznia. A jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának az 

a hiányossága, hogy az nem tartalmazza a 17/2015. (II. 16.) Korm. rend. 19. § b) 

pontja szerinti kötelező tartalmi elemeket, nem vezethet a bírósághoz fordulás 

jogának elvesztéséhez [1952. évi III. tv. 130. § (1) bek., 2013. évi V. tv. 5:8. § 

(3) bek.].22 

 

Véleményem szerint indokolt a Kormányrendeletben szabályozni a jegyző 

jogszabálysértő eljárásának, határozatának felülvizsgálatát. 
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 BH2018. 82. 
22

 BH2018. 82.
 



48 

 

 

Záró gondolatok 

A birtok és a birtoklás védelme számos alapjoggal is kapcsolatos kérdést felvet, a 

jogcím alapján történő birtoklás állami védelmet, a jogcím alapján történő 

igényérvényesítés szigorú szabályrendszert követel, amely már az ókori római 

jogban is létezett. A birtokvédelem kérdése főként abban az esetben merül fel, 

amikor a jogsértés már megtörtént, amikor igény jelentkezik a vita eldöntésére, a 

sérelmes helyzet orvoslására. A Ptk. részletesen szabályozza a birtokvédelem és a 

birtokláshoz való jogosultság anyagi jogi kérdéseit, valamint a nem kötelező, de 

akár megelőző vagy helyettesítő jegyzői eljárás anyagi jogi szabályait. Ha perre 

kerül sor a perbeli eljárásban a bíróság a polgári perrendtartásról szóló törvény 

általános szabályai szerint jár el.  

A bíróság előtti és a bíróságtól független eljárások eredményeképpen a birtoksértő 

eltiltható jogsértő magatartásától, vagy az eredeti állapot helyreállítása 

elrendelhető. A birtokvédelem esetkörében felmerülő harmadik jogintézmény a 

jogos önhatalom igénybevételével érvényesített védelem csak különleges, 

törvényben rögzített (Ptk.) feltételek megléte esetén, szigorú korlátok között 

alkalmazható, hiszen e birtokvédelmi forma mögött nem állami intézmény áll, 

hanem a sérelmet szenvedett fél egyéni jogérvényesítő cselekménye: a dolog 

elvételének megakadályozása vagy visszavétele. 

A régi Ptk. szerint egy éven belüli, jogkérdéseket nem érintő tényállások 

esetében mindig a jegyző járt el. A jogalkotó e döntésével egyfelől lehetőséget 

biztosított a sérelmet szenvedőknek egy a peres eljárásoknál jelentősen 

egyszerűbb, gyorsabb, igazgatási úton zajló, a birtoklás tényén alapuló 

jogvédelem igénybevételére; másrészt részben tehermentesítette a bíróságokat. A 

tehermentesítés azonban nem teljes mértékben valósult meg, hiszen az ügyek 

egy része, a jegyzői döntés megváltoztatása céljából, mindenképp a bíróságok 

elé került. 
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Az új Ptk. e téren egy látszólag apró, ám annál jelentősebb változást hozott, 

nevezetesen megszüntette a posszesszórius birtokvédelem elsőbbségét. A Ptk. 

5:8. § (1) bekezdése szerint ugyanis a birtokos egy éven belül a jegyzőtől is 

kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.  

Kérdésként merülhet fel, hogy mi adja e módosítás jelentőségét, hiszen az új 

szövegezés mit sem von le az igazgatási úton biztosítható birtokvédelem előbb 

említett – bírói úttal szembeni – előnyeiből. A változás önmagában nem is lenne 

olyan jelentős, hiszen a sérelmet szenvedők egyfelől a fenti előnyök okán, 

másfelől pusztán megszokásból is a jegyzőhöz fordulhat birtokvédelemért, ami 

miatt érdemben nem is változott a korábbi helyzet.  

A változás igazán a jegyzői birtokvédelmi eljárás rendjét újraszabályozó 

Rendelet hatályba lépésével vált jelentőssé.  

Főbb változás az áttétel lehetőségére, hiánypótlás kiírására, jogsegély 

alkalmazására vonatkozó szabályok eltörlése, a rövid ügyintézési határidő és a 

bizonyítási eljárás egyoldalúvá változtatása, amelyek mind a bizonyítottság 

hiányában történő elutasítás felé mutathat. 

A rendelet nem rendelkezik a jegyző előtt kötött megegyezés lehetőségéről, 

mely korábban ténylegesen a felek közötti vita rendezésére szolgált és a jegyző 

jóváhagyásával kikényszeríthetővé is vált. A birtokvédelmi eljárásban az 

egyezségkötésnek az volt a legfontosabb előnye, hogy a jegyzőnek nem kellett 

kötelezően ragaszkodnia ahhoz, hogy pontosan mi volt az eredeti állapot.  

