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durvább, elvetemültebb elkövetési formát 
öltöttek. 
II. Amennyiben a vádlottal szemben 
kiszabott szabadságvesztés eltúlzottan 
enyhe, a szabadságvesztés-büntetés 
jelentősebb mértékű súlyosítása indokolt, és 
ehhez igazodóan a közügyektől eltiltás 
tartamának felemelése szükséges ...............  1182 

198 Az az ügyben eljáró bíró, akivel szemben a 
büntetőeljárási törvényben szabályozott 
kizárási ok nem állapítható meg, pártatlan 
bírónak minősül, és az ügyben eljárása ezen 
okból nem sértheti az Alaptörvény XXVIII. 
cikkében meghatározott pártatlan bíróság 
eljárásának követelményeit. ........................ 1187 

199 A bíróságnak alaposan és az előkészítő 
ülésről készített jegyzőkönyvből – így 
értelemszerűen a Be. 445. § (8) bekezdése 
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a vádiratot kézbesítenie kell és a vádirat 
kézbesítését követően – amennyiben az 
egyesítés megfontolására megküldött ügyet 
a másik bíróság nem egyesíti – a törvényes 
határidőben előkészítő ülést kell kitűznie. 
II. Az egyesítés tárgyában kizárólagosan az 
arra jogosult bíróság hozhat döntést. 
III. Az előkészítő ülés a tárgyalással együtt 
az elsőfokú bíróság eljárását képezi, amely 
együttesen tekinthető önálló bírósági 
szaknak, így a Be. 146. § (1) bekezdése 
szerint az eljárás azonos szakaszában 
folyamatban lévő ügynek kell tekinteni 
azokat az ügyeket, amelyek vádemelést 
követően az elsőfokú bíróságon vannak 
folyamatban, az elsőfokú bíróság ügydöntő 
határozatának meghozataláig ...................... 1192 

201 I. A másodfokú bíróság a terhelt 
cselekményeit látszólagos alaki halmazat 
helyett valódi anyagi halmazatként, azaz 
több cselekményét több bűncselekményként 
értékelve hozott a Be. 567. § (1) bekezdés f) 
pontja alapján eljárást megszüntető 
rendelkezést a kábítószer birtoklásának 
vétsége vonatkozásában. Ez a Be. 615. § (2) 
bekezdés b) pontja szerinti ellentétes 
döntésnek minősül, amely a 
másodfellebbezés lehetőségét megnyitotta. 
II. Nincs helye az ítélet jogerőre emelkedése 
megállapításának mindaddig, amíg az arra 
jogosultak az őket megillető fellebbezési 
jogukat nem gyakorolhatták ........................ 1194 

202 Ha a terhelt érdekében több meghatalmazott 
védő jár el, és a vezető védő az elsőfokú 
bírósági tárgyaláson, a jogorvoslattal 

 
 
 



1158 Tartalom 

támadható határozat kihirdetésekor jelen 
van és fellebbezési jogát gyakorolja – azaz 
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életformára berendezkedő) felperest nagyon 
rövid határidő biztosítása mellett kívánta a 
megállapodáson alapuló fizetés nélküli 
szabadságról egyoldalúan visszahívni, a 
felperes munkahelytől távol maradó 
magatartása mellett sem alapozhatja meg a 
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JOGEGYSÉGI PANASZ TANÁCS 

A Kúria 
Jogegységi Panasz Tanácsának  

Jpe.I.60.018/2021/10. számú határozata 

Rendelkező rész 
A Kúria a felperesek jogegységi panaszát elutasítja. 
Kötelezi a felpereseket, hogy 15 napon belül 
egyetemlegesen fizessenek meg az alperesnek 
63 500 (hatvanháromezer-ötszáz) forint jogegységi 
panasz eljárási költséget. 
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

Indokolás 
A jogegységi panasz alapjául szolgáló tényállás 

[1] Az örökhagyó a 2010. szeptember 28-án aláírt 
öröklési szerződés szerint tartása fejében az alperest 
nevezte meg a lakóhelyéül szolgáló a település neve-
i hétvégi ház, valamint az egyéb, bárhol fellelhető 
vagyontárgyai örököséül. A szerződő felek a tartás 
havi értékét 40 000 forintban határozták meg. 

[2] Az örökhagyó a szerződés megkötésekor különféle 
betegségekben szenvedett. Túlélése érdekében – 
üszkösödő fekély miatt – orvosi szempontból 
indokolt lett volna a lábának amputációja, ezt 
azonban az örökhagyó ellenezte, és a 2010. 
szeptember 23-ára kiírt műtét elől a saját 
felelősségére eltávozott a kórházból. 

[3] A szerződés megkötését követő napon az örökhagyó 
rossz állapotba került, mentővel kórházba 
szállították, ahol aznap este, 2010. szeptember 29. 
napján elhunyt. 

A felperesek keresete és az alperes védekezése 
[4] A felperesek (az örökhagyó törvényes örökösei) 

többször módosított keresetükben – a jelen eljárás 
tárgyát már nem képező elsődleges és másodlagos 
keresetük mellett, harmadlagosan – az öröklési 
szerződés érvénytelenségének megállapítását kérték, 
arra alapítottan, hogy a nyilvánvalóan jóerkölcsbe 
ütköző szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 200. 
§ (2) bekezdése értelmében semmis. 

[5] Az alperes (az eltartó) érdemi ellenkérelme a kereset 
elutasítására irányult. 

Az első- és a másodfokú ítélet 
[6] Az elsőfokú bíróság ítéletével elutasította a keresetet. 

Ítéletének indokolása szerint nem volt vitás, hogy a 
felperesek nem tartották a kapcsolatot az 
örökhagyóval, ugyanakkor azt, hogy az alperes évek 
óta segítette, támogatta az örökhagyót, a tanúk 
vallomása és az örökhagyó öröklési szerződésbe 
foglalt nyilatkozata bizonyítja. Az elsőfokú bíróság 
kiemelt jelentőséget tulajdonított a háziorvos 
tanúvallomásának, amely szerint a műtét elvégzése 
esetén az örökhagyó még hosszú ideig élhetett volna, 
nem kellett számolni a szinte azonnali halálával. Erre 
az örökhagyó sem számított, az alperes pedig 
mindent megtett annak érdekében, hogy életben 

tartsa. Az elsőfokú bíróság ítéletének további indokai 
szerint nem lehetett megállapítani, hogy az alperes az 
öröklési szerződés megkötésével ne vállalt volna 
kockázatot, hiszen nem tudhatta biztosan, hogy az 
örökhagyó másnap vagy néhány napon belül meg fog 
halni. Hangsúlyozta az elsőfokú bíróság: tiszteletben 
kell tartani az örökhagyó akaratát, ugyanis az 
örökhagyó több tanú egybehangzó vallomása szerint 
úgy nyilatkozott, hogy azt teszi meg örökösévé, aki 
gondoskodik róla; ez a személy pedig az alperes volt. 

[7] A felperesek fellebbezését elbíráló másodfokú 
bíróság megváltoztatta az elsőfokú bíróság ítéletét és 
– helyt adva a keresetnek – megállapította, hogy az 
öröklési szerződés semmis. A jogerős ítélet indokai 
szerint a háziorvos tanúvallomása és a rendkívüli 
haláleset miatt folytatott rendőrségi eljárásban 
beszerzett orvosszakértői vélemény alapján az 
állapítható meg, hogy a szerződés megkötésekor az 
örökhagyó a lábszár lágy részének elhalása miatt már 
életveszélyes állapotban volt. Az alperes – személyes 
előadásából kitűnően – tudta, hogy műtét hiányában 
számolni kell az örökhagyó közeli halálával, ezért 
számára az öröklési szerződés nem jelentett valós 
kockázatot, a társadalmi közfelfogás szerint viszont 
az így megkötött öröklési szerződés nyilvánvalóan a 
jóerkölcsbe ütközik. Utalt arra is a másodfokú 
bíróság, hogy az alperes lakhatásért cserébe, tehát 
visszterhesen nyújtotta a szolgáltatásokat az 
örökhagyónak, de a rendelkezésére álló adatok 
alapján egyébként sem állapítható meg, hogy 
jelentősebb értékű vagy intenzív ellátást nyújtott 
volna, és az öröklési szerződés sem rögzíti, hogy 
mikortól és miképpen gondoskodott az 
örökhagyóról. 

[8] A jogerős ítélet ellen az alperes terjesztett elő 
felülvizsgálati kérelmet, melyben azt sérelmezte, 
hogy a másodfokú bíróság a jóerkölcsbe ütközés 
körében okszerűtlenül mérlegelte felül a 
bizonyítékokat, ezért téves jogi megállapításra jutott. 

A Kúria jogegységi panasszal támadott 
határozata 

[9] A Kúria Pfv.I.20.468/2020/6. számú határozatával – 
a felülvizsgálattal támadott részében, azaz az 
öröklési szerződés jóerkölcsbe ütközését illetően – 
hatályon kívül helyezte a jogerős ítéletet és ebben a 
körben az elsőfokú bíróság ítéletét hagyta helyben. 

[10] A felülvizsgálati eljárásban hozott határozat indokai 
szerint a másodfokú bíróság a Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a 
továbbiakban: régi Pp.) 253. § (2) bekezdése 
értelmében felülmérlegelhette a bizonyítás 
eredményét és új tényállást állapíthatott meg, ez 
azonban az adott esetben helytelenül, nyilvánvalóan 
okszerűtlenül történt, mert a bizonyítékok azt 
igazolják, hogy nem lehetett „kétséget kizáróan” 
számítani az örökhagyó rövid időn belül 
bekövetkező halálára. A Kúria rámutatott: a bírói 
gyakorlatnak megfelelően nem csupán a 
szerződéskötés körülményeit kellett feltárnia és 
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értékelnie, hanem az ügy valamennyi lényeges 
körülményét, ezek körében a felek szándékát és a 
szerződés célját is. Nem hagyható figyelmen kívül, 
hogy az örökhagyó gyógyíthatatlan betegsége miatt 
kiszolgáltatott helyzetben volt, intenzív ápolásra és 
gondozásra szorult, közeli hozzátartozóira nem 
számíthatott, ugyanakkor – szemben a jogerős ítélet 
megállapításával – a bizonyítékok igazolják, hogy az 
alperes éveken át segítette, gondozta az örökhagyót. 
Az öröklési szerződést a már nyújtott tartásra, 
gondozásra is figyelemmel kötötték meg, a 
szerződéskötést az örökhagyó kezdeményezte. 
Jelentőséggel bír az a körülmény is, hogy az 
örökhagyó már három évvel korábban öröklési 
szerződést szeretett volna kötni az alperessel, aki ezt 
akkor még visszautasította. 2010 szeptemberében 
azért fogadta el az ajánlatot, mert a „fiai egyáltalán 
nem foglalkoztak” az örökhagyóval. Hangsúlyozta a 
Kúria: a szerződéskötéskor az alperes tudata nem 
fogta át azt, hogy az örökhagyó halála biztos és 
közeli lenne. Ezt akkor még a szakorvosok sem 
tudták megjósolni, joggal bíztak a műtét 
eredményében, azt elő is készítették. Tekintettel arra 
is, hogy a büntetőeljárásban beszerzett szakvélemény 
szerint a „halálos eredmény”-ért kizárólag az 
örökhagyó tehető felelőssé, az öröklési szerződés 
nem illetéktelen előnyök szerzésére, nem anyagi 
haszonszerzésre irányult. A felülvizsgálati határozat 
indokolásának [48] pontja kiemelte: figyelemmel 
arra, hogy a perben feltárt bizonyítékokból kizárólag 
egyfajta, a jogerős ítélettől eltérő következtetésre 
lehetett jutni, a másodfokon eljárt bíróság a 
mérlegelés körébe vont bizonyítékok egybevetése 
során nyilvánvalóan okszerűtlen következtetést vont 
le, ezért a Kúriát eljárása során nem kötötték a 
bizonyítékok felülmérlegelésére vonatkozó 
felülvizsgálati korlátok. 

A jogegységi panasz  
[11] A Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott határozata 

ellen – a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: 
Bszi.) 41/B. § (2) bekezdésére hivatkozással – a 
felperesek (a továbbiakban: panaszosok) jogegységi 
panaszt nyújtottak be, a Bszi. 41/D. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján kérve a támadott határozat hatályon 
kívül helyezését és a Kúria eljáró tanácsának új 
eljárásra, új határozat hozatalára utasítását. 

[12] A panaszosok arra hivatkoztak, hogy a Kúria 
jogegységi panasszal támadott határozata eltér a 
Kúria BH 2012.7.179., BH 2013.5.119., 
BH+2013.12.531., BH 2015.1.18. és BH 2016.6.139. 
számon közzétett és a Pfv.21.920/2016/10. számú 
„precedensképes” eseti döntéseinek tartalmától. 

[13] A per eseményeinek ismertetését követően 
panaszbeadványuk „III. Jogi érvelés” elnevezésű 
részében a panaszosok az irányadó jogszabályok és – 
az álláspontjuk szerint – a Kúria határozatával 
ellentétes döntések lényegének ismertetését (III. 12–
19. pontok) követően részletezték azokat a 
bizonyítékokat, amelyeket nézetük szerint a Kúria a 
jogegységi panasszal támadott határozat 
meghozatala során figyelmen kívül hagyott vagy 
nem a súlyuknak megfelelően értékelt (III. 21–24. 
pontok). 

[14] Azzal érveltek, hogy a felülvizsgálati eljárásban a 
Kúria felülmérlegelési jogköre korlátozott, és nem ad 

alapot a bizonyítékok felülmérlegelésére, ha azokból 
más, eltérő következtetés is levonható lett volna, és 
nem ad alapot az sem, ha a fél álláspontja valamely 
bizonyíték tekintetében nem azonos a bíróságéval. 
Hangsúlyozták: a másodfokú bíróság az okiratokkal 
és a tanúvallomásokkal alátámasztott tényállásból 
okszerű jogi következtetéseket vont le, így sem a 
tényállás, sem a levont jogkövetkezmények 
tekintetében nem állt fenn a felülmérlegelés jogi 
lehetősége. 

[15] Az adott ügy tényállását illetően előadták, hogy az 
örökhagyó a halálát megelőző egy hónaptól 
eltekintve nem szorult gondozásra, az alperes pedig a 
lakhatás ellenében látta el a kerti és a ház körüli 
munkákat. Nézetük szerint a rendelkezésre álló 
adatokból okszerűen az a következtetés vonható le, 
hogy a meghiúsult amputáció 2010. szeptember 23-
ára kitűzött időpontja és a 2010. szeptember 28-i 
szerződéskötés között nem történt változás. A 
szerződéskötéskor nem volt esély arra, hogy az 
életveszélyes állapotban lévő örökhagyót sikerül 
rábeszélni a műtétre, s mivel ezt az alperes maga sem 
állította, az alperes tudta, hogy az örökhagyó közeli 
halálára nagy bizonyossággal számítani lehet, a 
szerződés aláírásával elenyésző szolgáltatás fejében 
jut hozzá jelentős vagyoni értékhez. Mivel az 
örökhagyó nem engedte megoperáltatni magát akkor, 
amikor még a műtét elvégezhető lett volna, nincsen 
jelentősége annak, hogy mi történt volna akkor, ha 
sikerül az amputáció. Mindezek miatt nem a 
másodfokú bíróság ítélete okszerűtlen, hanem a 
Kúria határozata, mert a Kúria az örökhagyó 
rövidesen bekövetkező halálát nem látta 
megállapíthatónak. Érvelésük szerint a 
tanúvallomások és az alperes nyilatkozata alapján 
megállapítható az is, hogy az alperes tudata átfogta: 
az örökhagyó közeli halálára nagy bizonyossággal 
számítani lehet. 

[16] A panaszosok a jogegységi panasz eljárást illetően 
50 000 forint illetéket elektronikus úton megfizettek. 
Panaszbeadványukban a Kúria ítélete 
végrehajtásának felfüggesztését is kérték, amelyről a 
Jogegységi Panasz Tanács a Jpe.I.60.018/2021/4. 
számú végzésében határozott. 

Az ellenérdekelt fél jogegységi panaszra tett 
nyilatkozata 

[17] Az ellenérdekelt fél (az alapügy alperese) a 
jogegységi panasz elutasítását és a jogegységi panasz 
kapcsán felmerült 250 000 forint összegű ügyvédi 
munkadíjának megtérítését kérte. Azzal érvelt, hogy 
a jogegységi panasz pusztán a felülvizsgálati 
ellenkérelem megismétlése, s mivel csupán 
felsorolja, de nem ismerteti és nem elemzi az 
ellentétesként megjelölt kúriai határozatokat, 
tartalmi hiánya miatt az ügyazonosság nem 
állapítható meg. Rámutatott az ellenérdekelt fél arra 
is, hogy a jogegységi panasszal támadott határozat 
egyébként sem sérti az eljárási szabályokat, mert a 
bizonyítékok okszerűtlen mérlegelése esetén a 
felülvizsgálati eljárásban nem érvényesül a 
bizonyítékok „felülmérlegelésének” tilalma. 

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának döntése 
és annak jogi indokai 

[18] Előre bocsátja a Jogegységi Panasz Tanács, hogy a 
panaszosok a Bszi. 41/B. § (2) bekezdésére 
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alapították jogegységi panaszukat, ezért az arra 
vonatkozó előzetes vizsgálat során, hogy a 
jogegységi panasz befogadható-e, nem történhetett 
meg a jogegységi panasz Bszi. 41/C. § (6) bekezdés 
e) pontjának megfelelő elemzése (azaz a rendelkezés 
alapján annak a vizsgálata, hogy az előterjesztő 
hivatkozott-e a Kúria közzétett határozatától 
jogkérdésben eltérésre), mert a Bszi. 41/C. § (6) 
bekezdés e) pontja kizárólag arra az esetre 
vonatkozik, ha a jogegységi panasz a Bszi. 41/B. § 
(1) bekezdésén alapul. Mivel a jogegységi panasz 
formálisan eleget tett a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés 
a)–d) és f)–h) pontjaiban előírt követelményeknek, 
azt a Jogegységi Panasz Tanács befogadta, ez 
azonban nem tette mellőzhetővé azt, hogy a 
befogadást követően – a jogegységi panasz érdemi 
vizsgálata során – a Kúria vizsgálja a jogegységi 
panasz tartalmi követelményei is. Mindezekre és az 
ellenérdekelt fél jogegységi panaszra tett 
nyilatkozatának érveire is tekintettel a Jogegységi 
Panasz Tanácsnak a befogadást követően elsősorban 
abban kellett állást foglalnia, hogy a jogegységi 
panasz alkalmas-e az érdemi elbírálásra: nem 
szenved-e tartalmi hiányban, vagy egyéb olyan 
hiányosságban, amelyet a jogegységi panasz 
befogadása során nem lehetett figyelembe venni. 

[19] Előre bocsátja a Jogegységi Panasz Tanács azt is, 
hogy a panaszbeadványban „ellentétesként” felsorolt 
határozatok egyikét: a Pfv.I.20.145/2015. számú 
ügyben hozott és a BH 2016.6.139. számon 
megjelentetett eseti döntését a Kúria nem tette közzé 
a Bírósági Határozatok Gyűjteményében. Mivel a 
bíróság mulasztása nem értékelhető a fél hátrányára, 
a Jogegységi Panasz Tanács haladéktalanul 
intézkedett az említett határozat közzétételéről, és a 
sérelmes határozatok körében figyelembe vette a BH 
2016.6.139. számon közzétett eseti döntést is. 

[20] A jogegységi panasz azonban az előbbiek szerinti 
határozat figyelembevétele mellett sem felel meg a 
jogegységi panaszokkal szemben támasztott tartalmi 
követelményeknek. 

[21] A jogirodalom szerint jogkérdés (questio iuris) 
valamely tény jogi megítélése, míg a ténykérdés 
(questio facti) a megítélés tárgyát képező tényre, 
tényállásra vonatkozik. A bizonyítás során feltárt 
tények bírói értékelése – jogi megítélése – a 
jogkérdés fogalomkörébe tartozik, így nem zárható 
ki a jogegységi panasz benyújtása, ha a panaszos a 
bizonyítékok jogsértő jellegét támadja. 

[22] A panaszosok panaszbeadványuk III. részének 21–
24. pontjaiban azonban csupán megismételték azokat 
a tényeket, körülményeket és bizonyítékokat, 
amelyeket – álláspontjuk szerint – a Kúria a 
Pfv.I.20.468/2020/6. számú határozat 
meghozatalakor, a bizonyítékok mérlegelése során 
figyelmen kívül hagyott, illetve okszerűtlenül 
értékelt, és amelyek egyébként rájuk kedvezőbb 
határozatot eredményeztek volna. Utaltak arra, hogy 
a Kúria „mint felülvizsgálati bíróság a felülbírálati 
jogkörén túlterjeszkedett”, illetve nem állt fenn a 
bizonyítékok „felülmérlegelésének jogi lehetősége” 
és a „rendelkezésre álló bizonyítékokból nem csupán 
egyfajta ítéleti következtetés vonható le”, azonban 
nem adták elő, így nem is indokolták meg, hogy az 
adott esetben konkrétan miben áll a közzétett 
határozatoktól való eltérés, amely az általuk 
megjelölt Bszi. 41/B. § (2) bekezdése alkalmazásával 

megalapozná a jogegységi panaszukat. A 
panaszbeadványban ellentétesként felsorolt 
határozatokban a Kúria akként foglalt állást, hogy a 
felülvizsgálati eljárásban nem kizárt, csupán 
korlátozott a bizonyítékok „felülmérlegelésének” 
lehetősége, azonban ha a Kúria él a korlátozott 
lehetőséggel és a bizonyítékok eltérő értékelésének – 
amint a jelen esetben is – a sérelmezett határozatban 
kellő indokát adja, a panaszosok részéről nem elég a 
nézetük szerint figyelmen kívül hagyott bizonyítékok 
és tények felsorolása: meg kell jelölniük a 
jogegységet megbontó téves jogértelmezést, ki kell 
munkálniuk, hogy miben áll az eltérés és az ezzel 
megvalósított jogsértés, ki kell fejteniük a 
jogszabálysértésre és az eltérő jogalkalmazásra 
vonatkozó jogi álláspontjukat. 

[23] A Jogegységi Panasz Tanács már több döntésében 
kifejtette, hogy a jogegységi panasz intézménye nem 
a per tárgyává tett jog- és érdeksérelem 
kiküszöbölésére, hanem a jogrendszer belső 
koherenciájának megteremtésére és fenntartására 
szolgál (Jpe.I.60.001/2021/2., Jpe.I.60.011/2021/2., 
Jpe.60.014/2021/3. számú határozatok). A 
jogegységi panasz eljárás nem a per folytatása, nem 
nyit újabb jogorvoslati fórumot a panaszosnak a 
megelőző eljárások során már érvényesített sérelmei 
orvoslására, és nem ad lehetőséget a „felülmérlegelt” 
bizonyítékok újabb összevetésére és értékelésére, 
hanem a közzétett határozattól jogkérdésben való 
eltérés feloldását célozza. Nem kizárt a jogegységi 
panasz előterjesztése és eredményessége abban az 
esetben, ha a bizonyítás eredményének értékelése 
eljárási szabálysértést valósít meg, téves 
jogértelmezésre vezethető vissza, azonban a 
panaszosoknak – az előzőekben említetteknek 
megfelelően – nem elég a döntések „eltérésének” 
tényére hivatkozniuk. 

[24] Mindezek szerint a Jogegységi Panasz Tanács a 
jogegységi panaszban foglaltak alapján – annak 
tartalmára figyelemmel – nem találta 
megállapíthatónak az eltérés tényét, ezért azt a Bszi. 
41/D. § (3) bekezdésének alkalmazásával 
elutasította. 

Záró rész 
[25] A panaszosok jogegységi panasza nem vezetett 

eredményre, így a Bszi. 41/C. § (2) bekezdése 
értelmében alkalmazott, a polgári perrendtartásról 
szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 82–83. §-a 
alapján viselik a jelen eljárásban felmerült 
költségeiket és az általuk megfizetett illetéket, 
egyben kötelesek az ellenérdekelt fél jogegységi 
panasz eljárásban felmerült költségének 
megtérítésére (Jpe.I.60.005/2021/4. számú 
határozat). A Jogegységi Panasz Tanács a jelen 
eljárásban felszámítható költség megállapítása során 
a Pfv.I.20.468/2020/6. számú eljárásban 
meghatározott pertárgyértéket vette figyelembe, az 
ügyvédi költség összegét pedig a bírósági eljárásban 
megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. 
(VIII. 22.) IM rendelet 2. § (2) bekezdésének 
alkalmazásával a pertárgyérték és a ténylegesen 
elvégzett ügyvédi tevékenység arányában határozta 
meg. A költség rendelkező részben meghatározott 
összege az áfát tartalmazza. 

[26] A határozat ellen sem a Bszi., sem más jogszabály 
nem biztosít jogorvoslatot. 
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Budapest, 2022. február 14. 

Dr. Varga Zs. András a tanács elnöke, Dr. Harter 
Mária s.k. előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró, 
Dr. Bartal Géza s.k. bíró, Dr. Bartkó Levente s.k. 
bíró, Dr. Csák Zsolt s.k. bíró, Dr. Darák Péter s.k. 
bíró, Dr. Domonyai Alexa s.k. bíró, Dr. Döme Attila 
s.k. bíró, Dr. Dzsula Marianna bíró helyett Dr. Varga 
Zs. András a tanács elnöke, Dr. Farkas Attila s.k. 
bíró, Dr. Fekete Ildikó s.k. bíró, Dr. Hajnal Péter s.k. 
bíró, Dr. Hajdu Edit s.k. bíró, Dr. Kovács András s.k. 
bíró, Dr. Kovács Zsuzsanna s.k. bíró, Dr. Kurucz 
Krisztina s.k. bíró, Dr. Patyi András s.k. bíró, 
Dr. Sebe Mária s.k. bíró, Dr. Sperka Kálmán s.k. 
bíró, Dr. Tánczos Rita s.k. bíró 

A Kúria 
Jogegységi Panasz Tanácsának 

Jpe.II.60.021/2021/17. számú végzése 

Rendelkező rész 
A Kúria a jogegységi panasz eljárást megszünteti. 
A végzés ellen nincs helye jogorvoslatnak. 

Indokolás 
A jogegységi panasz alapjául szolgáló tényállás 

[1] A felperesek és a II. rendű alperes 2008. április 23-án 
devizaalapú kölcsönszerződést kötöttek, amely 
alapján a kölcsönadó 52 172 CHF forint-
egyenértékének megfelelő összeget bocsátott az 
adósok rendelkezésére. E kölcsön igénylése során, 
2008. április 3-án a felperesek kockázatfeltáró 
nyilatkozatot írtak alá annak igazolására, hogy „a 
kölcsönszerződést az alábbi kockázatok teljes körű 
ismeretében kötik meg: a devizában nyújtott, 
forintban folyósított és törlesztett kölcsönnél a kamat 
és az árfolyamváltozások hatásaként a deviza alapú 
kölcsönök havi törlesztőrészlete a forint kölcsönnél 
gyakrabban és nagyobb mértékben változhat. 
Amikor a forint árfolyama gyengül az adott 
devizával szemben, akkor a törlesztőrészlet 
növekszik. Amikor viszont a forint árfolyama 
erősödik, akkor a törlesztőrészlet csökken. A 
devizakölcsönök kamatait a devizakamatok 
ingadozása is befolyásolhatja.” Emellett a lakossági 
ingatlanfedezetes hitelek szerződési feltételeinek 4.4. 
pontja szerint a II. rendű alperessel szerződők 
tudomásul veszik, hogy a kölcsön igénybevételével 
együtt járó, az árfolyamváltozásokból eredő 
kockázatot teljes mértékben maguk viselik. A II. 
rendű alperes fenntartotta magának azt a jogot, hogy 
az árfolyamok kedvezőtlen változása esetén, ha ez 
megítélése szerint veszélyezteti a vele szerződők 
kölcsöntörlesztési képességét, a kölcsöntartozást 
forintra átváltsa és a kölcsön típusának megfelelő 
forint kamatláb alapján számítsa ki a kamatot. A II. 
rendű alperes a szerződésszerű teljesítés elmaradása 
miatt a kölcsönszerződést felmondta. Követelését 
2017. május 3-án az I. rendű alperesre 
engedményezte, aki végrehajtást kezdeményezett a 
felperesekkel szemben. 

[2] A felperesek keresetükben a végrehajtás 
megszüntetését kérték a polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. törvény (régi Pp.) 369. § a) és b) 
pontja alapján. Álláspontjuk szerint az 
árfolyamkockázatról nem megfelelő tájékoztatást 
kaptak, amire figyelemmel az árfolyamkockázat 

viselésére vonatkozó általános szerződési feltétel 
tisztességtelen, ezért a kölcsönszerződés érvénytelen. 
Ez pedig arra vezet, hogy a végrehajtani kívánt 
követelés érvényesen nem jött létre. Az alperesek a 
kereset elutasítását kérték. 

[3] Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította. 
Indokolása szerint a felperesek megfelelő 
árfolyamkockázati tájékoztatásban részesültek, így a 
kölcsönszerződés nem érvénytelen; a többi kereseti 
követelés pedig elévült. A felperesek fellebbezése 
folytán eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet 
megváltoztatta, a végrehajtást megszüntette. 
Hangsúlyozta, hogy az árfolyamkockázatra 
vonatkozó tájékoztatás nem volt megfelelő. 

A Kúria jogegységi panasszal támadott 
határozata 

[4] A II. rendű alperes felülvizsgálati kérelme alapján a 
Kúria támadott végzésével a jogerős ítéletet az 
elsőfokú bíróság ítéletére is kiterjedően hatályon 
kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra 
és új határozat hozatalára utasította. Indokolásában 
megállapította, hogy a másodfokú bíróság okszerűen 
jutott arra a következtetésre, hogy a II. rendű alperes 
árfolyamkockázati tájékoztatója nem volt átlátható, 
ezért az ezt tartalmazó szerződéses rendelkezés 
tisztességtelen. Hangsúlyozta, hogy az 
árfolyamkockázati tájékoztatást illetően okiratok 
álltak rendelkezésre, a jelen ügyben viszont a tanúk 
vallomása csak általánosságokat tartalmaz, az adott 
esetre vonatkozó tényeket, adatokat, konkrétumokat 
nem. Az okiratokban rögzített tájékoztatásból azt a 
következtetést vonta le, hogy a felperesek 
felismerhették, hogy árfolyamkockázatot vállalnak, 
az teljes mértékben őket terheli, azt azonban nem, 
hogy az árfolyamváltozás jelentős lehet, nincsen 
felső határa, és ez gazdaságilag nehezen 
elviselhetővé válik számukra. A felperesek tehát nem 
tudták felmérni az árfolyamkockázat gazdasági 
következményeit, így azt, hogy a kölcsön 
visszafizetése rendkívül terhessé is válhat számukra. 
A jogerős ítélet hatályon kívül helyezésére azért 
került sor, mert az eljárt bíróságok döntése nem 
terjedt ki valamennyi kereseti kérelemre. 

A jogegységi panasz és az ellenérdekű fél 
nyilatkozata 

[5] A II. rendű alperes a Kúria végzése ellen a 2011. évi 
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (1) 
bekezdése alapján jogegységi panaszt terjesztett elő, 
amelyben a támadott határozat hatályon kívül 
helyezését, és a Kúria új eljárásra és új határozat 
hozatalára utasítását kérte. Álláspontja szerint a 
Kúria a hivatkozott Gfv.VII.30.270/2019/6. számú 
határozatától és a 2/2014. PJE számú jogegységi 
határozattól indokolatlanul eltért. Érvelése szerint 
mindkét perben a II. rendű alperesi bank azonos 
tartalmú kockázatfeltáró nyilatkozata és szerződéses 
kikötése alapján abban a jogkérdésben kellett állást 
foglalni, hogy a devizaalapú kölcsönszerződéseiben 
rögzített, árfolyamkockázat viseléséről szóló 
rendelkezés világos és érthető-e, s ennél fogva annak 
mint a főszolgáltatás körébe tartozó feltételnek a 
tisztességtelensége egyáltalán vizsgálható-e. 
Véleménye szerint a támadott kúriai határozat a 
korábban hozott és hivatkozott határozatokhoz 
képest többletkövetelmény teljesítését kívánja meg 
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felemelve a tisztességesség mércéjét. A megfelelő 
tájékoztatáshoz ugyanis olyan többlettájékoztatást 
vár el, amelyet korábban nem. 

[6] A felperesek nyilatkozatukban a jogegységi panasz 
elutasítását kérték. Álláspontjuk szerint a II. rendű 
alperes nem is jogkérdéstől való eltérésre hivatkozik, 
hanem a Kúria Gfv.I.30.262/2020/20. számú 
végzésének bírói mérlegelésen alapuló döntését 
támadja úgy, hogy megpróbája ezt jogkérdésben való 
eltérésnek feltüntetni. A felperesek számba vették az 
EUB kockázatfeltáró nyilatkozat tartalmával 
összefüggésbe hozható ítéleteit, amelyek alapján 
egyetértettek a támadott határozattal abban, hogy a 
kölcsönszerződés érvénytelen. 

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának döntése 
és annak jogi indokai  

[7] A támadott határozat végzés, amellyel a Kúria a 
jogerős ítéletet – az elsőfokú ítéletre is kiterjedően – 
hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új 
eljárásra és új határozat hozatalára utasította. 
Indokolásában ugyanakkor egyértelműen állást 
foglalt abban, hogy az árfolyamkockázati tájékoztató 
nem volt világos és átlátható, az ezt tartalmazó 
szerződéses rendelkezés tisztességtelen. 
Hangsúlyozta továbbá, hogy a megismételt eljárás 
során nem lehet visszatérni az általános szerződési 
feltétel tisztességtelenségére, ezt a szerződéses 
rendelkezést tisztességtelennek kell tekinteni. A 
Kúria e végzése ellen jogegységi panasz a Bszi. 41/B. 
§ (1) bekezdése értelmében előterjeszthető, a Bszi. 
41/C. § (6) bekezdésében rögzített visszautasítási ok 
nem áll fenn. 

[8] A Bszi. 41/B. § (1) bekezdése értelmében a Kúria 
határozata ellen jogegységi panasznak – egyéb 
feltételek mellett – akkor van helye, ha a 
felülvizsgálati kérelemben már hivatkoztak 
jogkérdésben való eltérésre, és a Kúria az eltéréssel 
okozott jogsértést határozatában nem orvosolta. 
Különös jelentősége van tehát az ügy által felvetett 
és a panaszos által megjelölt jogkérdésnek, illetve a 
jogkérdésben való eltérésnek; ennek mikénti 
megítélése a jogegységi panasz eljárás tárgya. Az 
adott ügyben a panaszos az árfolyamkockázatról való 
tájékoztatás megfelelőségének az értékelését, az 
ennek megítéléséhez felállított mérce vizsgálatát 
kéri. Azt állítja, hogy a támadott határozat azért tér el 
a Kúria Gfv.VII.30.270/2019/6. számú ítéletétől az 
árfolyamkockázati tájékoztatás jogi megítélése 
szempontjából, mert többlet-tájékoztatást vár el 
felemelve ezzel a tisztességes tájékoztatás mércéjét a 
2/2014. PJE jogegységi határozathoz képest. 

[9] A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa egy másik 
ügyben az árfolyamkockázati tájékoztatást már 
vizsgálat tárgyává tette a Bszi. 41/B. § (1) bekezdése 
alapján. A Magyar Közlöny 2021. évi 243. számában 
2021. december 28-án közzétett 
Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi hatályú 
határozatában annak elvi tartalmaként rögzítette: „A 
2/2014. PJE határozat 1. pontja azzal a kötelező 
értelmezéssel alkalmazható, amely szerint akkor 
megfelelő tartalmú az árfolyamkockázatról nyújtott 
tájékoztatás, ha az általánosan tájékozott, észszerűen 
figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó a 
tájékoztatás alapján a szerződéshez kapcsolódó 
árfolyamkockázat tényén és mibenlétén kívül azt is 
felismerheti és értékelni tudja, hogy a nemzeti 

fizetőeszköz (a forint) árfolyama a kölcsön 
nyilvántartásba vétele szerinti deviza árfolyamához 
képest a számára akár jelentős mértékben is 
kedvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó 
fennálló tartozásának, a szerződés szerinti 
ütemezésben esedékessé váló fizetési 
kötelezettségének mértéke jelentősen 
megemelkedhet.” 

[10] A Jpe.I.60.015/2021. számú és a jelen panaszügyben 
is a támadott határozatokkal – így a 
Gfv.VII.30.315/2020/5. és a Gfv.I.30.262/2020/20. 
számú határozattal – elbírált jogvita tárgya a 
devizaalapú kölcsönszerződéssel kapcsolatban a 
bank által adott árfolyamkockázatról szóló 
tájékoztatás megfelelőségével függ össze, aminek 
jogszabályi alapja a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 209. § (1) és 209/A. 
§ (2) bekezdése. Mindegyik ügyben a felülvizsgálat 
tárgya volt, hogy a fogyasztónak adott tájékoztatás 
világos, átlátható-e, az adott szerződéses rendelkezés 
tisztességes-e. A jogkérdések – az árfolyamkockázati 
tájékoztatások értékelése – lényegüket tekintve 
megegyeznek függetlenül attól, hogy a 
tájékoztatásokat eltérő szövegezéssel, más-más bank 
adta. A tisztességes tájékoztatás mércéjéről mint a 
jelen jogegységi panasz eljárásban jelentőséggel bíró 
jogkérdésről a Kúria a Jpe.I.60.015/2021/15. számú 
jogegységi hatályú határozatában már döntött. Ebben 
kimondta, hogy a Kúria bármely határozatának a 
rögzített elvi tartalomhoz képest ellentétes 
értelmezése kötelező erejűként már nem 
hivatkozható. Így a jogegységi panaszban 
hivatkozott Gfv.VII.30.270/2019/6. számú határozat 
sem. 

[11] A fent kifejtettek miatt a panasz okafogyottá vált, 
mivel a Jogegységi Panasz Tanács ugyanazt a 
jogkérdést már elbírálta. A Jogegységi Panasz 
Tanács ezért a Bszi. 41/C. § (10) bekezdés e) pontja 
alapján az eljárást hivatalból megszüntette. 

Záró rész 
[12] A Jogegységi Panasz Tanács nem bírálta el érdemben 

a jogegységi panaszt, ezért az eljárás az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 
57. § (1) bekezdés a) pontja megfelelő alkalmazása 
alapján illetékmentes. A panaszos az Itv. 80. § (1) 
bekezdés i) pontjára figyelemmel a jogegységi 
panasz eljárásban megfizetett 1 543 136 forint illeték 
visszatérítését kérheti. A jogegységi panasz 
eljárásban költség nem merült fel, ezért a felperesek 
költségmentesség iránti kérelméről határozni nem 
kellett. 

[13] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem 
biztosít jogorvoslatot. 

Budapest, 2022. március 21. 

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Szabó 
Klára s.k. előadó bíró, Böszörményiné dr. Kovács 
Katalin s.k. bíró, Dr. Farkas Katalin s.k. bíró, 
Dr. Kalas Tibor s.k. bíró, Dr. Gyarmathy Judit s.k. 
bíró, Dr. Magyarfalvi Katalin s.k. bíró, Dr. Márton 
Gizella s.k. bíró, Molnár Ferencné dr. s.k. bíró, 
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. bíró, Dr. Orosz 
Árpád s.k. bíró, Dr. Patyi András s.k. bíró, Dr. Puskás 
Péter s.k. bíró, Salamonné dr. Piltz Judit s.k. bíró, 
Dr. Simonné dr. Gombos Katalin s.k. bíró, 
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Dr. Somogyi Gábor s.k. bíró, Dr. Suba Ildikó s.k. 
bíró, Dr. Stark Marianna s.k. bíró, Dr. Tóth Kincső 
s.k. bíró, Dr. Vitál-Eigner Beáta s.k. bíró 

A Kúria 
Jogegységi Panasz Tanácsának 

Jpe.I.60.038/2021/4. számú végzése 

Rendelkező rész 
A Kúria az alperes jogegységi panaszát 
visszautasítja. 
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

Indokolás 
[1] Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti 

Közlekedési Ellenőrzési Főosztálya a 2020. 
december 6-án kelt határozat száma1 számú 
határozatával a felperest 50 000 forint összegű 
közigazgatási bírság megfizetésére kötelezte. 

[2] A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes a 2021. 
május 27-én kelt határozat száma2 számú 
határozatával az elsőfokú hatóság határozatát 
helybenhagyta. A határozatában tájékoztatta a 
felperest a keresetlevél előterjesztésének 
lehetőségéről és módjáról, megjelölve a kötelezően 
használandó űrlap elérhetőségét, a keresetlevél 
benyújtásának helyét és módját. A határozatot a 
felperes jogi képviselője 2021. június 2-án vette át. 

[3] A felperes a határozattal szemben jogi képviselője 
útján 2021. június 17-én terjesztett elő keresetlevelet 
Budapest Főváros Kormányhivatalánál. A 
Kormányhivatal a keresetlevelet az alperes részére 
továbbította. 

[4] A Fővárosi Törvényszék a 2021. augusztus 31-én 
kelt 19.K.704.978/2021/3. számú végzésével a 
keresetlevelet a közigazgatási perrendtartásról szóló 
2017. évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) 48. § (1) 
bekezdés i) pontja alapján visszautasította 
figyelemmel annak elkésettségére. Rögzítette, hogy 
a felperes a keresetlevelét a Kp. 39. § (1) 
bekezdésének előírása ellenére nem a vitatott 
cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez, 
hanem az ügyben nem érintett Budapest Főváros 
Kormányhivatalánál terjesztette elő, amely így nem 
tekinthető hatályosan benyújtott keresetlevélnek. 
Hivatkozott a Kúria Kpkf.VI.39.839/2020/2., 
valamint Kpkf.II.40.492/2021/2. számú végzéseiben 
foglaltakra. 

[5] A felperes az elsőfokú bíróság végzésével szemben 
fellebbezést terjesztett elő. 

[6] A fellebbezés folytán eljáró Kúria 
Kpkf.IV.40.864/2021/2. számú végzésében az 
elsőfokú bíróság végzését az indokolás 
megváltoztatásával helybenhagyta, azonban 
figyelemmel arra, hogy az határidőben a megfelelő 
közigazgatási szervhez megérkezett, a visszautasítás 
jogalapja nem lehetett a Kp. 48. § (1) bekezdés i) 
pontja, csak az l) pontja. 