Az egyezség során a felek kölcsönös engedményeik révén eltérhettek, és 

szükségképpen el is tértek az eredeti állapot helyreállításától, és mindkettőjük 

számára sokkal előnyösebb állapotot hozhattak létre. Az eljárás során lehet az 

egyezségre törekedni, azonban ez még sikeressége esetén sem lesz kizárólagos 

bizonyíték, ha nem fontos mérlegelési szempontként kell kezelni, és az egyezség 

során elhangzó nyilatkozatokat bizonyítékként kell értékelni a döntés 

meghozatalánál. Nem könnyű azonban eldönteni azt, hogy a felek 

egyezségkötési szándéka, mely döntést támasztja alá bizonyítékként, a helyt adó, 

vagy az elutasító döntést.  
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„Egy biztos: az egyezségkötés lehetősége nélkül a birtokvédelmi eljárás 

kiüresedett, rugalmatlanná vált, a megalapozott bizonyítékokon álló helyt adás 

és a megalapozatlanság miatti elutasítás között semmilyen alternatívát nem 

tartalmaz, ezzel együtt a polgári perben, a petitorius eljárásban biztosított 

alapvető jogától fosztja meg a feleket, és egy ügy sikeres, mindkét fél számára 

megelégedéssel történő lezárásától fosztja meg a jegyzőt.”
23

 

 

A jegyzőnek tizenöt nap alatt a döntését meg kell hoznia, a rövid eljárási 

határidő viszont a megalapozott döntés hozatalt veszélyezteti. 

Tizenöt nap alatt ugyanis a jegyzőnek a beérkezett beadványt meg kell 

vizsgálnia, a rendelkezésére álló bizonyítékokat át kell tekintenie, a feleket meg 

kell hallgatnia, az ellenérdekű félnek saját jogi álláspontja előadására lehetőséget 

kell biztosítania, esetlegesen helyszíni szemlét kell tartania, a felek által utólag 

csatolt iratokat értékelnie kell és a megalapozott döntés érdekében egyéb 

bizonyítást is le kellene folytatnia. 

A felsoroltak tizenöt nap alatt történő lebonyolítása jelen körülmények között 

kivitelezhetetlen, ami megalapozatlan döntésekhez, a megalapozatlan döntések 

pedig bírósági eljáráshoz vezethetnek, így a jegyző eljárás helyettesítő funkcióját 

az eljárási szabályok adta kötöttségek eredményeképpen nem képes 

maradéktalanul ellátni, a rövid határidő az eljárást súlytalanná teszi, a 

megalapozatlan döntések a bíróság előtti jogorvoslatot lényegében előidézik, 

generálják.  
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 https://ptk2013.hu/szakcikkek/bisztriczki-laszlo-megreformalt-birtokvedelem-jk-20151-25-30-o/5038 

https://ptk2013.hu/szakcikkek/bisztriczki-laszlo-megreformalt-birtokvedelem-jk-20151-25-30-o/5038


51 

 

Melléklet 

Illetékbélyeg 3.000,- Ft 

 

Birtokvédelmi kérelem nyomtatvány 
 

1. A kérelmező neve: ………………………………………………….……………… 

 

A kérelmező lakcíme (székhelye): ……………………..……….……………..……… 

 

..………………………………………………..…………………………….………… 

 

2. A kérelmező képviselőjének a neve: ……………………………………………….. 

 

A kérelmező képviselőjének lakcíme (székhelye): ………………………………..… 

 
..…………………………………………………………………………………………. 
 
3. Az ellenérdekű (birtoksértő) fél (felek) neve: ………………….………………....... 

 

..………………………………………………………………………………………... 

 

Az ellenérdekű fél (felek) lakcíme (székhelye): ……………………………………… 

 

..………………………………………………………………………………………... 

 

4. A birtokvitával érintett dolog megjelölése: ………………………………………… 

 

..………………………………………………………………………………………... 

 

5. A jegyző illetékességét megalapozó adatok: ……………………………………… 

 

..………………………………………………………………………………………... 

 

6. A kérelem és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tények: ……..... 

 

..………………………………………………………………………………………... 

 

..………………………………………………………………………………………... 

 

7. A kérelem benyújtásakor fennálló birtokállapot: …….…………………………….. 

 

..………………………………………………………………………………………... 

 

..………………………………………………………………………………………... 

 

8. Az eredeti birtokállapot: …………………………………………………………… 

 

..………………………………………………………………………………………... 

 



52 

 

 

 

9. A birtokállapot megváltozására vonatkozó körülmények pontos leírása: ..……………..…. 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

10. A jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem: ………………………………………...... 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

..…………………………………………………………………………………………...…… 

 

 

……………………………….., 20……. év ………………….hó nap 

 

 

       ………………………… 

 aláírás 
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TÁJÉKOZTATÓ 

Birtokvédelmi kérelem nyomtatványának kitöltéséhez, 
birtokvédelmi kérelem benyújtásához 

 
A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul. A kérelemnek a kérelmet benyújtó 
személy, valamint a birtoksértést elkövető személy vonatkozásában tartalmaznia 
kell az alábbi adatokat: 

1. a kérelmet benyújtó személy nevét, lakcímét, illetve célszerű megadni egyéb elérhetőséget is (jogi 
személy esetén nevét, székhelyét), FONTOS, hogy a kérelmet a birtoklásban megzavart, vagy 
birtokától megfosztott (természetes vagy jogi) személy nyújtsa be, 

2. a birtoksértést elszenvedett személy képviseletében eljáró személy nevét, lakcímét, ha nem 
képviselő jár el, akkor ezt nem kell kitölteni (ilyen esetben a Ket. 40/A.§-ának megfelelő 
meghatalmazás csatolása kötelező, ennek hiányában a hatóság az eljárást megszünteti!) 