[7] A másodfokú kúriai végzés ellen az alperes nyújtott 
be jogegységi panaszt és kérte a bíróságok 
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. 
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/D. § (1) bekezdés 
c) pontja alapján a jogerős végzés hatályon kívül 
helyezését és a Kúria új eljárásra utasítását. Állítása 
szerint a Kúria ítélkező tanácsa döntésében eltért a 
BH 2021.5.152. számú, és ezzel azonos 
jogértelmezést elfogadó számos kúriai eseti 

döntéstől. Érvelése szerint a támadott döntés 
ellentmondásossá teszi a Fővárosi Törvényszék és a 
Kúria Kp. 48. § (1) bekezdésének i) és l) pontjával 
kapcsolatos jogalkalmazási gyakorlatát. Kérte a 
jogegységi panasz halasztó hatályának 
megállapítását a jogerős végzésre nézve 
a Bszi. 41/C. § (1) bekezdése, a Kp. 119. § (2) 
bekezdése és 50. § (2) bekezdés a) pontja alapján. 

[8] A Kúria megállapította, hogy a jogegységi panasz 
érdemben nem bírálható el. 

[9] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b) pontja alapján a 
jogegységi panaszt vissza kell utasítani – 
hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – ha azt jogi 
képviselő közreműködése nélkül nyújtották be. 

[10] A Kúria Jpe.I.60.017/2021/4. számú döntésében már 
rögzítette, hogy „A jogegységi panasz eljárás olyan 
rendkívüli, a jogerő utáni, a jogegységet célzó sui 
generis eljárás, amely a jogrendszer belső 
koherenciájának megteremtését szolgálja, 
jogorvoslati eljárás ugyan, de nem a per folytatása 
(Jpe.I.60.005/2021/5., Jpe.I.60.011/2021/3.). Az 
alapeljárás során adott meghatalmazás hatálya ezért 
önmagában, automatikusan nem terjed ki a 
jogegységi panasz eljárásra, a panasz 
előterjesztőjének tehát kifejezetten a jogegységi 
panasz eljárásra vonatkozó meghatalmazással kell 
igazolnia jogi képviselője képviseleti jogát.” 

[11] Jelen ügyben az alperes képviseletében eljárni kívánó 
kamarai jogtanácsos a jogegységi panasz 
beadványhoz külön meghatalmazást csatolt 
munkáltatójától. A Kúria megvizsgálta a 2021. 
december 22-én előterjesztett jogegységi panaszhoz 
mellékelt, azonban 2021. július 6-án kelt 
meghatalmazást és megállapította, hogy az jogi 
képviselőként történő eljárásra nem jogosította fel a 
jogegységi panasz eljárásban kamarai jogtanácsos 
neve kamarai jogtanácsost, mert a meghatalmazás 
„mind az első- és másodfokú, mind az esetleges 
felülvizsgálati eljárásban” való közreműködésre 
szólt, azonban nem nevesítette a jogegységi panasz 
eljárást. E meghatalmazás ezért nem alkalmas annak 
igazolására, hogy az eljáró kamarai jogtanácsos 
valóban jogosult volt az alperes nevében a 
jogegységi panasz benyújtására és az alperesnek a 
jogegységi panasz eljárásban történő képviseletére. 

[12] A jogegységi panasz eljárás során az alperes 2022. 
január 7-én 2022. január 6-án kelt meghatalmazást 
csatolt. E meghatalmazás tartalmazta, hogy az 
kiterjed a 2021. december 22-i jogegységi panasz 
előterjesztésére is. A Kúria álláspontja szerint e 
meghatalmazást az alperes nem határidőben 
terjesztette elő, ugyanis a panasz előterjesztésére 
nyitva álló 30 napos határidő 2021. december 22-én 
lejárt. A jogegységi panasz eljárásban a 
meghatalmazás hiánya, hiányossága miatt 
hiánypótlásnak nincs helye [Bszi. 41/C. § (6) 
bekezdés c) pont], a panaszos pedig csak a panasz 
benyújtására nyitva álló határidőben tudja korrigálni 
a meghatalmazással kapcsolatos hibát, hiányosságot. 
Hasonló elvet fogalmazott meg a Kúria az 
illetékfizetési kötelezettség körében a 
Jpe.I.60.010/2021/2. számú döntés [5] 
bekezdésében. 

[13] A fentiekre tekintettel az alperes jogegységi panasza 
befogadására nem volt lehetőség, a jogegységi 
panasz rögzített hiányosságát a Kúria Jogegységi 
Panasz Tanácsa olyan befogadást akadályozó okként 
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minősítette, amely miatt a panasz érdemi elbírálására 
nem kerülhetett sor, azt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdése 
c) pontja alapján vissza kellett utasítani. 

[14] A jogegységi panasz visszautasítása miatt az alperes 
által előterjesztett azonnali jogvédelem iránti 
kérelemről való döntés okafogyottá vált, ezért annak 
elbírálását a Jogegységi Panasz Tanács mellőzte. 

Záró rész 
[15] Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (Itv.) 57. § (1) bekezdés a) pontjára 
tekintettel illetékmentes. 

[16] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem 
biztosít jogorvoslatot. 

Budapest, 2022. január 28. 

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Fekete 
Ildikó s.k. előadó bíró, Dr. Tánczos Rita s.k. bíró, 
Dr. Bartal Géza s.k. bíró, Dr. Bartkó Levente s.k. 
bíró, Dr. Csák Zsolt s.k. bíró, Dr. Darák Péter s.k. 
bíró, Dr. Domonyai Alexa s.k. bíró, 
Dr. Döme Attila s.k. bíró, Dr. Dzsula Marianna 
helyett Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, 
Dr. Farkas Attila s.k. bíró, Dr. Hajdu Edit s.k. bíró, 
Dr. Hajnal Péter s.k. bíró, Dr. Harter Mária s.k. bíró, 
Dr. Kovács András s.k. bíró, Dr. Kovács Zsuzsanna 
s.k. bíró, Dr. Kurucz Krisztina s.k. bíró, Dr. Patyi 
András helyett Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács 
elnöke, Dr. Sebe Mária s.k. bíró, Dr. Sperka Kálmán 
s.k. bíró 

A Kúria 
Jogegységi Panasz Tanácsának 

Jpe.II.60.010/2022/4. számú végzése 

Rendelkező rész 
A Kúria a felperes jogegységi panaszát 
visszautasítja. 
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

Indokolás 
[1] A panaszos a Kúria Kpkf.VI.41.146/2021/3. számú – 

az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyó – 
végzésével szemben a bíróságok szervezetéről és 
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a 
továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (1) bekezdése alapján 
jogegységi panaszt terjesztett elő, amelyben kérte a 
Kúria végzésének hatályon kívül helyezését és a 
Kúria új eljárásra és új határozat hozatalára történő 
utasítását. 
A panaszos álláspontja szerint a bíróságok eltérően 
ítélik meg azt a kérdést, hogy „a szabálytalansági 
eljárásokat támadó bírósági keresetek ügyében (…) 
közigazgatási vagy polgári pernek van-e helye”. A 
panaszos e körben hivatkozott a Kúria a 
Kfv.IV.35.400/2020/10., a Kpkf.II.39.894/2021/2., 
az EBH 2019.K.10. számon közzétett 
Kfv.IV.35.695/2017/8., az EBH 2018.K.17. számon 
közzétett Kfv.IV.35.350/2017/6., a BH 2020.381. 
számon közzétett Kpkf.VI.39.655/2020/2., a BH 
2019.227. számon közzétett Pfv.VI.20.886/2018. és 
a BH 2016.310. számon közzétett 
Gfv.I.30.203/2016. számú döntéseire, továbbá több 
alsóbb fokon hozott bírósági döntést is megjelölt. A 
panaszos álláspontja szerint a támadott végzés 
ellentmond az Alaptörvény 25. cikk (2) 

bekezdésében és a 28. cikkében, valamint a XXVIII. 
cikk (7) bekezdésében foglaltaknak, ennek kapcsán 
több alkotmánybírósági határozatot is megjelölt. 
Utalt továbbá arra, hogy a támadott végzés sérti az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét is.  

[2] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el. 
[3] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b) pontja értelmében a 

Jogegységi Panasz Tanács – hiánypótlási felhívás 
kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt 
visszautasítja, ha azt jogi képviselő közreműködése 
nélkül nyújtották be. 

[4] A jogegységi panaszhoz csatolt meghatalmazás arra 
jogosítja fel az eljáró ügyvédet, hogy a panaszost „a 
Kúria előtt jogegységi panasz eljárás során teljes 
körűen, korlátozásmentesen képviselje. A 
meghatalmazás kiterjed a jogegységi panasz 
elkészítésére, benyújtására és a teljes eljárási 
képviseletre.” 

[5] A Bszi. 41/C. § (4) bekezdése értelmében a 
jogegységi panasz eljárásban a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti jogi képviselet 
kötelező. 

[6] A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 
törvény (a továbbiakban: Pp.) 68. § (1) bekezdésének 
második mondata szerint a meghatalmazásból 
egyértelműen ki kell tűnnie, hogy annak hatálya 
mely ügyre vagy ügykörre terjed ki. 

[7] A jogegységi panaszhoz csatolt meghatalmazás a 
meghatalmazásra vonatkozó tartalmi 
követelményeknek nem felel meg. A 
meghatalmazásból nem állapítható meg, hogy az 
mely ügyben jogosítja fel jogegységi panasz 
benyújtására az eljáró ügyvédet, mivel abban sem a 
felek neve és az alapügy tárgya, sem az ügyszám 
vagy a támadott határozat száma nem szerepel. 

[8] A csatolt meghatalmazás – tartalmát tekintve – ügyek 
egyedileg meg nem határozott körére szóló, a Pp. 71. 
§ (1) bekezdése szerinti általános meghatalmazásnak 
minősülhetne. Az általános meghatalmazás azonban 
kizárólag akkor pótolja az adott eljárásra szóló külön 
meghatalmazást, ha azt nyilvántartásba vétel végett a 
bíróságnál bejelentették [Pp. 71. § (2) bekezdés]. E 
feltétel a jelen ügyben nem teljesül. 

[9] A benyújtott meghatalmazás mindezek értelmében 
nem fogadható el, mivel az nem felel meg sem az 
egyedileg meghatározott eljárásra adható eseti 
meghatalmazásnak, sem a Pp. 71. §-a szerinti 
általános meghatalmazásnak. Mivel hiánypótlási 
felhívás kiadására a jogegységi panasz eljárásban 
nincs lehetőség, a Kúriának úgy kellett tekintenie, 
hogy a jogegységi panaszt jogi képviselő 
közreműködése nélkül nyújtották be. 

[10] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés e) pontja alapján a 
jogegységi panasz visszautasításának van helye 
akkor is, ha a jogegységi panasz a 41/B. § (1) 
bekezdése alapján került előterjesztésre, de a 
felülvizsgálati kérelemben (fellebbezési eljárásban a 
fellebbezésben) az előterjesztő nem hivatkozott a 
Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való 
eltérésre. 

[11] A Bszi. 41/B. § (1) bekezdéséből és a 41/C. § (6) 
bekezdés e) pontja szerinti visszautasítási okból 
nemcsak az következik, hogy a panaszosnak olyan 
döntést kell megjelölnie, amelyet a Kúria 2012. 
január 1-jét követően hozott meg és közzétett a 
Bírósági Határozatok Gyűjteményében (BHGY), 
hanem az is, hogy a panaszosnak a megjelölt 
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határozattól jogkérdésben való eltérésre kell 
hivatkoznia. 

[12] A panaszos a fellebbezésében egyetlen kúriai döntést 
jelölt meg (Kfv.IV.35.400/2020/10.), amellyel 
kapcsolatban azonban nem arra hivatkozott, hogy 
attól az elsőfokú bíróság jogkérdésben eltért volna, 
hanem éppen arra, hogy az abban szereplő – a 
panaszos álláspontja szerint helytelen – értelmezést 
követte. A panaszos a fellebbezésében tehát nem a 
megjelölt döntéstől való eltérésre, hanem arra 
hivatkozott, hogy az elsőfokú végzés az általa 
megjelölt kúriai végzésen alapul. 

[13] A jogegységi panaszban megjelölt további kúriai 
határozatokra a panaszos a fellebbezésében még nem 
hivatkozott. 

[14] A kifejtettekre figyelemmel a Kúria a Bszi. 41/C. § 
(6) bekezdés b) és e) pontja alapján a jogegységi 
panaszt – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – 
visszautasította. 

[15] A Jogegységi Panasz Tanács a panaszos által 
megjelölt alaptörvényi rendelkezések és felhozott 
alapjogi érvek kapcsán hangsúlyozza, hogy a 
Jogegységi Panasz Tanácsnak a jobbára tartalma 
szerint alkotmányjogi panasznak minősíthető 
kérdésekben nincs módja, hatásköre eljárni. A Kúria 
jogértelmezésének alaptörvényi megfelelősége 
alkotmányjogi panasz tárgya lehet 
(Jpe.I.60.002/2021/7., Jpe.I.60.011/2021/3.). 

Záró rész 
[16] Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 

57. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az eljárás 
illetékmentes. 

[17] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem 
biztosít jogorvoslatot. 

Budapest, 2022. február 7. 

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Patyi 
András s.k. bíró, Böszörményiné dr. Kovács Katalin 
s.k. bíró, Dr. Farkas Katalin s.k. bíró, Dr. Kalas Tibor 
s.k. bíró, Dr. Gyarmathy Judit s.k. bíró, Dr. Gimesi 
Ágnes Zsuzsanna s.k. bíró, Dr. Magyarfalvi Katalin 
s.k. bíró, Dr. Márton Gizella s.k. bíró, Molnár 
Ferencné dr. s.k. bíró, Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet 
s.k. bíró, Dr. Puskás Péter s.k. bíró, Salamonné dr. 
Piltz Judit s.k. bíró, Dr. Simonné dr. Gombos Katalin 
s.k. bíró, Dr. Somogyi Gábor s.k. bíró, Dr. Suba 
Ildikó s.k. bíró, Dr. Szabó Klára s.k. bíró, Dr. Stark 
Marianna s.k. bíró, Dr. Tóth Kincső s.k. bíró 



 

KOLLÉGIUMI VÉLEMÉNYEK

1/2022. (VI. 8.) KK vélemény 
A megelőző eljárás fogalmáról a közszolgálati 

jogviszonyokban 

A Kúria Közigazgatási Kollégiuma a bíróságok 
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. 
törvény 27. § (1) bekezdése alapján a megelőző 
eljárás fogalmának a közszolgálati jogviszonnyal 
kapcsolatos közigazgatási perekben történő egységes 
értelmezése érdekében a következő kollégiumi 
véleményt alkotta 

1. A közszolgálati tárgyú anyagi jogi 
jogszabályokban szabályozott, egyes pert 
megelőző eljárások tekintetében esetenként kell 
meghatározni, hogy melyek minősülnek a 
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 
törvény 4. § (7) bekezdés 4. pontja szerinti 
megelőző eljárásnak. 
2. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény, illetve a honvédek 
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya 
alá tartozó fegyelmi, kártérítési és a sérelemdíjjal 
kapcsolatos eljárásban hozott, illetve baleset vagy 
betegség szolgálattal összefüggését minősítő 
határozattal kapcsolatos jogorvoslati eljárás a 
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 
törvény 4. § (7) bekezdés 4. pontja szerinti 
megelőző eljárásnak minősül. 

1. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Kp.) 4. § (7) bekezdés 4. 
pontja szerint megelőző eljárásnak minősül a jogvita 
tárgyává tett közigazgatási cselekmény 
megvalósítására folytatott közigazgatási hatósági 
vagy jogorvoslati eljárás. A bírói gyakorlatban vitás 
kérdésként merült fel, hogy a közszolgálati tárgyú 
anyagi jogi jogszabályokban szabályozott, egyes pert 
megelőző eljárások (szolgálati panasz elbírálására 
irányuló eljárás, panaszeljárás, fegyelmi eljárás, 
kártérítési eljárás, sérelemdíjjal kapcsolatos eljárás, 
szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, betegség 
minősítésével kapcsolatos eljárás, becsületbírósági 
eljárás, méltatlansági eljárás) a Kp. szerinti megelőző 
eljárásnak minősülnek-e, figyelemmel arra, hogy a 
Kp. által használt, a keresetindítást megelőző 
„közigazgatási jogorvoslat” és „más közigazgatási 
eljárás”, valamint a „megelőző eljárás” nem azonos 
tartalmú fogalmak.  
2. A „közigazgatási jogorvoslat” fogalma alatt „a 
vitatott tevékenységgel szemben jogszabály által 
biztosított közigazgatási jogorvoslatot” kell érteni 
[Kp. 48. § (1) bekezdés e) pont]. Erre figyelemmel a 
„közigazgatási jogorvoslat” fogalma magában 
foglalja nemcsak az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá 
tartozó közigazgatási hatósági eljárásban biztosított 
„belső”, hanem a más jogszabály által biztosított 
jogorvoslatot is. 

3. A „más közigazgatási eljárás” fogalma tágabb a 
Kp. 4. § (7) bekezdés 4. pontja szerinti megelőző 
eljárás fogalmánál, mert „más közigazgatási eljárás” 
alatt nemcsak a döntéssel záruló közigazgatási 
eljárásokat kell érteni, hanem minden más olyan, 
kötelezően igénybe veendő utat, amely tág 
értelemben jogorvoslásra vagy permegelőzésre, 
perelhárításra szolgál. Ebbe a körbe tartozik például 
a kijelölési eljárást megelőző egyeztetési eljárás a 
közigazgatási hatóságok között hatásköri vita esetén, 
a közigazgatási szerv által lefolytatott, a jogszabály 
rendelkezése alapján kötelező 
mediációs/vitarendezési eljárás, az önkormányzati 
társulási megállapodásban kikötött mediációs eljárás 
igénybevétele, illetve a közszolgálati tárgyú anyagi 
jogi jogszabályok szerinti pert megelőző, a szolgálati 
panasz elbírálására irányuló eljárás. 
4. A „megelőző eljárás” fogalma alatt a jogvita 
tárgyává tett közigazgatási cselekmény 
megvalósítására folytatott közigazgatási hatósági 
vagy más jogorvoslati eljárást egyaránt érteni kell, 
azonban a Közszolgálati Döntőbizottság eljárása 
nem minősül megelőző eljárásnak [Kp. 5. § (4) 
bekezdés harmadik mondat]. 
A megelőző eljárás fogalmának a meghatározása 
során a jogalkotó tudatosan elkülönítette a jogvita 
tárgyává tett közigazgatási cselekmény 
megvalósítására folytatott közigazgatási hatósági 
eljárást, illetve az egyéb jogorvoslati eljárást. A 
tudatos szabályozásra utal az is, hogy a Kp. a 
Közszolgálati Döntőbizottság eljárását kiemeli a 
megelőző eljárások köréből. Ennek indoka, hogy a 
Közszolgálati Döntőbizottság a törvényben 
kimerítően felsorolt munkajogi igények elbírálására 
létrehozott, a munkáltatótól független testület, 
amelynek tagjai nem állnak a munkáltatóval 
foglalkoztatási jogviszonyban [a Közszolgálati 
Döntőbizottságról szóló 69/2019. (IV. 4.) Korm. 
rendelet 2. § (1) bekezdés]. Erre figyelemmel a 
munkáltatói, illetve közigazgatási szervezetnek nem 
minősülő testületre a Kp. tárgyi hatályra vonatkozó 
rendelkezéseinek alkalmazása fogalmilag kizárt. A 
jogalkotó a munkáltató közszolgálati jogviszonnyal 
kapcsolatos döntésével, intézkedésével és 
mulasztásával összefüggő, a közszolgálati tárgyú 
anyagi jogi jogszabályokban szabályozott pert 
megelőző eljárásokat nem emelte ki a megelőző 
eljárás fogalmi köréből, mert ezekre szükségképpen 
kiterjednek a Kp. munkáltatói (közigazgatási) 
szervezetre, a tárgyi hatályra vonatkozó 
rendelkezései. 
A Kp. a közigazgatási per tárgyát a közszolgálati 
jogviszonyból származó jogvita esetében a 
foglalkoztató szerv közszolgálati jogvitára okot adó 
döntése, intézkedése szempontjából szabályozza, és 
a közigazgatási szervre vonatkozó szabályokat a 
foglalkoztató szervre mint munkáltatóra is 
alkalmazni rendeli [Kp. 5. § (4) bekezdés második 
mondat]. Erre, valamint a szabályozás alternatív 
jellegére és az 1–3. pontokban kifejtettekre 
figyelemmel a jogvita tárgyává tett közigazgatási 
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cselekmény megvalósítására folytatott közigazgatási 
hatósági eljárás mellett a nem hatósági, nem 
közhatalmi jellegű jogorvoslati eljárások is megelőző 
eljárásnak minősülhetnek. 
A Kp. alkalmazása során a közszolgálati tárgyú 
anyagi jogi jogszabályokban szabályozott, 
kötelezően előírt pert megelőző eljárások 
mindegyike minden további feltétel nélkül nem 
minősülhet a Kp. szerinti megelőző eljárásnak. 
5. A közszolgálati tárgyú anyagi jogi jogszabályban 
szabályozott pert megelőző jogorvoslati eljárás csak 
akkor minősülhet a Kp. szerinti megelőző eljárásnak, 
ha a jogorvoslat alapjául szolgáló eljárás (pl. 
fegyelmi, kártérítési eljárás) lefolytatására vonatkozó 
garanciális szabályokat, a tisztességes eljáráshoz 
való jog alapvető garanciáit maga az anyagi jogi 
jogszabály rögzíti. 
A közszolgálati tárgyú anyagi jogi jogszabályok 
rendelkezései alapján a Kp. szerinti megelőző 
eljárásnak minősülnek különösen: a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. 
törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó 
fegyelmi eljárásban [a Hszt. 195–211. §, a 
belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi 
Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelete 
alapján], a kártérítési, valamint a sérelemdíjjal 
kapcsolatos eljárásban [a Hszt. 237–255. §, a 
belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres 
szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési 
felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet 
alapján], továbbá a szolgálati kötelmekkel 
összefüggő baleset, betegség minősítésével 
kapcsolatos [a Hszt. 257. § (4)–(6) bekezdései, a 
belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 
szervek munkavédelmi feladatai, valamint 
foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának 
szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 
alapján] hozott határozattal kapcsolatos jogorvoslati 
eljárás; a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) hatálya alá 
tartozó fegyelmi eljárásban [a Hjt. 146–163. §, a 
honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet alapján], a 
kártérítési, valamint a sérelemdíjjal kapcsolatos 
eljárásban [a Hjt. 169. §, 173/A. §, 177–178. §, a 
kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem 
térülő károk leírásának és törlésének szabályairól 
szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet alapján], 
továbbá a baleset vagy betegség szolgálattal 
összefüggését minősítő határozattal kapcsolatos [a 
Hjt. 142. §-a, a honvédelmi ágazatban bekövetkezett 
baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a 
balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és 
nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM 
rendelet alapján] hozott határozattal kapcsolatos 
jogorvoslati eljárás. 
6. A Kp. 48. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 
bíróság a keresetlevelet visszautasítja, ha a felperes 
anélkül indít pert, hogy bármely fél a vitatott 
tevékenységgel szemben jogszabály által biztosított 
közigazgatási jogorvoslatot – az 5. pontban felsorolt 
eljárásokat – kimerítette volna, vagy a pert más 
közigazgatási eljárásnak – pl. a Hszt., illetve a Hjt. 

hatálya alá tartozó, a szolgálati panasz elbírálására 
irányuló eljárásnak – kell megelőznie. 
Ha a közszolgálati tárgyú anyagi jogi 
jogszabályokban szabályozott pert megelőző eljárás 
a Kp. szerinti megelőző eljárásnak minősül, a 
megelőző eljárás idején fennálló, de a megelőző 
eljárásban nem értékelt tényre, körülményre a 
közszolgálati jogviszonyban álló felperes akkor 
hivatkozhat, ha azt a megelőző eljárásban a 
munkáltató közigazgatási szerv arra való hivatkozása 
ellenére nem vette figyelembe, azt önhibáján kívül 
nem ismerte, illetve arra önhibáján kívül nem 
hivatkozott [Kp. 78. § (4) bekezdés]. 
Ha a közszolgálati tárgyú anyagi jogi 
jogszabályokban szabályozott pert megelőző eljárás 
a Kp. szerinti megelőző eljárásnak minősül, a 
közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perben 
meghozott elsőfokú ítélettel szemben fellebbezésnek 
– a marasztalási ítélet elleni fellebbezés kivételével 
[Kp. 133. § (3) bekezdés] – nincs helye [Kp. 99. (2) 
bekezdés a) pont]. 

A Kúria Polgári Kollégiumának 
1/2022. (V. 30.) PK véleménye a házastársi közös 

vagyon megosztásának egyes kérdéseiről 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 
törvény (a továbbiakban: Pp.) hatályba lépése után 
vitássá vált a bírói gyakorlatban, hogy az új 
eljárásjogi szabályok alkalmazása mellett továbbra is 
érvényesül-e a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:58. §-ában 
megfogalmazott házastársi vagyonközösségből 
eredő igények egységes rendezésének a 
követelménye; ha igen, melyek azok a követelések, 
amelyek a házastársi közös vagyon megosztásakor 
egységes rendezést igényelnek; továbbá az 
alperesnek mely igények érvényesítéséhez szükséges 
viszontkeresetet előterjesztenie, és melyekhez 
elegendő az ellenkérelem.  
A Kúria Polgári Kollégiuma ezért az egységes 
ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében a 
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. 
évi CLXI. törvény (Bszi.) 27. § (1) bekezdése alapján 
a következő kollégiumi 

véleményt 

nyilvánítja. 

1. A házastársi közös vagyon megosztása iránti 
perben az alperes ellenkérelemben érvényesítheti 
a közös vagyon megosztásához kapcsolódó azokat 
a többlet igényeit, amelyekre a felperes keresete 
nem terjedt ki: kérheti további közös vagyonhoz 
tartozó vagyonelem megosztását, a közös 
vagyonból őt illető hányad kiadását, a közös 
vagyon és a különvagyonok vegyüléséből eredő 
megtérítési igény rendezését, a vagyontárgyak és 
tartozások felek közötti szétosztását vagy 
elszámolását, továbbá érvényesítheti a felperes 
birtokában lévő különvagyonának a kiadására 
irányuló igényét is. 
2. Az alperes által előterjesztett olyan tulajdoni 
igények, amelyeknek a jogi hatásai túlmutatnak a 
felek belső jogviszonyán, mert például közhiteles 
nyilvántartásban rögzített tulajdoni viszonyok 



Kollégiumi Vélemények 1175 

megváltozásával járnak, viszontkeresettel 
érvényesíthetők. Úgyszintén viszontkeresettel 
érvényesítheti az alperes a házastársak gazdasági 
kapcsolatának felszámolásán túlmutató vagyoni, 
továbbá a házastársi közös vagyont megosztó 
szerződés teljesítésére vagy érvénytelenségének 
megállapítására irányuló igényeit. 

Indokolás 
1. A Pp. preambuluma Magyarország Alaptörvénye 
(2011. április 25.) hetedik módosításának 8. cikke 
által megállapított, 2019. január 1-jétől hatályos „A 
bíróság” című 28. cikkében és a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvényben foglaltakkal 
összhangban a törvény megalkotásának célját – 
egyebek mellett – a magánjogi jogviták tisztességes 
eljárás elvén nyugvó rendezésében és az anyagi 
jogok hatékony érvényre juttatásában jelöli meg. E 
jogalkotói célokból az következik, hogy a házassági 
vagyonjogi perekben a Pp. eljárásjogi szabályait a 
Ptk. Első Könyvének általános alapelvi szintű 
rendelkezéseivel, a Negyedik Könyvében foglalt 
családjogi alapelvekkel és házassági vagyonjog 
anyagi jogi szabályaival összhangban, az utóbbi 
szabályok hatékony érvényre juttatását biztosító 
módon kell értelmezni. 
A Ptk. Negyedik Könyve (a továbbiakban: 
Családjogi Könyv) a VI. Cím házastársi 
vagyonközösségről szóló VI. Fejezetének „A 
házastársi közös vagyon megosztása” 6. alcíme a 
közös vagyon megosztásának fogalmát és annak 
tartalmi elemeit kifejezetten nem határozza meg, e 
Fejezet szabályai azonban a fogalmi elemeket 
összefoglaló módon [4:57. § (3) bekezdés] és 
tételesen részletezve (4:59–4:62. §) egyaránt 
tartalmazzák. 
A 4:57. § [A közös vagyon megosztása] című 
szakasza meghatározza a közös vagyon 
megosztásának törvényes feltételét (vagyonközösség 
megszűnése); a megosztás iránti igény 
érvényesítésére jogosultak körét (bármelyik 
házastárs, vagy halála esetén örököse) [4:57. § (1) 
bekezdés]; a szerződéses megosztás elsődlegességét 
és a szerződés alaki érvényességének szabályait 
[4:57. § (2) bekezdés], valamint a megosztás iránti 
igény bíróság előtti érvényesíthetőségének együttes 
feltételeit. 
A megosztás iránti igény bíróság előtt a közös 
vagyon megosztása tárgyában kötött szerződés 
hiányában vagy a rendezetlenül maradt igények 
elbírálása érdekében érvényesíthető akkor, ha a 
szerződés nem terjed ki „a vagyonközösség 
megszűnéséhez kapcsolódó valamennyi igényre”, 
amely utóbbi valójában a közös vagyon 
megosztásának a fogalmi körébe tartozó tartalmi 
elemek összefoglalásával azonos [4:57. § (3) 
bekezdés]. 
Ezt követően a közös vagyon bíróság általi 
megosztásának módját rendező szabályok körében a 
4:58. § [A közös vagyoni igények rendezése] című 
szakasza elsőként rögzíti: „A házastársi 
vagyonközösségből eredő igényeket egységesen kell 
rendezni.” A vagyoni igények egységes 
rendezésének elvét a házasságról, a családról és a 
gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.) 
hatályba lépése után a bírói gyakorlat alakította ki és 
ez – az akkor már csaknem 60 éves bírói gyakorlat – 

épült be a Ptk. szövegébe. A rendszerbeli 
elhelyezéséből az következik, hogy ez a vagyoni 
igények bíróság általi rendezését meghatározó olyan 
anyagi jogi szabály, amely kihat a közös vagyon 
megosztására irányuló eljárásra. 
A házastársak egymással szemben érvényesíthető 
vagyoni igényeinek tágabb és szűkebb értelmezése 
egyaránt lehetséges. Tágabb értelemben ebbe a körbe 
tartozik a házastársi tartás (4:29–4:33. §); a házastársi 
lakáshasználat, beleértve a lakáshasználati jog 
ellenértékét is (4:76–4:85. §); a házastársak vagyoni 
viszonyait érintő szerződés érvénytelensége 
(Hatodik Könyv VI. Cím) és a házastársak közötti 
ajándék visszakövetelése (6:237. §). 
Szűkebb értelemben a házastársak gazdasági 
közösségéből eredő követelések: a vagyonközösség 
fennállása alatt a vagyontárgyak használatával, 
kezelésével összefüggő igény; a közös rendelkezési 
jog megsértéséből eredő kártérítési felelősség a 
házastárssal szemben (4:52. §); a közös vagyon 
vélelmére alapított tulajdonjog ingatlan-
nyilvántartási bejegyzése (4:40. §), továbbá a 
vagyoni kapcsolat felszámolásához kapcsolódó 
igények, amelyek közül legjelentősebb a 
vagyonközösség megszűnése esetén a házastársi 
közös vagyon megosztása; vagy ha a házastársi 
közös vagyon megosztása érvényes szerződéssel 
megtörtént, a szerződés teljesítése [4:57. § (3) 
bekezdés és Hatodik Könyv IX. Cím]. 
Az egységes rendezés elve a jogszabályi 
megfogalmazásból adódóan irányadó valamennyi 
vagyonközösségből eredő igényre, de tipikusan a 
házastársi közös vagyon megosztásakor merül fel. 
A közös vagyon megosztásának fogalmi körébe 
tartozó tartalmi elemek tételes felsorolását és a 
megosztás módját a Ptk. 4:59–4:62. §-ai 
tartalmazzák, ezért az egységes vagyoni rendezés 
követelménye a 4:58. § után tételesen szabályozott 
vagyoni elemekre terjed ki. Így a közös vagyoni 
hányad értékének megállapítására és kiadására (4:60. 
§); a közös vagyon és a különvagyon közötti 
megtérítési igényekre (4:59. §); a vagyontárgyak és a 
tartozások szétosztására (4:61. §); valamint a 
különvagyon kiadására (4:62. §). A közös vagyon és 
a különvagyon közötti megtérítési igények közé 
tartozik a 4:59. § (4) bekezdése szerinti ingatlan 
tulajdonjogára vonatkozó igény is. A vagyontárgyak 
és a tartozások szétosztásán belül speciális szabályai 
vannak – továbbiak mellett – az egyik házastárs 
részvételével működő gazdasági társaságból 
származó részesedés szétosztásának [4:61. § (3) 
bekezdés]. 
A vagyontárgyak [8:1. § (1) bekezdés 5. pont: dolog, 
jog, követelés], valamint a terhek és a tartozások 
[4:37. § (2) bekezdés] megosztása történhet ezek 
szétosztásával a házastársak között, és az egyes 
vagyontárgyakon fennálló osztatlan közös tulajdon 
megszüntetésével [4:60. § (2) bekezdés alapján 
alkalmazandó 5:84. §] is. 
A házastársi közös vagyon megosztása nem azonos a 
házastársi közös vagyonba tartozó egy vagy több, a 
felperes által önkényesen kiválasztott vagyontárgyon 
fennálló közös tulajdon megszüntetésével, mert a 
Ptk. a házastársi közös vagyon megosztásáról, és 
nem a házastársi közös vagyonhoz tartozó egyes 
vagyontárgyak közös tulajdonának megszüntetéséről 
rendelkezik. A házastársi közös vagyon megosztása 
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és a közös tulajdon megszüntetése egymáshoz ugyan 
hasonló, de nem azonos fogalmak. A közös tulajdon 
megszüntetése tipikusan csupán egy-két dolog közös 
tulajdonának a megszüntetését, a vagyonmegosztás 
pedig a vagyoni viszonyok egységes és végleges 
rendezését jelenti annak érdekében, hogy a közös 
vagyon lehetőség szerint természetben megosztható 
és ilyen módon az értékkülönbözet fizetési 
kötelezettség minimalizálható legyen. Önmagában 
az, hogy a házassági vagyonközösség megszűnése 
után a közös tulajdonú tárgyak, jogok és követelések 
megosztására a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére 
vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni, 
nem ad alapot olyan következtetésre, hogy a két 
jogintézmény egymással azonosítható lenne. 
Az igények egységes rendezése nem öncélú, mert a 
vagyonközösség „felszámolása” több és más az adott 
vagyontömeghez tartozó egyes vagyontárgyakon 
fennálló tulajdon-, illetve jogközösség 
megszüntetésénél és a mindezekkel összefüggő 
megtérítési igények kölcsönös elszámolásánál. Az 
egységes rendezés az egyetlen lehetséges módja 
annak, hogy a házastársak által esetleg több 
évtizeden át fennálló vagyonközösség tartama alatt 
megszerzett vagyontárgyak egységesen és – a 
házastársak egyező nyilatkozatának hiányában – a 
célszerűség (okszerű gazdálkodás, lehetőségek), az 
arányosság (mindkét házastárshoz lehetőség szerint 
egyaránt kerüljenek értékálló és elhasználódó dolgok 
is), valamint a – Családjogi Könyv alapelvi szintű 
rendelkezései körében, a Ptk. 4:4. §-ában 
szabályozott, és ezért annak egészére irányadó – 
méltányosság szempontjára figyelemmel kerüljön 
megosztásra. 
A közös vagyonrész természetben történő kiadása 
ugyanis házassági vagyonjogi értelemben a polgári 
jogi közös tulajdon megszüntetésének a Ptk. 5:84. §-
a által meghatározott módozatai közül nem csupán az 
elsődlegesen alkalmazandó természetbeni 
megosztást jelenti. Magában foglalja a másodlagosan 
alkalmazandó magához váltást, az egyes konkrét 
vagyontárgyak házassági vagyonjogi értelemben vett 
„osztatlan közös tulajdonának” a megszüntetését és 
valamennyi vagyontárgyra vonatkozóan az egyik 
házastárs polgári jogi értelemben vett kizárólagos 
vagy mindkét házastárs közös tulajdonának a 
létrehozását is. Csak akkor mellőzhető, ha ez 
bármely okból nem lehetséges vagy számottevő 
értékcsökkenéssel járna, azzal, hogy ilyen esetben a 
megosztás módját a bíróság állapítja meg. Ebből 
következik, hogy az egyes vagyontárgyak 
szétosztásakor a bíróságnak a felek egyező 
nyilatkozatát figyelembe kell ugyan vennie, annak 
azonban nincs jogi akadálya, hogy – tiltakozása 
ellenére is – akár az egyik, akár mindkét házastárs 
kizárólagos tulajdonába adjon olyan 
vagyontárgyakat is, amelyek megszerzését egyik 
házastárs sem kéri. Ezzel együtt a megosztás során 
érvényesülnie kell a felek rendelkezési jogának, a 
célszerűség, arányosság és méltányosság elvének, 
valamint az okszerű gazdálkodás és az észszerűség 
követelményének. 
A házastársi közös vagyon egységes megosztásának 
elve ugyanakkor – amint arra a Ptk. 4:57. § (3) 
bekezdése maga is utal – nem jelenti a közös 
vagyonba tartozó összes vagyoni elem perben való 
megosztásának a merev megkövetelését. Nincs 

akadálya annak, hogy a házastársak a közös 
vagyonnak egy részét peren kívül osszák meg és csak 
azoknak a vagyoni elemeknek a megosztását kérjék 
a perben, amelyekben nem tudtak megállapodni; 
vagy egyes vagyoni elemeken mindketten fenn 
kívánják tartani a közös vagyont. Az egységes 
rendezés követelménye perjogi szempontból nem 
jelenti azt, hogy a bíróság hivatalból folytathat le 
bizonyítást a közös vagyon körére, hanem a felek 
kérelmeinek keretei között, az általuk rendelkezésre 
bocsátott peradatok alapján dönt az előterjesztett 
igényekről. 
Az ellenkérelem a védekezés eszköze [Pp. 199. § (2) 
bekezdés], az alperes követelését beszámítással [Pp. 
209. § (1) bekezdés] vagy viszontkeresettel [Pp. 204. 
§ (1) bekezdés] érvényesítheti. A Ptk. 4:58. §-ának az 
egységes rendezésre vonatkozó szabálya alapján a 
házassági vagyonjogi perben az alperes 
ellenkérelemben érvényesítheti azokat a többlet 
igényeit, amelyek a közös vagyon megosztásához 
kapcsolódnak akkor is, ha azokat a keresetlevél nem 
tartalmazza. Ezt a keresettel érvényesített jog 
sajátosságai indokolják: a házastársi közös vagyon 
megosztására irányuló igény annyiban különleges, 
hogy szükségszerűen magában foglalja nemcsak a 
felperes, hanem mindkét fél alanyi jogát az őt 
megillető közös vagyoni hányad értékének a 
meghatározására és kiadására; továbbá az egységes 
rendezés követelménye miatt elszámolandó egyes 
követelések érvényesítése (például az alperes 
különvagyonából a közös vagyonra történt 
ráfordítások elszámolása) nem csak a felperest illeti 
meg. Az alperes által a vagyonmérlegbe beállított 
további vagyonelem nem jelenti feltétlenül a 
felperessel szemben követelés érvényesítését: 
előfordulhat, hogy a mindkét felet megillető közös 
vagyoni hányad értékének emelkedése csak az 
alperes által fizetendő, a felperes által követelt 
értékkiegyenlítés összegének csökkenését 
eredményezi. 
A Pp. 204. § (2) bekezdésében foglalt hatásköri 
szabály nem zárja ki még viszontkeresettel 
érvényesített követelés esetén sem törvényszék előtt 
járásbíróság, illetve járásbíróság előtt törvényszék 
hatáskörébe tartozó vagyonjogi igény érvényesítését, 
ezért az ellenkérelemmel érvényesített igény értéke 
sem eredményezhet hatásköri változást. Az 
ellenkérelemmel való igényérvényesítés nem 
eredményezi azt sem, hogy az így perbe vitt vagyoni 
elemek megosztása után nincs illetékfizetési 
kötelezettség. A per tárgyának értékét és a kereseti 
illetéket a bíróság által megállapított teljes – a 
felperes által érvényesített és az alperes 
követelésével kiegészített – házastársi közös vagyon 
értéke alapján kell számítani. Az emelkedett 
pertárgyérték miatt keletkezett és a keresetlevél 
előterjesztésekor le nem rótt illetékről a Pp. 101. §-a 
alapján az eljárást befejező határozatban kell a 
bíróságnak döntenie. 
Ilyen értelmezés mellett az alperes olyan 
vagyonelemekre is állíthatja a közös vagyonhoz 
tartozást, igényelheti a közös vagyonból őt illető 
hányad kiadását (4:60. §), a közös vagyon és a 
különvagyonok vegyüléséből eredő megtérítési 
igény rendezését (4:59. §), a vagyontárgyak és 
tartozások felek közötti szétosztását vagy 
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elszámolását (4:61. §), amelyekre a felperes keresete 
nem terjedt ki. 
Ugyanígy érvényesítheti a felperes birtokában lévő 
különvagyonának a kiadására irányuló igényét is. Ez 
ugyan annyiban eltér a 4:59–4:61. §-okban felsorolt 
igényektől, hogy főszabály szerint nem közös 
vagyon megosztására irányuló kérelem és nem is 
megtérítés vagy elszámolás. Ennek ellenére azért 
indokolt az ellenkérelemmel való érvényesítés, mert 
a 4:62. § biztosítja a természetben való kiadás helyett 
az érték megtérítését vagy elszámolását is, amikor 
így fogalmaz: „a vagyonközösség megszűnésekor 
meglévő különvagyont természetben kell kiadni, 
kivéve, ha az a vagyonok vegyülése folytán nem 
lehetséges vagy a szétválasztás a közös vagyon vagy 
a különvagyon jelentős értékcsökkenésével járna”. 
Ebben az esetben a különvagyon kiadása nem 
különbözik az egyéb, ellenkérelemmel 
érvényesíthető megtérítési vagy elszámolási 
igényektől. Az igény ellenkérelemmel vagy 
viszontkeresettel való érvényesítésének lehetősége 
pedig nem függhet attól, hogy a különvagyon 
természetben kiadható vagy sem. Különösen azért 
nem, mert ez az igény előterjesztésekor még nem 
feltétlenül ismert körülmény, esetleg a perben 
lefolytatandó bizonyítás eredményétől függ. 
Ez az értelmezés következik a 4:62. § Ptk.-n belüli 
rendszerbeli elhelyezéséből és szövegének nyelvtani 
értelmezéséből is: a Ptk. [A különvagyon kiadása] 
iránti igényt a VI. Fejezet 6., „A házastársi közös 
vagyon megosztása” alcímen belül, az egységes 
vagyoni rendezés elve után sorolja fel anélkül, hogy 
a törvény szövege bármilyen utalást tartalmazna arra, 
hogy a házastárs a közös vagyon megosztása mellett 
vagy azon felül kérheti a különvagyon kiadását is. 
Az írásbeli ellenkérelem előterjesztése után a bíróság 
a Pp. 187. § a) pontja és a 188. §-a alapján további 
írásbeli perfelvételt rendelhet el: az írásbeli 
ellenkérelmet kézbesítheti a felperesnek és megfelelő 
határidő tűzésével felhívhatja válaszirat 
előterjesztésére. 2. Előfordulhatnak az alperes által 
előterjesztett olyan igények, amelyeknek a jogi 
hatásai túlmutatnak a felek belső jogviszonyán. 
Ennek egyik jellemző példája az ingatlan-
nyilvántartásban feltüntetett tulajdoni viszonyok 
megváltozása, amely érintheti a házastársak 
harmadik személyekkel szemben fennálló külső 
jogviszonyát is. Ilyen eset, amikor az alperes ingatlan 
jelentős és tartós értéknövekedését eredményező 
ráfordításra hivatkozással a külön-, illetve a közös 
vagyon vegyülésére alapítottan tulajdonjogának, 
illetve többlet-tulajdoni hányadának ingatlan-
nyilvántartási bejegyzését kéri [4:59. § (4) bekezdés], 
vagy arra hivatkozik, hogy a felek közös 
tulajdonaként nyilvántartott ingatlan a Ptk. 4:38. §-
ára tekintettel az ő különvagyona, és ennek a 
közhiteles nyilvántartásban való feltüntetésére tart 
igényt. 
Ezeknek az eseteknek a jellemzője, hogy nem a 
közös vagyon szétosztása vagy a felek közötti 
igények pénzbeli elszámolása történik meg, hanem a 
valós tulajdoni helyzet külső jogviszonyt is érintő, 
hiteles rögzítése. Ezért az ilyen tulajdoni igényeknek 
az érvényesítésére – mint a keresettel érvényesíteni 
kívánt joggal azonos jogviszonyból eredő 
követelésre – indokolt a Pp. 204. §-a alapján 
viszontkereset előterjesztését megkövetelni. 