3. a birtoksértő személy nevét, lakcímét (jogi személy esetén nevét, székhelyét), mert ismeretlen 
személy ellen nincs mód birtokvédelmi eljárás lefolytatására. FONTOS, hogy a birtoksértést 
ténylegesen elkövető személy kerüljön itt megnevezésre, ne pl. az ingatlan tulajdonosa, ha az 
ingatlan bérbe van adva és a bérlők a birtoksértők! 
 

A birtoksértő cselekmény leírásának tartalmaznia kell: 
4. a birtokvitával érintett dolog megjelölését (ingatlanról vagy ingóról van-e szó, ingatlanon belül pl. 

útszakaszról, kertrészről, lakásról, melléképületről stb., ingó esetén pl. gépjármű típusát, rendszámát) 
5. a jegyző illetékességét megalapozó adatokat (pl. a birtoksértéssel érintett ingatlan pontos, cím 

szerinti megjelölését) 
6. a kérelemnek határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tényeket (A jegyzőhöz lehet 

benyújtani birtokvédelem iránti kérelmet a birtoksértés bekövetkezésétől számított 1 éven belül, az 
1 éven túli birtoksértések esetében bírósághoz kell fordulni! Folyamatosan elkövetett 
birtokháborítás esetén az elkövetés kezdı időpontja az irányadó.) 

7. a kérelem benyújtásakor fennálló birtokállapotot (a sérelmes állapot leírását) 
8. az eredeti birtokállapotot (milyen volt a helyzet azelőtt, hogy a birtoksértés bekövetkezett volna, és 

ez az eredeti helyzet mikor és hogyan alakult ki) 
9. a birtokállapot megváltozására vonatkozó körülmények pontos leírását (pl. ki mikor és hogyan 

változtatta/sértette meg a birtokhelyzetet, próbálta-e a kérelmező felszólítani, visszaszerezni a 
birtokot, önként hagyott-e fel a birtoklással vagy kitették a birtokból stb. FONTOS, hogy a 
birtoksértő cselekmény során felmerült egyéb körülmények (pld. zajongás, sértegetés, 
személyeskedés, erőszakoskodás, fenyegetés) szabálysértés vagy bűncselekmény megállapítása 
szempontjából bírhat jelentőséggel, ezek a körülmények NEM kerülnek értékelésre, mert nem 
tartozik birtokvédelmi hatáskörbe!) 
 

10. A jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet úgy kell megfogalmazni, hogy abból kiderüljön, 
milyen módon kívánja a kérelmező megszüntettetni a birtoksértő állapotot (pl. a birtoksértő 
biztosítson kulcsot a bejutáshoz, biztosítsa a hozzáférést az ingatlanhoz), illetve mitől kívánja a 
jövőre nézve eltilthatni a birtoksértőt. 
 

Felhívom a figyelmét, hogy az új birtokvédelmi szabályok szerint a jegyző NEM 
folytathat le bizonyítást hivatalból! Valamennyi bizonyítékot a kérelmezőnek kell 
megjelölnie és a hatóság rendelkezésére bocsátania, illetve a kérelmezőnek kell – 
lehetőleg már a birtokvédelmi kérelemben – indítványoznia tárgyalás vagy szemle 
tartását, tanú meghallgatását. 

Ezért célszerű a kérelemhez csatolni az ügy kezdetekor rendelkezésre álló 
bizonyítékokat, amelyek lehetnek pl. okiratok, fényképek, helyszínrajz, kitűzési 
vázrajz stb. 

Amennyiben a birtoksértés ténye tanúkkal igazolható, célszerű megjelölésük (név, 
lakcím, és hogy mely birtoksértő tény, körülmény vonatkozásában kérik a 
meghallgatásukat). 
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Amennyiben kéri tárgyalás vagy szemle megtartását, úgy azt szintén a 
birtokvédelmi kérelem benyújtásakor kell kérnie. 

Amennyiben semmilyen bizonyítási indítványt nem jelölnek meg, a jegyző a 

rendelkezésre álló adatok alapján dönt. 

A birtokvédelmi eljárás ILLETÉKKÖTELES, 3.000,-Ft illetékbélyeget kell leróni a 
birtokvédelmi kérelmen. Lehetőség van az eljárásban költségmentességi kérelemről szóló 
formanyomtatvány benyújtásával költségmentességet kérni, amennyiben a kérelmet benyújtó a 
költségmentességi feltételeknek megfelel. A kérelemről a jegyző dönt. Amennyiben hiánypótlási 
felhívás ellenére sem fizeti meg az illetéket, az eljárást meg kell szüntetni! 
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