Úgyszintén viszontkeresettel érvényesítheti az 
alperes a házastársak gazdasági kapcsolatának 
felszámolásán (Ptk. 4:59–4:62. §) túlmutató vagyoni, 
továbbá a házastársi közös vagyont megosztó 
szerződés teljesítésére vagy érvénytelenségének 
megállapítására irányuló igényeit. 
Nincs akadálya annak sem, hogy az alperes 
előterjesszen a keresettől függetlenül elbírálható 
házastársi közös vagyon megosztása iránti 
viszontkeresetet, ami az általa állított összetételű 
közös vagyon megosztására irányul. A Pp. 204. § (6) 
bekezdés rendelkezéséből következően a 
viszontkereset-levélnek tartalmaznia kell az alperes 
által összeállított teljes vagyonmérleget. A 
pertárgyértéket ebben az esetben nemcsak az alperes 
által beállított, a felperes által nem érvényesített 
vagyoni elem, hanem a perbe vitt közös vagyon 
egészének értéke alapján kell számolni. 
A házastársi közös vagyon megosztása iránti perben 
hozott ítélet anyagi jogereje (Pp. 360. §) a korábbi 
bírói gyakorlatnak megfelelően továbbra sem zárja 
ki, hogy a házassági vagyonközösségből eredő, a 
perben el nem bírált igényeket (például kimaradt 
vagyontárgyak, elszámolás) egy későbbi perben 
bármelyik házastárs érvényesítse. Nincs akadálya 
annak sem, hogy olyan vagyoni elemek megosztását 
kérjék később az újabb perben, amelyeket 
meghatározott indokok miatt a korábbi perben még 
nem kívántak megosztani. 
Ha a megosztás a Ptk. 4:57. § (2) bekezdésben foglalt 
feltételekkel peren kívül történt, később újabb perben 
nem követelhető ezeknek a vagyontárgyaknak a 
megosztása, a Ptk. 4:57. § (3) bekezdése alapján csak 
a rendezetlenül maradt igények elbírálása kérhető. 

 



 

BÜNTETŐ KOLLÉGIUM 

Nem szakítja meg az elévülést az újabb 
elfogatóparancs kiadása, ha azt csupán a jogi 

környezet változása tette szükségessé és 
eredményeképp bár a hatékonysága fokozódik, de 
hatóköre nem bővül. Ugyanakkor a terhelt felkutatását 
szolgáló azonos eszközök ismételt igénybevétele 
félbeszakítja az elévülést, ha a korábban már 
alkalmazott intézkedés ismételt megtételét a terhelt 
valós személyazonosságának utóbb történt tisztázása 
indokolja, vagy az elfogatóparancs kibocsátását követő 
személyazonosítás folytán a keresett személy körözési 
nyilvántartásban feltüntetett nevének vagy személyi 
adatainak helyesbítésére kerül sor [1978. évi IV. 
törvény (korábbi Btk.) 35. § (1) bek.; 1996. évi 
XXXVIII. törvény 32. §; 2012. évi CLXXX. 
törvény 26. §]. 

[1] A törvényszék a 2021. február 24-én kihirdetett 
ítéletével a vádlottat emberölés bűntette [1978. évi 
IV. törvény (a továbbiakban: korábbi Btk.) 166. § (1) 
bek.] miatt 4 év börtönbüntetésre és Magyarország 
területéről 5 év kiutasításra ítélte. Beszámítani 
rendelte a kiszabott szabadságvesztésbe a vádlott 
által előzetes fogvatartásban és ingatlanhoz kötött 
bűnügyi felügyelet alatt töltött időt, akként, hogy a 
beszámítás során egy napi előzetes fogvatartás, 
illetve négy nap bűnügyi felügyeletben töltött idő 
felel meg egy-egy nap szabadságvesztésnek. Döntött 
továbbá az eljárás során felmerült bűnügyi 
költségről. 

[2] Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyészség a 
kiszabott büntetés súlyosítása, míg a vádlott 
felmentés, a védő pedig elsődlegesen felmentés, 
másodlagosan a büntetés enyhítése iránt jelentett be 
fellebbezést. 

[3] Az ellentétes irányú fellebbezéseket elbírálva az 
ítélőtábla a 2021. június 18-án meghozott végzésével 
az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, 
és az eljárást elévülés okán megszüntette. 
Megállapította, hogy az eljárás során felmerült 
bűnügyi költséget az állam viseli. 

[4] Az ítélőtábla mint másodfokú bíróság ítélete ellen a 
fellebbviteli főügyészség jelentett be fellebbezést, az 
elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az eljárás 
megszüntetését sérelmezve, míg a vádlott és a védő 
tudomásul vette a másodfokú bíróság végzését. 

[5] A fellebbezés írásbeli indokolásában a fellebbviteli 
főügyészség kifejtette, hogy a rendőr-főkapitányság 
1994. december 26-án rendelt el nyomozást az 
ügyben, egy nappal később pedig a büntetőeljárásról 
szóló 1973. évi I. törvény 119. § (1) bekezdése 
alapján belföldre irányuló elfogatóparancsot 
bocsátott ki a vádlott ellen, az „S. A.” név 
feltüntetésével. Megállapítható emellett, hogy a BM 
Adatfeldolgozó Hivatalának rendszerében már – az 
ügyészség szerint vélhetően elírás folytán – 1996. 
december 26-án országos hatályú körözés került 
rögzítésre A. P. névvel. A körözést a következő 
napon kiegészítették, feltüntetve az S. A. nevet is. 

[6] A nyomozó hatóság az 1995. január 31-én kelt 
határozatával az 1973. évi I. törvény 137. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján – a gyanúsított ismeretlen 
helyen tartózkodása okán – a nyomozást 
felfüggesztette. Ezután 2019. május 21-én rendelte el 
az eljárás folytatását, mert a vádlott pontos nevére és 
tartózkodási helyére vonatkozó új információk 
merültek fel. 

[7] A főügyészség 1995. szeptember 11-én az 1973. évi 
I. törvény 119. § (1) bekezdése alapján bocsátott ki 
elfogatóparancsot a külföldön tartózkodó S. A. ellen. 
Az INTERPOL Magyar Nemzeti Iroda 
nyilvántartásában rögzített ügyészi elfogatóparancs a 
külföldön ismeretlen helyen tartózkodó elkövető 
kézre kerítését célozta. 

[8] Az F.-i Bíróság 2008. március 17-én változatlan 
ténybeli alapon európai és nemzetközi 
elfogatóparancsot bocsátott ki, amelynek célja – 
megváltozott jogi környezetben – ugyancsak a 
külföldön ismeretlen helyen tartózkodó elkövető 
kézre kerítésének biztosítása volt. 

[9] A fellebbviteli főügyészség álláspontja szerint az 
1/2005. BJE határozat iránymutatására figyelemmel 
az 1995-ben kibocsátott, nemzetközi körözést 
elrendelő ügyészi elfogatóparancs és a bíróság 2008-
ban kiadott európai elfogatóparancsának összevetése 
alapján válik lehetségessé állást foglalni az elévülés 
beálltáról. 

[10] A nemzetközi körözést elrendelő ügyészi 
elfogatóparancs alapján az elkövető kiadatására nem 
volt lehetőség, ekként joghatása már a kibocsátáskor 
sem volt azonos a 2008-ban kibocsátott európai és 
nemzetközi elfogatóparanccsal. Ezzel szemben az 
európai elfogatóparancs célja a keresett személy más 
tagállam részére történő átadása, amelyet a 
megtagadási okot leszámítva a kölcsönös elismerés 
elve alapján automatikusan végre kell hajtani az 
Európai Unió egész területén. Ráadásul a Schengeni 
Végrehajtási Egyezmény keretében történő 
együttműködésről és információcseréről szóló 2007. 
évi CV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
az európai és a nemzetközi elfogatóparancs 
teremtette meg a lehetőséget a Schengeni 
Információs Rendszerben (SIS) a figyelmeztető 
jelzés elhelyezésére, amely hatékonyabbá tette az 
ismeretlen helyen lévő elkövető felkutatását, így az 
eljárást előbbre vivő intézkedésként fogadható el. 

[11] Mindezek alapján az F.-i Bíróság 2008. március 17-
én kibocsátott európai és nemzetközi 
elfogatóparancsa félbeszakította az elévülést, ezért a 
vádlott büntethetősége nem szűnt meg. Ekként a 
fellebbviteli főügyészség indítványozta, hogy a 
Kúria helyezze hatályon kívül a másodfokú bíróság 
határozatát, és utasítsa az ítélőtáblát új eljárás 
lefolytatására. 

[12] A Legfőbb Ügyészség átiratában az ügyészi 
fellebbezést helytálló indokai alapján fenntartotta. 

[13] Az átirat szerint az 1/2005. BJE határozat 
különbséget tesz az 1973. évi I. törvényen alapuló 
nemzetközi körözést elrendelő elfogatóparancs, az 
európai elfogatóparancs és a nemzetközi bűnügyi 
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jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvényen (a 
továbbiakban: Nbjt.) alapuló nemzetközi 
elfogatóparancs között. Az 1995-ben kiadott 
nemzetközi körözést elrendelő elfogatóparancs 
alapján ugyanis az európai elfogatóparancsról és a 
tagállamok közötti átadási eljárásról szóló 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat implementációs 
időszakának lejártát, 2003. december 31-ét követően 
nem vagy nem feltétlenül lett volna lehetőség, hogy 
az Európai Unió valamely tagállamában tartózkodó 
terheltet elfogják és Magyarországnak átadják. Erre 
figyelemmel nem tekinthető belső, ügyviteli jellegű 
intézkedésnek az európai és a nemzetközi 
elfogatóparancs kibocsátása, mert az érdemben 
szolgálta a vádlott hatékony és eredményes 
felkutatását, elfogását és Magyarországra történő 
átadását (kiadatását). 

[14] A kifejtettek alapján a Legfőbb Ügyészség is a 
másodfokú bíróság határozatának – a Be. 608. § (1) 
bekezdés e) pontjára figyelemmel – a Be. 625. § (2) 
bekezdés a) pontján alapuló hatályon kívül helyezése 
és a másodfokú bíróság új eljárásra utasítása iránt tett 
indítványt. 

[15] A védő a fellebbviteli főügyészség fellebbezésére írt 
észrevételében az Európai Unió tagállamaival 
folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Eu.tv.) 26. §-ára és 
az 1/2005. BJE határozatra való utalással kifejtette, 
hogy az utólag kibocsátott európai elfogatóparancs 
nem szakította félbe az elévülést, mert az eredeti, 
1995. szeptember 29-én kibocsátott nemzetközi 
körözést elrendelő elfogatóparancs helyébe lépett, és 
megtartotta az eredeti kibocsátási időpontot. Ezen 
túlmenően is, a 2008. március 17-i európai 
elfogatóparancs joghatás kiváltására alkalmatlan 
volt, mert nem felelt meg a 2009/299/IB tanácsi 
kerethatározattal módosított, az európai 
elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási 
eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB 
tanácsi kerethatározat 8. cikk (1) bekezdés c) 
pontjának, amely okból utólag vissza is kellett vonni. 

[16] Indokai alapján indítványozta, hogy a Kúria az 
ítélőtábla határozatát a Be. 623. §-a alapján hagyja 
helyben. 

[17] A fellebbviteli főügyészség másodfellebbezése nem 
alapos. 

[18] Figyelemmel arra, hogy az ítélőtábla végzésével az 
első fokon elítélt vádlottal szemben a büntetőeljárást 
megszüntette, e rendelkezése a Be. 615. § (2) 
bekezdés b) pont második fordulata alapján ellentétes 
döntésnek minősül. A fellebbviteli főügyészség e 
végzés ellen bejelentett, a másodfokú bíróságnak az 
elsőfokú bíróságéval ellentétes döntését sérelmező 
fellebbezése a Be. 615. § (1) bekezdése és a (3) 
bekezdés a) pontja szerint joghatályos. 

[19] A Kúria a másodfellebbezést a Be. 617. §-ára 
figyelemmel a Be. 598. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján tanácsülésen bírálta el. 

[20] A joghatályos másodfellebbezés alapján a Kúria a 
Be. 618. § (1) és (2) bekezdése szerinti terjedelemben 
bírálta felül a megtámadott másodfokú ítéletet, 
valamint az azt megelőző első- és másodfokú 
eljárást. 

[21] A felülbírálat tárgyát értelemszerűen és 
főszabályként először az eljárási szabályok 
megtartása, azon belül is a feltétlen hatályon kívül 

helyezést eredményező eljárási szabálysértések 
vizsgálata képezte. 

[22] A Kúria az abszolút eljárási szabálysértések sorában 
is elsőként a Be. 608. § (1) bekezdés a)–d) és f) 
pontjában felsorolt feltétlen hatályon kívül 
helyezésre vezető okok beálltát tette vizsgálat 
tárgyává, ilyen abszolút eljárási szabálysértés 
bekövetkezését azonban nem észlelte. 

[23] Ezt követően foglalt állást a Kúria a 
másodfellebbezésben állított, a Be. 608. § (1) 
bekezdés e) pontjában meghatározott hatályon kívül 
helyezési ok megvalósulását illetően. 

[24] Az ügyiratokat áttekintve megállapítható, hogy a 
rendőr-főkapitányság bűnüldözési főosztálya a 
bűncselekmény elkövetésének napján, 1994. 
december 26-án rendelt el nyomozást a korábbi Btk. 
166. § (1) bekezdésébe ütköző emberölés bűntette 
miatt. 

[25] Az eljárás során a nyomozó hatóság 1994. december 
27-én az akkor hatályos, a büntetőeljárásról szóló 
1973. évi I. törvény 119. § (1) bekezdése alapján 
elfogatóparancsot bocsátott ki S. A. ellen, a vádlott 
személyi adataitól eltérő személyi adatokat 
feltüntetve. 

[26] A nyomozó hatóság 1995. január 31-én a vádlott 
ismeretlen helyen tartózkodása okán felfüggesztette 
a nyomozást. 

[27] A vádirat közlése szerint a főügyészség 1995. 
szeptember 11-én az 1973. évi I. törvény 119. § (1) 
bekezdése alapján elfogatóparancsot bocsátott ki a 
külföldön tartózkodó S. A. ellen, amelynek nyomán 
az INTERPOL Magyar Nemzeti Iroda 1995. 
szeptember 29-én a vádlott nemzetközi körözését 
rendelte el. Az ügyészi tájékoztatás szerint sem a 
nemzetközi körözést elrendelő elfogatóparancs 
eredeti példánya, sem annak másolata nem áll 
rendelkezésre. 

[28] Ezt követően az F.-i Bíróság 2008. március 17-én 2. 
alszám alatt európai elfogatóparancsot, 3. alszám 
alatt pedig az Nbjt. 32. § (1) bekezdése szerinti 
nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki S. A. 
ellen, a belföldi elfogatóparancs szerinti személyi 
adatokkal azonos személyi adatokkal, az európai 
elfogatóparancsban ezen túlmenően az „A. P.” nevet 
álnévként feltüntetve. 

[29] A kerületi bíróság a 2016. szeptember 5-én kelt 
végzésével az F.-i Bíróság által kibocsátott európai 
elfogatóparancsát visszavonta, egyúttal – a 
főügyészség 2016. augusztus 11-én kiadott 
elfogatóparancsának birtokában – új európai 
elfogatóparancsot bocsátott ki S. A. ellen, a korábbi 
elfogatóparancsokban írt személyi adatokkal.  

[30] A BRFK Nyomozó Főosztályának 2017. október 16-
án kelt jelentése szerint a nyomozó hatóság a 
nyomozás során felmerült „A. P.” névre kutatást 
végzett a Facebookon, amelynek nyomán eljutott a 
vádlott profiljához. A Nemzetközi Bűnügyi 
Együttműködési Központ INTERPOL Magyar 
Nemzeti Iroda a nyomozó hatóság megkeresése 
nyomán 2019. április 10-én közölte a vádlott valós 
személyi adatait. A személyi adatok birtokában a 
nyomozó hatóság pontosította a körözési 
nyilvántartás adatait. A helyes személyi adatok 
ismeretében vált lehetségessé a vádlott elfogása, 
amelyre a nyomozás folytatásának 2019. május 21-
én történt elrendelését követően, 2019. augusztus 23-
án került sor Szlovéniában. 
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[31] Az elkövetéskor hatályos korábbi Btk. 33. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a büntethetőség a 
büntetési tétel felső határának megfelelő idő, azaz – 
jelen esetben – tizenöt év elteltével évül el. 

[32] A korábbi Btk. 34. § a) pontja alapján az elévülés 
határidejének kezdő napja befejezett bűncselekmény 
esetén az a nap, amikor a törvényi tényállás 
megvalósul. 

[33] A korábbi Btk. 35. § (1) bekezdése szerint az 
elévülést félbeszakítja a büntetőügyekben eljáró 
hatóságoknak az elkövető ellen a bűncselekmény 
miatt foganatosított büntetőeljárási cselekménye. A 
félbeszakítás napján az elévülés határideje ismét 
elkezdődik. Az elévülés félbeszakítását ugyanakkor 
kizárólag az ügy előbbrevitelét célzó, ezért érdemi 
eljárási cselekmények eredményezik, amelyek 
ténybeli alapja megegyezik az utóbb vád tárgyává 
tett cselekmény lényegével, és meghatározott 
személy utóbb vád tárgyává tett tények 
megvalósításában játszott szerepének tisztázására 
irányul, függetlenül attól, hogy az eljárási 
cselekmény megtételekor ennek a személynek a 
kiléte ismert vagy ismeretlen volt (BH 2014.69.II., 
BH 2007.363.). 

[34] Ennek megfelelően – egyebek mellett – a 
büntethetőséget félbeszakító eljárási cselekmény a 
terhelt tartózkodási helyének felkutatása érdekében 
első alkalommal kiadott lakhelykutatás, rendőrségi 
megkeresés, elfogatóparancs, továbbá a tárgyalási 
határnap kitűzésével összefüggő idézés vagy 
értesítés kiadása a terhelt részére (BH 2013.143.I.). 

[35] Az ismertetett jogszabályi rendelkezések és a fentebb 
áttekintett eljárási cselekmények tükrében az 
elévülés beállta valójában az F.-i Bíróság által 2008. 
március 17-én kibocsátott európai elfogatóparancs és 
nemzetközi elfogatóparancs elévülés 
félbeszakítására való alkalmasságának megítélésén 
áll. Eddig az időpontig ugyanis az elévülés tizenöt 
éves határideje még nem telt el, míg az ezután 
következő érdemi eljárási cselekmények 
időpontjában a vádlott büntethetősége egyedül abban 
az esetben nem állt be, ha e 2008. március 17-i 
elfogatóparancsokhoz az elévülést félbeszakító jogi 
következmény társítható. 

[36] A 2008-ban kibocsátott európai és nemzetközi 
elfogatóparancs elévülést félbeszakító hatásával 
kapcsolatos problémakör előkérdéseként azonban 
nem kerülhető meg a vádiratban hivatkozott, de az 
ügyiratok részét nem képező, nemzetközi körözést 
elrendelő ügyészi elfogatóparancs vizsgálata. 
Alappal merülhet fel a kérdés: ha az ügyészségnek 
nem áll rendelkezésére az elfogatóparancs, úgy 
miként rendelkezhet tudomással annak ügyszámáról, 
keltének dátumáról vagy a keresett személy 
elfogatóparancsban rögzített személyi adatairól. Ha a 
kérdéses adatok forrása a körözési nyilvántartás vagy 
az INTERPOL Magyar Nemzeti Iroda által nyújtott 
tájékoztatás, úgy az ezt igazoló okiratok elhelyezése 
a nyomozás ügyiratai között nem lett volna 
mellőzhető. Ennek hiányában az ügyészi 
elfogatóparancs kibocsátásának megtörténtével 
kapcsolatban kétségek merülhetnek fel, és e 
kétségeket nyomatékosítja, hogy az F.-i Bíróság – 
nyilvánvalóan éppen az ügyészi indítvány alapján – 
az európai elfogatóparancsban az elévülést 
félbeszakító utolsó eljárási cselekményként a 
nyomozó hatóság 1994. december 27-i belföldi 

elfogatóparancsát jelölte meg, nem pedig a 
vádiratban hivatkozott, nemzetközi körözést 
elrendelő ügyészi elfogatóparancsot. 

[37] Ekként az ítélőtábla nem tett meg mindent annak 
érdekében, hogy a főügyészség vádiratában 
megjelölt, nemzetközi körözést elrendelő 
elfogatóparancs kibocsátásával kapcsolatos, 
iratokkal alá nem támasztott vádbeli közlést 
megnyugtatóan tisztázza. Ezt a Kúria sem pótolhatta, 
hiszen a harmadfokú bírósági eljárásban nincs helye 
bizonyításnak [Be. 619. § (2) bek.]. Ezzel együtt a 
főügyészség közlése alapján a nemzetközi körözést 
elrendelő elfogatóparancs kibocsátása nem 
kérdőjelezhető meg. E tényt annál is inkább el kell 
fogadni, mert a bizonyítás alapvetése, hogy a 
kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem 
értékelhető a terhelt terhére [Be. 7. § (4) bek.]. Jelen 
ügyben pedig az ügyészi elfogatóparancs kiadásával 
kapcsolatos kétségek terhelt terhére szóló értékelését 
éppen az jelentené, ha a Kúria a vádirat közlése 
ellenére nem tekintené igazoltnak, hogy az 
ügyészség 1995. szeptember 11-én nemzetközi 
körözést elrendelő elfogatóparancsot bocsátott ki. Az 
ugyanis kétségkívül azt eredményezné, hogy az 
1994. december 27-én kiadott belföldi 
elfogatóparancshoz képest mindenképpen tágabb 
hatókörű, 2008. március 17-én kiadott nemzetközi és 
európai elfogatóparancsnak mindenképpen az 
elévülést félbeszakító hatást kellene tulajdonítani. 

[38] Ezért a Kúria is tényként fogadta el, hogy az ügyben 
– az akkor hatályos szabályozás alapján – 1995. 
szeptember 11-én sor került a vádlott nemzetközi 
körözésének elrendelésére, ami a vádlott 
büntethetőségének elévülését a belföldi 
elfogatóparancs kibocsátása után első ízben 
félbeszakította. 

[39] Az eldöntendő kérdés tehát, hogy a főügyészség 
1995. szeptember 11-én kelt, de nem ismert tartalma 
ellenére az előbbiek szerint valósnak elfogadott, 
nemzetközi körözést elrendelő elfogatóparancsát 
követően az F.-i Bíróság 2008. március 17-én kiadott 
európai és nemzetközi elfogatóparancsa 
félbeszakította-e a büntethetőség elévülését. 

[40] A felvetett kérdés eldöntése pedig az elévülés 
félbeszakításáról rendelkező törvényi szabályozásra 
figyelemmel – egyfelől – azon áll, hogy az utóbb 
kiadott európai elfogatóparancs és nemzetközi 
elfogatóparancs hatókörében eltért-e az ügyészség 
nemzetközi körözést elrendelő elfogatóparancsától. 
Az ismételt, de hatókörét tekintve tartalmilag 
megegyező intézkedések ugyanis nem szakítják 
félbe az elévülést. 

[41] A főügyészség 1995. évben kelt, nemzetközi 
körözést elrendelő elfogatóparancsának kiadásakor 
sem az 1973. évi I. törvény, sem más jogszabály nem 
tartalmazott részletes rendelkezéseket az 
elfogatóparancs hatóköréről, illetve végrehajtásának 
pontos módjáról. Amint arra az 1/2005. BJE 
határozat is utal, erre csak a 2013. december 31-ig 
hatályban volt, a személy- és tárgykörözésről szóló 
2001. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Sztk.) 
2001. november 1-jei hatályba lépésével került sor, 
amely törvény megalkotásának egyik célja éppen az 
volt, hogy az elfogatóparancs fogalmát tartalommal 
töltse meg. 

[42] Az Sztk. 1. § (2) bekezdés a) pontja alapján körözés 
– egyebek mellett – az ismeretlen helyen lévő 
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személy felkutatása, illetve ismeretlen személy 
személyazonosságának megállapítása érdekében 
végzett intézkedések összessége. Az 1. § (2) 
bekezdés c) pontja szerint nemzetközi körözés: 
nemzetközi szerződés, valamint viszonossági 
gyakorlat alapján büntető-, polgári vagy 
közigazgatási ügyben magyar hatóság 
kezdeményezésére más állam hatósága által az adott 
állam területén végzett körözés (továbbá külföldi 
hatóság kezdeményezésére magyar hatóság által 
Magyarország területén végzett körözés). 

[43] Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását, 
2004. május 1-jét követően az Sztk. fenti 
fogalommeghatározásai annyiban módosultak, hogy 
a törvényalkotó a nemzetközi körözés fogalmából 
kiemelte az európai elfogatóparancs alapján végzett 
körözést, egyidejűleg az 1. § (2) bekezdés f) 
pontjában az európai elfogatóparancsot olyan 
igazságügyi hatósági határozatként definiálta, 
amelyet egy EU tagállamban bocsátanak ki, és azt a 
célt szolgálja, hogy egy másik tagállam 
büntetőeljárás, szabadságvesztés-büntetés, illetve 
szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása 
céljából a keresett személyt elfogja és átadja. Ekként 
az 1/2005. BJE határozat indokolása szerint 
nemzetközi körözés a magyar hatóság által 
kezdeményezett és más állam területén folytatott 
minden olyan körözés, amely nem európai 
elfogatóparanccsal történik, ideértve legtágabb 
értelemben az Nbjt. 32. §-a alapján kiadott 
nemzetközi elfogatóparancsot is.  

[44] Az ügyészség által kibocsátott, a jogegységi 
határozat fogalomhasználata szerinti nemzetközi 
körözést elrendelő elfogatóparancs célja tehát az 
1973. évi I. törvény 119. § (1) bekezdésében írtakkal 
összhangban ugyanaz volt, mint az utóbb hatályba 
lépett Nbjt. 32. §-a szerinti nemzetközi 
elfogatóparancsnak, illetve a 2004. május 1-jét 
követően kibocsáthatóvá vált európai 
elfogatóparancsnak: az ismeretlen helyen, külföldön 
tartózkodó terhelt felkutatása, elfogása és a magyar 
igazságügyi hatóságok részére történő kiadatása 
(átadása). 

[45] Ekként a nemzetközi elfogatóparancs és az európai 
elfogatóparancs 2008. március 17-i kibocsátását 
valójában nem valamely újonnan ismertté vált 
tényadat indokolta, hanem a jogszabályi környezet 
változása. A fellebbviteli főügyészség 
fellebbezésének indokolása, illetve a Legfőbb 
Ügyészség átirata éppen a jogszabályi környezet 
változásából kísérelte meg levezetni a korábbi 
ügyészi elfogatóparancs és a kerületi bíróság által 
később kiadott európai, illetve nemzetközi 
elfogatóparancs hatókörének különbözőségével 
kapcsolatos álláspontját, utalva egyfelől arra, hogy 
2003. december 31-jét követően az ügyészség 
nemzetközi körözést elrendelő elfogatóparancsa nem 
vagy nem feltétlenül lett volna alkalmas az Európai 
Unió valamely tagállamában tartózkodó terhelt 
elfogására és Magyarország részére való átadására; 
másfelől arra, hogy csak az európai elfogatóparancs 
alapján nyílhatott lehetőség figyelmeztető jelzés 
elhelyezésére a Schengeni Információs Rendszerben. 

[46] Valóban nem vitás, hogy a felsorolt intézkedések 
fokozták a hatékonyságát a külföldön tartózkodó 
terhelt kézre kerítésére irányuló törekvéseknek, az 
ügyészi érveléssel szemben azonban a terhelt 

hatékonyabb üldözését nem a büntetőügyben eljáró 
hatóságok utóbb megtett intézkedései biztosították, 
hanem az a körülmény, hogy megnyílt a lehetőség 
Magyarország számára az Európai Unió tagállamai 
által folytatott bűnügyi együttműködés eszközeinek 
igénybevételére. Ehhez képest az európai 
elfogatóparancsnak kizárólag Magyarország Európai 
Unióhoz való csatlakozására tekintettel történt 
kiadása az elévülést nem szakította félbe 
(Bhar.I.458/2012/7.). Úgyszintén nem járt ilyen 
következménnyel a nemzetközi körözést elrendelő 
ügyészi elfogatóparanccsal azonos hatókörű 
nemzetközi elfogatóparancs kibocsátása sem. 

[47] A védői észrevételben írtakkal egyezően ugyancsak 
jelentőséggel bír az Eu.tv. – az 1/2005. BJE határozat 
indokolásában is hivatkozott, és az európai 
elfogatóparancs 2008. március 17-i kibocsátásakor 
még hatályban volt – 26. §-a is. Eszerint, ha a bíróság 
már kibocsátott a keresett személy ellen nemzetközi 
elfogatóparancsot, akkor az európai elfogatóparancs 
annak helyébe lép, megtartva az eredeti kibocsátási 
időpontot és a bírósági ügyszámot. 
Következésképpen az európai elfogatóparancsot és a 
korábban – akár Magyarország Európai Unióhoz 
való csatlakozása előtt – kibocsátott nemzetközi 
elfogatóparancsot maga a törvény is azonos 
hatókörűnek tekinti, olyannyira, hogy kibocsátásuk 
időpontját is azonosként rendeli kezelni (jelentőség 
nélküli, hogy a nemzetközi körözést elrendelő 
elfogatóparancsot jelen esetben nem az Eu.tv. 26. §-
ában nevesített bíróság, hanem az ügyészség adta ki, 
hiszen az 1995-ben hatályos 1973. évi I. törvény 
szerint a vádemelést megelőzően a bíróság erre nem 
is rendelkezett hatáskörrel). 

[48] A büntethetőség elévülésének beálltát illetően 
azonban egy további, a másodfokú bíróság által nem 
vizsgált szempont megfontolása sem kerülhető meg. 

[49] Az Sztk. 1. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
körözésnek – így a nemzetközi körözésnek, ideértve 
a nemzetközi és európai elfogatóparancs kiadását is 
– az ismeretlen személy személyazonosságának 
megállapítása is célját képezi. Sőt, valójában a 
bűncselekmény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható személy személyazonosságának 
igazolása a körözés (tágabb értelemben a 
büntetőeljárás) első célja; a keresett személy 
felkutatását és elfogását éppen valós 
személyazonosságának tisztázása teszi lehetővé. 

[50] A különböző időpontban kibocsátott 
elfogatóparancsok vizsgálata tehát távolról sem 
szorítkozhat csupán annak áttekintésére, hogy az 
egyes elfogatóparancsok milyen hatókörben 
nyújtottak lehetőséget a keresett személy kézre 
kerítésére. A keresett, külföldön ismeretlen helyen 
tartózkodó személy elfogására ugyanis az előbbiek 
szerint valós személyazonosságának ismeretében 
nyílhat reális lehetőség. Könnyen belátható, hogy a 
nem létező személy azonosítóival kibocsátott 
elfogatóparancs alapján a keresett személy kézre 
kerítésére épp olyan csekély esély nyílik, mint ha a 
bíróság (ügyészség) a keresett személytől eltérő, de 
az eljárás tárgyát képező bűncselekmény 
elkövetésével a valóságban megalapozottan nem 
gyanúsítható, valós személy ellen ad ki 
elfogatóparancsot. 

[51] A megállapított tényállás szerint a vádlott 1994-ben 
Magyarországon az S. A. álnevet használta a 
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hatóságok előtt, a valós személyazonosító adataitól 
eltérő, valótlan személyi adatokat megadva. A 
hatóságok előtt tett valótlan nyilatkozata nyomán a 
nyomozó hatóság nem valós nevén, hanem S. A. 
néven kísérelte meg felkutatni, és e néven adott ki 
ellene belföldi elfogatóparancsot. A főügyészség 
ugyancsak S. A. ellen bocsátott ki nemzetközi 
körözést elrendelő elfogatóparancsot. Amint azt a 
való élet tényei bizonyítják, ilyen adatokkal a vádlott 
elfogása nem volt lehetséges. 

[52] Éppen ezért a 2008. március 17-én kelt európai és 
nemzetközi elfogatóparancs elévülés 
félbeszakítására való alkalmasságának megítélése 
során az is kiemelt figyelmet érdemel, hogy 
kibocsátásukra milyen személyi adatok megadásával 
került sor. Ha ugyanis ez utóbbi elfogatóparancsok 
nyomán már a vádlott valódi neve és valós 
személyazonosító adatai kerültek (volna) a körözési 
nyilvántartásba, úgy a korábbi nemzetközi körözést 
elrendelő ügyészi elfogatóparancstól eltérően már 
reális lehetőség nyílt (volna) az elfogására és 
Magyarország részére történő átadására 
(kiadatására), ezért azok az eljárást előmozdító, 
érdemi intézkedésként lennének elfogadhatók. 

[53] Következésképpen általános érvénnyel jelenthető ki, 
hogy a terhelt felkutatását szolgáló azonos eszközök 
(személykörözés, belföldi, nemzetközi vagy európai 
elfogatóparancs) ismételt igénybevétele félbeszakítja 
az elévülést, ha a korábban már alkalmazott 
intézkedés ismételt megtételét a terhelt valós 
személyazonosságának utóbb történt tisztázása 
indokolja; azaz a bíróság (hatóság) felismeri, hogy 
korábban nem a valós adataival körözték a 
bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személyt. 
Ugyancsak a büntethetőség elévülésének 
félbeszakítását eredményezi az (akár, belföldi, akár 
európai vagy nemzetközi) elfogatóparancs 
kibocsátását követő személyazonosítás folytán a 
keresett személy körözési nyilvántartásban 
feltüntetett nevének vagy személyi adatainak 
helyesbítése. 

[54] Az ügyiratokból kitűnően azonban az európai és a 
nemzetközi elfogatóparancs ez okból sem szakította 
félbe az elévülést, mert a bíróság – a nemzetközi 
körözést elrendelő elfogatóparanccsal egyezően – 
ugyancsak S. A. ellen, és ugyanazokkal – a vádlott 
személyi adataitól eltérő – személyi adatokkal 
bocsátotta ki. Ilyen körülmények mellett annak sincs 
jelentősége, hogy a bíróság az európai 
elfogatóparancsban álnévként az „A. P.” nevet is 
feltüntette, hiszen a vádlott elfogására a megadott 
személyi adatokkal ezen, a vádlott nevéhez 
legfeljebb is csak hasonlító néven sem nyílt esély. 
Ráadásul, az sem kizárható, hogy az álnév már a 
nemzetközi körözést elrendelő elfogatóparancsban is 
szerepelt, ekként az európai elfogatóparancsban való 
szerepeltetése nem kizárhatóan még csak tartalmi 
eltérést sem feltétlenül eredményezett az 1995. 
szeptember 11-én kelt ügyészi elfogatóparancs 
tartalmához képest. 

[55] Az elévülés félbeszakítására ekként alkalmatlan 
európai és nemzetközi elfogatóparancs 2008. 
március 17-én történt kiadását követően azok 2016. 
szeptember 5-én történt visszavonása és újbóli 
kiadása eleve nem eredményezte volna az elévülés 
félbeszakadását, azonban az és a 2017. október 16-án 
megkezdett további, már kétségkívül érdeminek 

tekinthető eljárási cselekmények – így a vádlott valós 
személyazonosságának megállapítása, a körözési 
nyilvántartás ezen adatoknak megfelelő módosítása, 
a nyomozás elrendelése, majd a vádlott elfogása stb. 
– időpontjában az elévülés tizenöt éves határideje az 
1995. szeptember 11-én történt nemzetközi körözést 
elrendelő elfogatóparancs kibocsátásához képest már 
eltelt. 

[56] Az előbbiekre tekintettel csupán röviden és kizárólag 
a teljesség érdekében rögzíti a Kúria, hogy a védői 
észrevételben írt érvelés abban a tekintetben már nem 
foghat helyt, miszerint a 2008. március 17-i európai 
elfogatóparancs – miután később azt vissza kellett 
vonni, és belföldi elfogatóparancs kiadása után ismét 
ki kellett bocsátani – joghatás kiváltására eleve 
alkalmatlan lett volna. Az Európai Unió Bíróságának 
C-241/15. számú, más ügyben, évekkel később 
hozott határozatától függetlenül ugyanis az európai 
elfogatóparancs a kibocsátását szabályozó, az Eu.tv.-
ben szabott rendelkezéseknek mindenben megfelelt, 
így a nemzetközi körözést elrendelő korábbi 
elfogatóparancs hiányában érdemi eljárási 
cselekményként lett volna értékelhető. 

[57] A kifejtettek okán azonban az ítélőtábla helytálló 
érvek mentén jutott arra a következtetésre, hogy a 
vádlott büntethetősége elévülés folytán megszűnt, és 
ezért a Be. 607. § (1) bekezdése alapján – a Be. 567. 
§ (1) bekezdés a) pont második fordulatára való 
utalással – törvényesen határozott az elsőfokú 
bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése és az 
eljárás megszüntetése felől. 

[58] A fentiek alapján a Kúria a másodfokú bíróság 
ítéletét a Be. 623. §-a alapján helybenhagyta. A 
harmadfokú eljárásban felmerült bűnügyi költségről 
a Be. 617. §-ára és a Be. 613. § (1) bekezdésére 
tekintettel, a Be. 576. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
rendelkezett. 

(Kúria Bhar.II.1.125/2021/10.) 

I. A jogalkotói rendelkezések elvi tartalma 
magában foglalja azt, hogy az államok 

kötelessége a nőkkel szemben családon belül elkövetett 
bármilyen erőszakos cselekmény esetén hatékony 
büntetőjogi védelmet biztosítani.  
A bíróságoknak a büntetéskiszabási gyakorlat során 
ezt a jogalkotói szándékot szem előtt kell tartaniuk, és 
ennek megfelelően a kiszolgáltatott nők elleni erőszak 
súlyos formáinak a szankcionálása során a törvény 
szigorát szükséges alkalmazniuk, mivel az ilyen jellegű 
erőszakos cselekmények az utóbbi időben nem csupán 
elszaporodtak, hanem egyre durvább, elvetemültebb 
elkövetési formát öltöttek [Btk. 160. § (1) bek., 339. § 
(1) bek., 219. § (1) bek. a) pont 1. ford., (3) bek.]. 
II. Amennyiben a vádlottal szemben kiszabott 
szabadságvesztés eltúlzottan enyhe, a 
szabadságvesztés-büntetés jelentősebb mértékű 
súlyosítása indokolt, és ehhez igazodóan a közügyektől 
eltiltás tartamának felemelése szükséges [Be. 624. § (1) 
bek., 623. §]. 

[1] A törvényszék a 2021. február 22. napján kihirdetett 
ítéletével a vádlottat emberölés bűntettének kísérlete 
[Btk. 160. § (1) bek.], zaklatás vétsége [Btk. 222. § 
(1) bek., (3) bek. a) pont I. tétel], garázdaság vétsége 
[Btk. 339. § (1) bek.] és személyes adattal visszaélés 
vétsége [Btk. 219. § (1) bek. a) pont 1. ford., (3) bek.] 
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miatt – halmazati büntetésül – 4 év börtön fokozatú 
szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra 
ítélte. A törvényszék megállapította, hogy a vádlott a 
kiszabott szabadságvesztésből legkorábban a 
büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon 
bocsátható feltételes szabadságra. A kiszabott 
szabadságvesztésbe beszámítani rendelte a vádlott 
által 2020. december 7. napjától a 2021. február 22. 
napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt, valamint 
kötelezte az eljárás során felmerült 582 312 forint 
bűnügyi költség megfizetésére az állam javára. 

[2] Kétirányú fellebbezések alapján eljárva az ítélőtábla 
mint másodfokú bíróság a 2021. szeptember 17. 
napján tartott nyilvános ülésen meghozott ítéletével 
az elsőfokú ítéletnek a vádlott zaklatás vétsége [Btk. 
222. § (1) bek., (3) bek. a) pont I. tétel] miatti 
bűnösségét megállapító rendelkezését hatályon kívül 
helyezte, és e bűncselekmény miatt a büntetőeljárást 
megszüntette. Ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság 
ítéletét megváltoztatta, a személyes adattal visszaélés 
vétségét 2 rendbelinek minősítette, illetve a kiszabott 
szabadságvesztés tartamát 5 év 6 hónapra 
súlyosította. A vádlottat terhelő bűnügyi költség 
összegét 560 000 forintban állapította meg, míg a 
további 22 312 forint bűnügyi költség esetében 
akként rendelkezett, hogy azt az állam viseli. 
Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét 
helybenhagyta azzal, hogy a vádlott tényleges 
tartózkodási helye az Á.-i Büntetés-végrehajtási 
Intézet. A vádlott által az elsőfokú ítélet 
kihirdetésétől 2021. szeptember 17. napjáig 
letartóztatásban töltött időt a kiszabott 
szabadságvesztésbe beszámította, a másodfokú 
eljárás során felmerült 14 400 forint bűnügyi költség 
megfizetésére a vádlottat kötelezte. 

[3] A másodfokú bíróság ítéletével szemben az ügyész 
jelentett be másodfellebbezést a vádlott terhére a 
kiszabott büntetés súlyosításáért, a 
szabadságvesztés-büntetés és közügyektől eltiltás 
mellékbüntetés tartamának felemelése végett. 

[4] Indokai szerint a másodfokú bíróság az első fokon 
elítélt vádlottal szemben a büntetőeljárást (részben) 
megszüntette, így a harmadfokú eljárás lehetősége 
megnyílt. Jelezte, hogy a zaklatás vétsége 
vonatkozásában hozott eljárást megszüntető ítéleti 
rendelkezést nem sérelmezi, annak meghozatala 
összhangban áll a másodfokú ügyészi indítványban 
írt jogi okfejtéssel. 

[5] Az ügyészi álláspont szerint a másodfokú bíróság 
által kiszabott joghátrány – a bűnösségi kör 
megváltozását és a vádlott cselekményei 
minősítésének módosulását is figyelembe véve – 
nem tükrözi megfelelően a vádlott terhére rótt 
bűncselekmények tárgyi súlyát, az elkövető 
társadalomra veszélyességét és bűnösségének fokát, 
továbbá nincs arányban a súlyosító körülmények 
túlsúlyával sem, így nem feleltethető meg a 
büntetéskiszabási elveknek. 

[6] A vádlottra irányadó büntetési tételkeret – a 
halmazati szabályokra tekintettel – öt évtől 
huszonegy évig terjed, az irányadó középmérték 
tizenhárom év. 

[7] Kiemelte: az elsőfokú bíróság maga is 
megállapította, hogy az ügyben a súlyosító 
körülmények jelentős túlsúlyban vannak, ennek 
ellenére a vádlottal szemben az elsőfokú bíróság az 
enyhítő szakasz alkalmazásával szabta ki a büntetést. 

Hozzátette, hogy a másodfokon eljáró bíróság ítélete 
a [60]–[65] pontjában a bűnösségi körülményeket 
ugyan pontosította, a súlyosító körülmények körét 
bővítette, és a szabadságvesztés tartamát a büntetési 
tételkeret alsó határát alig meghaladó, 5 év 6 hónap 
tartamú szabadságvesztést szabott ki a vádlottal 
szemben. Ezt meghaladó tartamú súlyosítást az élet 
elleni cselekmény kísérleti szakban rekedésére, a 
vádlott büntetlen előéletére és a vádlott elkövetést 
megkönnyítő személyiségzavarára tekintettel az 
ítélőtábla nem tartott indokoltnak. 

[8] Az ügyész sérelmezte, hogy a büntetés kiszabása 
körében a másodfokú bíróság túlzott jelentőséget 
tulajdonított az enyhítő tényezőknek. A vádlott 
büntetlen előéletét ugyanis relativizálja az emberölés 
bűncselekményének kiemelt tárgyi súlya, illetve, 
hogy a vádlott a terhére rótt garázdaság és személyes 
adattal visszaélés bűncselekményét a vele szemben 
az élet elleni bűncselekmény miatt indult 
büntetőeljárás hatálya alatt valósította meg. 

[9] Az ügyész utalt arra is, hogy az ölési cselekmény 
ugyan kísérleti szakban rekedt, ugyanakkor az 
dogmatikailag befejezett magatartású kísérlet volt, a 
vádlott a maga részéről mindent megtett a 
bűncselekmény befejezése érdekében, a halálos 
eredmény részben a véletlennek, részben a szakszerű 
orvosi ellátásnak köszönhetően maradt el. Így az 
enyhítő körülmények körében felhívott kísérlet igen 
csekély súllyal esik latba. 

[10] Egyetértett az ügyész a másodfokú bíróság azon 
okfejtésével, hogy az időmúlás, valamint a vádlott 
részbeni ténybeli beismerő vallomása az ügyben 
miért nem bír enyhítő hatással. 

[11] Rámutatott, hogy a felsorolt enyhítő körülményekkel 
szemben számos, nagyobb nyomatékkal bíró 
súlyosító körülmény róható a vádlott terhére. Az 
eljárás tárgyát képező, részben kiemelt tárgyi súlyú 
bűncselekmények többszörös halmazatot képeznek, 
a bűncselekményeket a vádlott közeli hozzátartozója 
sérelmére, kitartó szándékkal, részben büntetőeljárás 
hatálya alatt valósította meg. E tényezők a vádlott 
fokozott társadalomra veszélyességét mutatják. 
Ezeket meghaladóan tovább súlyosít az erőszakos 
cselekmények elszaporodottsága, illetve, hogy a 
különleges személyes adattal visszaélés 
bűncselekményének motívuma erkölcsileg mélyen 
elítélendő. 

[12] Álláspontja szerint a másodfokú bíróság 
indokolatlanul tért el jelentős mértékben az irányadó 
középmértéktől, az ítélőtábla által kiszabott, a 
törvényi minimumot éppen meghaladó tartamú 
börtönbüntetés így törvénysértően enyhe. A speciális 
és generális prevenciós célok elérése érdekében 
hosszabb tartamú – a középmértéket közelítő – 
szabadságvesztés-büntetés és ehhez igazodó tartamú 
mellékbüntetés kiszabását tartotta indokoltnak. 

[13] Mindezek alapján indítványozta, hogy a Kúria a 
vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés-
büntetést és közügyektől eltiltás mellékbüntetést 
lényeges tartamban súlyosítsa, egyebekben a 
másodfokú ítéletet hagyja helyben. 

[14] A Legfőbb Ügyészség átiratában az ügyészi 
másodfellebbezést változatlan tartalommal 
fenntartotta. 

[15] Utalt arra, hogy a vádlott terhén maradt ölési 
cselekmény, a garázdaság vétsége és a személyes 
adattal visszaélés vétsége tekintetében a 
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megállapított tényállás alapján a bíróságok helyesen 
következtettek a vádlott bűnösségére, és a 
cselekmények minősítése – a másodfokú ítéletben írt 
korrekcióval – törvényes. 

[16] A kiszabott szabadságvesztésnek halmazati 
büntetésként megállapított mértéke az alkalmazható 
büntetési tételkeret minimum tartamát alig haladja 
meg, a középmértéktől távoli büntetés a halmazatban 
álló bűncselekmények számát és tárgyi súlyát 
figyelmen kívül hagyva elégtelen a büntetési cél és a 
büntetési elvek elérésére. Ezért a másodfokú bíróság 
ítéletének az ügyészi fellebbezésben írtak szerinti 
megváltoztatását indítványozta. 

[17] A vádlott a 2021. december 14. napján keltezett 
beadványában a cselekménnyel kapcsolatos 
korábban már részletesen kifejtett védekezését 
ismételte meg. Ennek során előadta az események 
álláspontja szerinti történését, valamint az eljárással 
kapcsolatos észrevételeit. 

[18] A Kúria a másodfellebbezéseket a Be. 620. § (1) 
bekezdés zárófordulata szerint nyilvános ülésen 
bírálta el. 

[19] A nyilvános ülésen az ügyész változatlan 
tartalommal fenntartotta az ügyészi fellebbezésben 
foglaltakat. Indítványozta, hogy a Kúria a másodfokú 
bíróság ítéletét változtassa meg, és a vádlottal 
szemben kiszabott szabadságvesztés-büntetést és 
közügyektől eltiltás mellékbüntetést lényegesen 
súlyosítsa. 

[20] A sértett jogi képviselője felszólalásában 
csatlakozott az ügyész által előadottakhoz. 

[21] A vádlott védője a perbeszédében hivatkozott a Kúria 
EBH 2018.B.27. szám alatt közzétett elvi 
határozatára, amely szerint a harmadfokú bíróság 
akkor bírálja felül a kiszabott büntetést vagy 
alkalmazott intézkedést is, ha a másodfokú bíróság 
ítéletének azon rendelkezését vagy részét sérelmező 
fellebbezés, amely az ellentétes döntéssel összefügg, 
eredményes, és a harmadfokú bíróság e körben a 
bűnösség megállapítására, illetve a bűncselekmény 
minősítésére vonatkozó rendelkezést megváltoztatja. 

[22] A védő úgy ítélte meg, hogy e körben az ügyészség 
ilyen jellegű hivatkozást nem tett a fellebbezésben, 
ezért indítványozta, hogy a Kúria az ügyészség 
másodfellebbezésében foglaltaknak ne adjon helyt, 
és a másodfokú ítéletet hagyja helyben. 

[23] A vádlott az utolsó szó jogán előadta, hogy nem 
akarta megölni a feleségét, a tényállásban írt képeket 
pedig véletlenül küldte el. Egyebekben csatlakozott a 
védő által előadottakhoz. 

[24] Az ügyészség másodfellebbezése a következők 
szerint alapos. 

[25] A másodfellebbezések alapján harmadfokú 
eljárásnak van helye. Az elsőfokú bíróság ügydöntő 
határozata elleni fellebbezés jogát a Be. 579. § (1) 
bekezdése általánosságban – a Be. 580. §-ában 
foglalt szűk körű kivételekkel, további feltétel 
előírása nélkül – biztosítja. Ezzel szemben a Be. 615. 
§ (1) bekezdése a másodfokú bíróság ügydöntő 
határozata elleni fellebbezés lehetőségét kizárólag a 
másodfokú bíróságnak az elsőfokú bíróságéval 
ellentétes döntése esetén biztosítja. 

[26] A jogorvoslati, felülbírálati és a döntési jogkör 
összefügg. A jogorvoslat terjedelmének 
korlátozottsága kihat a felülbírálat terjedelmére és 
maga után vonja a döntési jogkör 
meghatározottságát. Ugyanakkor a döntési jogkör 

fogalmilag nem lehetséges felülbírálati jogkör 
nélkül. 

[27] A Be. 615. § (1) bekezdése és (2) bekezdése – a (2a) 
bekezdésben írt korlátok között – meghatározza a 
másodfellebbezés törvényi okát, a (3) bekezdése 
pedig a másodfellebbezés törvényi jogát. 

[28] A Be. 615. § (1) bekezdése szerint a másodfokú ítélet 
ellen (másod)fellebbezésnek van helye, ha a 
másodfokú bíróság döntése az elsőfokú bíróságéval 
ellentétes. 

[29] A Be. 615. § (2) bekezdés b) pontja szerint ellentétes 
a döntés, ha a másodfokú bíróság az első fokon elítélt 
vádlottal szemben az eljárást megszüntette. 

[30] A hatályos Be. ehhez, a korábbi eljárási törvényben 
is meglévő feltételhez hozzárendelte, hogy nem 
önmagában az eltérés, ellentét (objektíve), hanem 
annak fájlalása, sérelmezése (szubjektíve) adja ki 
együtt a harmadfokú eljárás megnyitását. 

[31] Utóbbiról rendelkezik a Be. 615. § (3) bekezdése, 
amely a másodfellebbezés törvényi joga, s ehhez 
kötődik a felülbírálat Be. 618. § szerinti 
szabályozása. 

[32] Ennek lényege, hogy az ellentétes döntés 
elengedhetetlen, de nem eleve, feltétlen (hivatalból), 
hanem csak akkor jelent harmadfokú eljárásra jogot, 
ha az ilyen, avagy azzal összefüggő rendelkezést a 
jogosult sérelmezi. Ez a sérelmezés jelent belépőt az 
érintett rész felülbírálatához, és ha a sérelem alapos, 
akkor nyílik meg a döntési jogkör. Tehát nem 
automatikusan van helye harmadfokú eljárásnak, 
hanem csak akkor, ha a jogosult a törvény adta 
jogával élve, valamely törvényi okból sérelmezi a 
másodfokú határozatot. 

[33] E szabályozás által – tehát a jogorvoslat 
terjedelméhez, célra tartásához kötöttsége folytán – a 
harmadfokú eljárás közelített a felülvizsgálathoz, 
amely egyébként jellegét tekintve természetes, mivel 
a harmadfokú eljárás valójában nem a másodfokú 
revízió folytatása, hanem a felülvizsgálati revízió 
előrehozatala, jogerő előttre hozatala (amelynek 
perjogi következménye, hogy kiváltja a későbbi 
anyagi jogi okból való felülvizsgálatot). 

[34] Mindehhez járul a Be. 618. § (4) bekezdése, 
miszerint a senki által nem támadott felmentő avagy 
eljárást megszüntető rendelkezés nem bírálható felül, 
azonban ilyenkor is megmarad az a fellebbezési jog, 
amely az ilyen rendelkezéssel mint ellentétes 
döntéssel előállt törvényi ok esetében az ezzel 
összefüggő rendelkezés sérelmezésére biztosít 
fellebbezési jogot. 

[35] Jelen esetben erről van szó. 
[36] Ugyanis az elsőfokú bíróság ítéletében bűnösnek 

mondta ki a vádlottat emberölés bűntettének 
kísérletében [Btk. 160. § (1) bek.], zaklatás 
vétségében [Btk. 222. § (1) bek., (3) bek. a) pont I. 
tétel], garázdaság vétségében [Btk. 339. § (1) bek.] 
és személyes adattal visszaélés vétségében [Btk. 219. 
§ (1) bek. a) pont 1. ford., (3) bek.], ellenben a 
másodfokú bíróság a vádlottat zaklatás vétségében 
bűnösséget megállapító rendelkezést hatályon kívül 
helyezte, és e bűncselekmény miatt a büntetőeljárást 
megszüntette. 

[37] Ez az ellentétes döntés a másodfokú ítélet elleni 
fellebbezés lehetőségét kétségkívül megnyitotta, ez a 
másodfellebbezés törvényi oka. 
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[38] Ez tehát a harmadfok kapuja, amelynek törvényi oka, 
valamint törvényi joga egyaránt biztosított jelen 
ügyben, s ezzel a joggal az ügyész élt is. 

[39] A joghatályos ügyészi fellebbezés alapján a Kúria – 
első körben – a Be. 618. § (1) és (2) bekezdése 
szerinti terjedelemben felülbírálta a megtámadott 
másodfokú ítéletet, valamint az azt megelőző első- és 
másodfokú eljárást. 

[40] A Be. 615. § (3) bekezdés a) pontja szerint a 
fellebbezés sérelmezheti az ellentétes döntést, illetve 
– a Be. 2021. január 1. napjától hatályos szövegének 
– b) pontja szerint kizárólag az ellentétes döntéssel 
összefüggő felülbírálatból eredő, a Be. 583. § (3) 
bekezdésében meghatározott rendelkezést vagy 
indokolást. 

[41] Jelen ügyben az ügyész által a vádlott terhére 
bejelentett fellebbezés az ellentétes döntést nem 
támadta. A Be. 618. § (4) bekezdése szerint pedig 
nem bírálható felül az ítéletnek az a felmentő vagy 
eljárást megszüntető rendelkezése, amely ellen nem 
fellebbeztek.  

[42] A joghatályos másodfellebbezés a Be. 615. § (3) 
bekezdés b) pontján alapult, a Be. 583. § (3) bekezdés 
a) pontjában foglaltakat sérelmezve a vádlottal 
szemben kiszabott büntetés súlyosítását célozta. 

[43] A büntetéskiszabás a bűnösséggel, illetve a bűnösség 
terjedelmével nyilvánvalóan összefüggésben áll. 
Ezért, amennyiben a bűnösség terjedelme a 
másodfokú ítéletben eltérő az elsőfokú ügydöntő 
határozathoz képest, akkor az ellentétes döntéssel 
szükségképpen összefüggésben áll az is, hogy a 
másodfokú bíróság a bűnösségi kör változása 
ellenére miért nem változtatta meg, vagy – más 
esetben – miért az adott irányban és mértékben 
változtatta meg az elsőfokú bíróság által alkalmazott 
joghátrányt. Ezért ilyen esetben a büntetés 
szükségképpen – még érintetlenül hagyása esetén is 
– a másodfokú bíróság ítéletének olyan része, 
amelyet az elsőfokú bíróság ítéletének az ellentétes 
döntéssel összefüggő felülbírálata eredményezett. 

[44] Kétségtelen, hogy az ügyész akkor is kérheti a 
büntetés súlyosítását (vagy a védelem az enyhítést), 
ha az ellentétes döntést kifejezetten nem fájlalja. 
Kétségtelen ugyanis, hogy van ellentétes döntés, 
amely megnyitotta a harmadfok törvényi kapuját, 
miként az is, hogy az ügyész élt a másodfellebbezés 
jogával, végül kétségtelen az is, hogy az ügyésznek 
perjogi jogosultsága volt súlyosítást indítványozni. 

[45] A harmadfokú eljárásban – a Be. 617. §-a értelmében 
– alkalmazni kell a Be. 590. § (5) bekezdés b) pontját, 
miszerint az ítélet fellebbezéssel nem érintett része 
tekintetében is felülbírálatnak van helye a bűnösséget 
megállapító rendelkezés vonatkozásában, ha a 
terheltet fel kell menteni, vagy vele szemben az 
eljárást meg kell szüntetni. 

[46] Mindezen túlmenően kétségtelen, hogy a harmadfok 
a felülvizsgálathoz képest annyiban tágabb, hogy 
mind a bűnösség megállapítását, mind pedig a 
büntetés vizsgálatát biztosítja, utóbbit pedig nem 
csupán a törvényes minősítés hibája, avagy 
önmagában vett anyagi jogi hiba esetén. Ezért is van 
helye és jogi alapja jelen ügyben a büntetés 
vizsgálatának. 

[47] Ez tehát jelen ügyben a harmadfokú fellebbezési 
jogból és felülbírálati okból következő döntési jogkör 
levezetése, és annak elvi tartalma. Ehhez képest válik 
biztosítottá a jogosultak jogorvoslati jogának 

érvényesítése [amelyet az Alaptörvény 28. cikk (7) 
bekezdése garantál, s egyben a Be. 2. § (3) bekezdése 
által védett]. 

[48] Mindezekre figyelemmel nem foghatott helyt a 
védőnek a Be. 2021. január 1. napjától hatályos 
módosítása előtti bírói gyakorlatra hivatkozása. 

[49] A felülbírálat tárgya értelemszerűen és főszabályként 
először az eljárási szabályok – azon belül a feltétlen, 
majd az ún. relatív hatályon kívül helyezést 
eredményező eljárási szabályok – megtartása. 

[50] Mindezek előrebocsátásával (és sorrendjében) a 
Kúria a felülbírálat során nem észlelt olyan – a Be. 
607. § (1) bekezdése, illetve a Be. 608. § (1) 
bekezdése szerinti – eljárási szabálysértést, amely 
feltétlen hatályon kívül helyezési okot képez, az ügy 
érdemi elbírálását kizárná [Be. 625. § (1) és (2) bek.]. 

[51] Az első- és a másodfokú bíróság az eljárást a perjogi 
szabályokat betartva folytatta le. 

[52] A Be. 619. § (4) bekezdése értelmében, ha a 
fellebbezést kizárólag a Be. 615. § (3) bekezdés b) 
pontja vagy a Be. 615. § (4) bekezdése alapján 
jelentették be, továbbá a fellebbezéssel nem érintett 
bűncselekmény esetén a harmadfokú bíróság nem 
vizsgálja a másodfokú bíróság ítéletének 
megalapozottságát és a határozatát a másodfokú 
bíróság által alapul vett tényállásra alapítja. 

[53] Ugyanakkor nyilvánvaló (különösebb magyarázatot 
nem igényel), hogy a Be. 590. § (5) bekezdés b) 
pontja érvényre jutásának természetes perjogi 
velejárója az adott ítéleti részek anyagi jogi 
helyességének felülbírálata. 

[54] Értelemszerűen ez kívül áll a Be. 618. § (4) 
bekezdése által szabályozott esetkörön, vagyis azon, 
hogy nem bírálható felül az ítéletnek az a felmentő 
vagy eljárást megszüntető rendelkezése, amely ellen 
nem fellebbeztek (Kúria Bhar.III.170/2020/21. 
szám). 

[55] Következésképpen a harmadfokú bíróság az ítélet 
fellebbezéssel nem érintett része tekintetében is 
felülbírálja a Be. 590. § (5) bekezdés a)–c) pontjában 
meghatározottakat, vagyis az eljárási szabályok 
megtartásán túl a bűnösség megállapítására 
vonatkozó rendelkezéseket akkor, ha a vádlottat fel 
kell menteni vagy vele szemben az eljárást meg kell 
szüntetni és a bűncselekmények minősítésére 
vonatkozó rendelkezéseket. 

[56] Az elsőfokú bíróság által megállapított és a 
másodfokú bíróság által helyesbített, így 
harmadfokon irányadó tényállások tekintetében a 
Kúria olyan körülményt nem észlelt, amely miatt a 
vádlottat fel kellene menteni, illetve vele szemben az 
eljárást meg kellene szüntetni [Be. 590. § (5) bek. b) 
pont]. 

[57] A vádlott bűnösségére vont következtetések alapját 
nyilvánvalóan az irányadónak tekintett tényállások 
képezték. 

[58] Nem tévedett az eljárt bíróság, amikor a vádlottat – 
két fokon – egyező döntésével bűnösnek mondta ki 
emberölés bűntettének kísérletében [Btk. 160. § (1) 
bek.], garázdaság vétségében [Btk. 339. § (1) bek.] és 
2 rendbeli személyes adattal visszaélés vétségében 
[Btk. 219. § (1) bek. a) pont 1. ford., (3) bek.], és 
törvényes a cselekmények minősítése is. 

[59] A Kúria ezt követően azt vizsgálta, hogy a kiszabott 
büntetések az alkalmazott minősítések mellett a 
büntetés céljával összhangban állóak-e. 
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[60] A törvény meghatározza a büntetés célját, és a 
büntetéskiszabás elveit [Btk. 79. §, 80. § (1) 
bekezdés]. 

[66] Az elsőfokú bíróság a büntetés kiszabása során 
súlyosító körülményként értékelte 
– a vádlott cselekményeinek többszörös halmazatát, 
– a bűncselekmények elkövetésekor fennállt egyenes 
szándékát, 
– az emberölés kísérlete és a különleges személyes 
adattal visszaélés esetében annak tényét, hogy azt a 
házastársa sérelmére valósította meg, 
– a terhére megállapított bűncselekmények 
elszaporodottságát, valamint 
– a különleges személyes adattal visszaélés 
motívumának erkölcsileg súlyosan elítélendő 
jellegét. 

[67] Az elsőfokú bíróság enyhítő körülményként értékelte  
– a vádlott büntetlen előéletét, 
– az életellenes bűncselekmény tekintetében a 
kísérlet stádiumát, valamint 
– azt, hogy a vádlott személyiségszerkezete 
megkönnyítette a bűncselekmények elkövetését. 

[68] A másodfokú bíróság határozatának indokolásában 
rögzítette, hogy a büntetés kiszabása körében 
irányadó körülményeket az elsőfokú bíróság 
túlnyomórészt helyesen tárta fel, és a vádlott terhére 
további súlyosító körülményként értékelte, hogy a 
garázdaság és az egy rendbeli személyes adattal 
visszaélés vétségét már az ellene folyó büntetőeljárás 
alatt valósította meg. Kiemelte ugyanakkor, hogy a 
megbánás puszta hangoztatása nyomatékos enyhítő 
körülményt nem jelent. 

[69] A felrótt bűncselekmények jellege, motívuma 
kapcsán az eljárt bíróság helyesen utalt a 
következőkre. 

[70] A vádlottat a felesége válási szándéka váratlanul, 
minden előzmény nélkül érte, amit tovább terhelt, 
hogy felesége a házat saját tulajdonának mondta, 
amit ő igazságtalannak tartott, mely sérelemből 
lángolt fel dühe, indulata motiválta a cselekményt. 
Ennek során szemből mindkét kezével megragadta a 
sértett nyakát és közepest meghaladó erővel szorítani 
kezdte. A sértett sikertelenül próbálta a vádlott ujjait 
a nyakáról lefejteni, illetve a vádlott mindkét kezét 
eltolni, és megrúgni, a vádlott tovább fojtogatta, amíg 
a sértett egyre kevesebb levegőhöz jutva végül 
eszméletét vesztette. A sértett magához térve csak 
kapkodva, fájdalommal tudott levegőt venni, és 
észlelte, hogy a támadás során maga alá vizelt. A 
cselekmény következtében a nyak elülső felszíne 
többszörös bevérzését, a pajzsporc felső 
nyúlványának törését és a gége körüli lágyrészek 
vizenyővel járó sérülését szenvedte el. A sértett 
halála részben a véletlennek, részben a szakszerű 
orvosi ellátásnak köszönhetően nem következett be. 

[71] A nem vitatott tények szerint továbbá a vádlott a 
házaséletük alkalmával készült, a sértettet és részben 
a vádlottat ábrázoló, szexuális tartamú 
fényképfelvételeket, részben azokról 
fotómontázsokat készítve, szexuális témájú 
megjegyzésekkel, elektronikus úton továbbította a 
sértett lánya és a levelezési rendszerben szereplő 
valamennyi levelező partner részére, másrészt a 
konkrét házaséleti szokásaikról fényképfelvételeket 
továbbított a sértett munkahelyéül szolgáló 
alapítvány honlapjára. 

[72] Azok a nemiséget, a vádlott és a sértett házaséletének 
konkrét körülményeit leplezetlen nyíltsággal 
ábrázolják. Nyilvánosságra hozatalukkal a sértett 
személyes adata, magánérdeke sérelmet szenvedett. 
A vádlott a fotómontázsokat még szexuális tartalmú 
kommentekkel is ellátta, nyilván mindezt a sértett 
lejáratása érdekében. Nem hagyhat maga után 
kétséget, hogy a vádlotti magatartás olyan személyi, 
erkölcsi sérelem, mely nyíltan támadja a sértett 
társadalmi megbecsülését, családi életének 
zavartalanságát, egzisztenciális érdekét, mely 
magatartást a vádlott pusztán bosszúból, a sértett 
megalázása érdekében fejtette ki. 

[73] A Kúria előrebocsátja a következőket. 
[74] Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 16. 

cikk 3. pontja deklarálja, hogy a családnak joga van 
az állami védelemre, melyet kifejez az Egyesült 
Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. 
december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmányának – amelyet 
Magyarországon az 1976. évi 8. törvényerejű 
rendelet hirdetett ki – 23. cikk 1. pontja is. A nőkkel 
szembeni erőszak felszámolásáról szóló 1993. 
december 20-i ENSZ nyilatkozat (A/RES/48/104) 
hangsúlyozza a családon belüli erőszak 
megszüntetését mint állami kötelezettséget. Az 
Európa Tanács Miniszteri Bizottsága R (85) 4. számú 
ajánlása a családon belüli erőszakról, az R (2002) 5. 
számú ajánlása pedig a nők erőszakkal szembeni 
védelméről szól. Emellett a 2011/99/EU irányelv 
célja az élet, a testi épség, a szabadság és a nemi 
integritás elleni bűncselekmények áldozatainak 
védelme. 

[75] Magyarország a nemzetközi és uniós normáknak 
megfelelően alaptörvényi szinten is rögzítette a 
családi élet és a nők védelmét. Az Alaptörvény első 
részét képező Nemzeti Hitvallás kifejezi, hogy az 
emberi együttélés egyik legfontosabb kerete a család, 
s rendelkezik a házasság és család védelméről [L) 
cikk (1) és (3) bekezdés]. A védelemre vonatkozó 
megfogalmazások államcélként értelmezendők s így 
az állam részéről cselekvési kötelezettséget 
kívánnak. A védelem oka abban keresendő, hogy az 
állam nem lehet közömbös a társadalom 
alapintézménye és a nők iránt; ezek olyan 
értékekként jelentkeznek a társadalomban, melyek 
mind a közösség, mind pedig az egyén számára 
helyettesíthetetlenek. 

[76] A jogalkotás és az igazságszolgáltatás elkötelezett a 
gyengék és kiszolgáltatottak érdekeinek védelmében, 
s ennek köszönhetően a nők elleni és családon belül 
elkövetett erőszakos cselekmények már nem a 
magánszféra területéhez tartoznak, hanem közüggyé 
váltak [erre utal az 53/2009. (V. 6.) AB határozat III. 
2.3. pontja is]. 

[77] Magyarország Alaptörvénye a XV. cikk (3) 
bekezdésében deklarálja, hogy a nők és a férfiak 
egyenjogúak.  

[78] Az Alaptörvény XV. cikk (5) bekezdése – részben – 
ehhez kapcsolódóan kimondja, hogy Magyarország 
külön intézkedésekkel védi a családokat, a 
gyermekeket és a nőket. 

[79] A 4/1990. (III. 4.) AB határozat is megerősíti, hogy a 
család a társadalmat alkotó polgárok legalapvetőbb 
és legtermészetesebb közössége. Az ember 
természetétől fogva társas lény, mondhatni „családi 
lény” s ez a minősége az emberi méltóságból ered. 
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[80] Az említett értékek fényében világos, hogy a nőkkel 
szemben, családon belül elkövetett erőszak minden 
formája súlyosan sérti a nemzetközi és uniós 
normákat és az Alaptörvényt. A jogalkotói 
rendelkezések elvi tartalma magában foglalja azt, 
hogy az államok kötelessége a nőkkel szemben 
családon belül elkövetett bármilyen erőszakos 
cselekmény esetén hatékony büntetőjogi védelmet 
biztosítani. 

[81] Az alaptörvényi előírásokból egyenesen következik, 
hogy a nőkkel szembeni bűncselekményekkel, de 
különösen az erőszak jelen ügyben is megjelenő 
formája ellen a büntetőjog eszközeivel szigorúan a 
jogalkotó fellép, a bíróságoknak pedig – a bűnösség 
megállapítása esetén – fel kell lépni. 

[82] A bíróságoknak a büntetéskiszabási gyakorlat során 
ezt a jogalkotói szándékot szem előtt kell tartaniuk, 
és ennek megfelelően a kiszolgáltatott nők elleni 
erőszak súlyos formáinak a szankcionálása során a 
törvény szigorát szükséges alkalmazniuk. Ezt jelenti 
ugyanis a büntetés generális preventív céljának 
érvényre juttatása, mivel az ilyen jellegű erőszakos 
cselekmények az utóbbi időben nem csupán 
elszaporodtak, hanem egyre durvább, elvetemültebb 
elkövetési formát öltöttek. 

[83] A vádlott terhére rótt bűncselekmények folytán – a 
halmazati szabályok alapján – irányadó büntetési 
tételkeret öt évtől huszonegy évig terjedő 
szabadságvesztés, melynek a középmértéke 
tizenhárom év. 

[84] A kifejtettekre tekintettel, a súlyosító körülmények 
számára, valamint jelentős nyomatékára 
figyelemmel, a bűnösségi körülmények átértékelése 
alapján a Kúria úgy ítélte meg, hogy a vádlottal 
szemben kiszabott szabadságvesztés eltúlzottan 
enyhe, a szabadságvesztés-büntetés jelentősebb 
mértékű súlyosítása – 13 évre történő felemelése – 
indokolt, és ehhez igazodóan a közügyektől eltiltás 
tartamának 10 évre történő súlyosítása szükséges. 

[85] Ekként a Kúria a fellebbviteli főügyészség által 
bejelentett másodfellebbezést elbírálva az ítélőtábla 
ítéletét a büntetés kiszabása tekintetében a Be. 624. § 
(1) bekezdése értelmében megváltoztatta, a 
változtatással nem érintett egyéb rendelkezéseit a Be. 
623. §-a alapján helybenhagyta. 

(Kúria Bhar.III.1.413/2021/10.) 

Az az ügyben eljáró bíró, akivel szemben a 
büntetőeljárási törvényben szabályozott 

kizárási ok nem állapítható meg, pártatlan bírónak 
minősül, és az ügyben eljárása ezen okból nem sértheti 
az Alaptörvény XXVIII. cikkében meghatározott 
pártatlan bíróság eljárásának követelményeit 
[Be. 14. § (3) bek. a) pont, 869. § (1) bek.; Alaptörvény 
XXVIII. cikk (1) bek., 26. cikk (1) bek.; 2011. évi 
CLXII. tv. (Bjt.) 36. § (1) bek.]. 

[1] A járásbíróság a 2019. szeptember 10. napján 
kihirdetett ítéletében az I. r. terheltet bűnösnek 
mondta ki új pszichoaktív anyaggal visszaélés 
bűntettében mint bűnsegédet [Btk. 184. § (1) bek., (2) 
bek. a) pont], kábítószer-kereskedelem bűntettében 
mint bűnsegédet [Btk. 176. § (1) bek., (2) bek. a) 
pont]. Ezért őt halmazati büntetésül 2 év börtönben 
végrehajtandó szabadságvesztésre és 200 napi tétel 
pénzbüntetésre ítélte, egyben vele szemben 7833 

forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el. A 
szabadságvesztés végrehajtását az I. r. terhelt 
vonatkozásában 5 év próbaidőre felfüggesztette 
azzal, hogy a próbaidő időtartamára pártfogó 
felügyeletét elrendelte. Megállapította, hogy az I. r. 
terhelt feltételes szabadságra bocsátásának 
legkorábbi időpontja a szabadságvesztés 
végrehajtása esetén a büntetés kétharmad részének 
kitöltését követő nap. A pénzbüntetés 1 napi 
tételének összegét az I. r. terhelt vonatkozásában 
1500 forintban állapította meg, rendelkezett arról, 
hogy a pénzbüntetést meg nem fizetése esetén 
fogházbüntetésre kell átváltoztatni. Rendelkezett a 
lefoglalt bűnjelekről és a bűnügyi költség viseléséről. 

[2] Az elsőfokú bíróság ítélete ellen bejelentett ellentétes 
irányú fellebbezések folytán eljárva a 2020. 
november 23. napján meghozott ítéletével a 
törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét az I. r. terhelt 
vonatkozásában megváltoztatta, a terhére rótt 
bűncselekmények minősítését társtettesként 
elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés 
bűntettének [Btk. 184. § (1) bek. IV. ford., (2) bek. a) 
pont] és társtettesként elkövetett kábítószer-
kereskedelem bűntettének [Btk. 176. § (1) bek. IV. 
ford., (2) bek. a) pont] minősítette; a 
szabadságvesztés tartamát 3 évre súlyosította, melyet 
fegyházban rendelt végrehajtani; valamint az I. r. 
terhelt vonatkozásában a szabadságvesztés 
végrehajtásának felfüggesztését, a vele szemben a 
pénzbüntetés kiszabását és pártfogó felügyelet 
elrendelését, továbbá a szabadságvesztés kiszabása 
körében a feltételes szabadságra bocsátással 
kapcsolatos rendelkezésből „a szabadságvesztés 
végrehajtása esetén” kitételt mellőzte. Az I. r. 
terheltet 3 év közügyektől eltiltásra is ítélte. Mellőzte 
vele szemben a vagyonelkobzás elrendelését. A 
törvényszék gazdasági hivatal letéti csoportjánál 
nyilvántartott 330 000 forint bűnjelpénzt az I. r. 
terheltnek kiadni rendelte azzal, hogy azt a vele 
szemben mind a külön, mind az egyetemleges 
fizetési kötelezettséggel meghatározott bűnügyi 
költség biztosítására visszatartotta. 

[3] A jogerős, vádról rendelkező ügydöntő határozattal 
szemben az I. r. terhelt meghatalmazott védője 
nyújtott be felülvizsgálati indítványt. A 
felülvizsgálati indítvány tartalmából 
megállapíthatóan a Be. 649. § (2) bekezdés d) 
pontjára, azon belül a Be. 608. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti okra hivatkozott. A felülvizsgálati 
indítvány lényege szerint a másodfokon eljáró dr. P. 
E., a tanács elnöke a Be. 14. § (3) bekezdés a) 
pontjára figyelemmel nem járhatott volna el, mert a 
nyomozati szakban a II. r. és III. r. terheltek előzetes 
letartóztatása tárgyában a törvényszék nyomozási 
bírája által hozott határozat ellen bejelentett 
fellebbezés elbírálása során a másodfokú bíróság 
tanácsának tagjaként eljárt.  

[4] A védő hivatkozott az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) 
bekezdésében megfogalmazott tisztességes eljárás 
követelményére, valamint a 21/2016. (XI. 30.) AB 
határozatra, mely szerint az Alaptörvény XXVIII. 
cikk (1) bekezdéséből eredő alkotmányos 
követelmény, hogy a büntetőügy további 
elintézésében ne vegyen részt olyan bíró, aki az 
eljárás bármely korábbi szakaszában, így akár a 
nyomozás során bírói feladatokat látott el. A védő 
álláspontja szerint a másodfokú bíróság eljárása 
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emiatt nem felelt meg a tisztességes eljárás és a 
pártatlanság alkotmányos követelményének, továbbá 
az Alkotmánybíróság határozatában foglaltaknak, és 
ez a törvény előtti egyenlőség követelményével is 
ellentétes.  

[5] Mindezek alapján azt indítványozta, hogy a Kúria az 
ítéletet helyezze hatályon kívül és az elsőfokú 
bíróságot kötelezze új eljárás lefolytatására.  

[6] A Legfőbb Ügyészség átiratában a felülvizsgálati 
indítványt nem tartotta alaposnak. Hivatkozott arra, 
hogy a Be. 659. § (2) bekezdése értelmében a 
felülvizsgálati indítványt – főszabályként – a 
megtámadott határozat meghozatala idején hatályos 
jogszabályok alapján kell elbírálni. A törvényszék 
másodfokú ítéletének meghozatala időpontjában 
hatályos Be. 14. § (3) bekezdés a) pontja szerint a 
vádemelést követően a bíróság további eljárásából ki 
van zárva, aki az ügyben a vádemelés előtt 
nyomozási bíróként vagy a nyomozási bíró 
határozata elleni fellebbezés tárgyában eljárt.  

[7] A Be. 869. § (1) bekezdése értelmében azonban a Be. 
14. § (3) bekezdés a) pontjának alkalmazása során a 
törvényszék másodfokú tanácsának tagjaként eljáró 
bíró a 2016. november 30. után indult 
büntetőeljárásokban minősül kizártnak. Az alapügy 
irataiból megállapítható, hogy a legkorábbi 
büntetőeljárás 2015. április 14. napján indult. Így a 
törvényszék mint másodfokú bíróság eljárása 
törvényes, a Be. 608. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
abszolút eljárási szabálysértés nem állapítható meg, 
ezért a Be. 649. § (2) bekezdés d) pont szerinti 
felülvizsgálati ok törvényes alapja emiatt hiányzik. 

[8] A Legfőbb Ügyészség erre figyelemmel 
indítványozta, hogy a Kúria a felülvizsgálati 
indítvánnyal támadott első- és másodfokú ítéletet az 
I. r. terhelt vonatkozásában hatályában tartsa fenn. 

[10] A felülvizsgálati indítvány nem alapos. 
[12] A Be. 648. § b) pontja értelmében felülvizsgálatnak 

a bíróság jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő 
határozata ellen eljárási szabálysértés miatt is helye 
van. 

[13] A felülvizsgálat alapjául szolgáló eljárási okokat a 
Be. 649. § (2) bekezdése sorolja fel. 

[14] A Be. 649. § (2) bekezdés d) pontja értelmében 
eljárási szabálysértés miatt felülvizsgálati indítvány 
terjeszthető elő, ha a bíróság a határozatát a 608. § (1) 
bekezdésében meghatározott eljárási 
szabálysértéssel hozta meg. 

[15] A Be. 608. § (1) bekezdés b) pontja szerint hatályon 
kívül helyezési ok, ha az ítélet meghozatalában a 
törvény szerint kizárt bíró vett részt. 

[20] A Be. 659. § (2) bekezdése szerint a felülvizsgálati 
indítványt – a jelen ügyben nem irányadó 
kivételekkel – a megtámadott határozat meghozatala 
idején hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni. 
Ez pedig azt jelenti, hogy a megtámadott határozat 
törvénynek való megfelelőségét a meghozatalakor 
hatályos anyagi jogi, illetve – ha az indítvány eljárási 
szabálysértésen alapszik – az eljárási szabályokkal 
összevetve kell vizsgálni, és a határozat akkor 
törvénysértő, ha a meghozatala idején hatályos 
anyagi, vagy eljárási szabályoknak nem felel meg 
(BH 2019.261). 

[21] A törvényszék ítéletének a meghozatala napján 
hatályos Be. 14. § (3) bekezdés a) pontja szerint a 
vádemelést követően a bíróság további eljárásából ki 
van zárva, aki az ügyben a vádemelés előtt 

nyomozási bíróként, vagy a nyomozási bíró 
határozata elleni fellebbezés tárgyában eljárt. 

[22] Az ügy irataiból megállapítható, hogy a másodfokú 
tanács egyik bíró tagja részt vett a büntetőügy II. r., 
valamint III. r. terheltjének előzetes letartóztatása 
elrendelése tárgyában – a nyomozási bíró által – 
meghozott végzés elleni fellebbezés elbírálásában és 
a törvényszék végzésének meghozatalában mint a 
másodfokú tanács tagja. 

[24] A másodfokú ítélet meghozatalának időpontjában 
hatályos és így felülvizsgálati indítvány 
vizsgálatakor is irányadó eljárási szabálynak 
minősülő Be. 869. § (1) bekezdése értelmében a Be. 
14. § (3) bekezdés a) pontjának alkalmazása során a 
törvényszék másodfokú tanácsának tagjaként eljáró 
bíró a 2016. november 30. után indult 
büntetőeljárásokban minősül kizártnak. 

[25] Az alapügy irataiból megállapítható, hogy az eljárás 
alapját három egyesített büntetőügy képezte, a 
büntetőeljárások 2015. április 14. napján, 2015. 
október 12. napján és 2016. június 21. napján 
indultak. 

[26] A Be. jelen ügyben is irányadó 869. § (1) 
bekezdésére figyelemmel ezért dr. P. E. bíró nem volt 
kizárt a felülvizsgálati indítvány alapjául szolgáló 
járásbíróság ítélete elleni fellebbezés elbírálásából.  

[27] Kizárási ok hiányában nem áll fenn a Be. 608. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott hatályon kívül 
helyezést eredményező eljárási szabálysértés, így a 
Be. 649. § (2) bekezdés d) pontjában írt 
felülvizsgálati ok sem. 

[28] A Kúria a felülvizsgálati indítványban foglaltakra 
figyelemmel megállapította, hogy a kizárási ok 
fennállása esetén is csak a másodfokú ügydöntő 
határozat hatályon kívül helyezésére és a másodfokú 
bíróság új eljárásra utasításának lenne helye, 
figyelemmel a Be. 663. § (2) bekezdésére és (4) 
bekezdés a) pontjára.  

[29] A Kúria a védő által az Alaptörvényre, illetve az 
Alkotmánybíróság határozatára hivatkozásával 
kapcsolatosan a következőket fejtette ki:  

[30] A Kúria állandóan követett gyakorlata alapján a Be. 
14. § (3) bekezdés a) pontja szerinti okból az ügyből 
kizárás szempontjából annak van jelentősége, hogy 
az eljáró bíró hozott-e korábban, 2016. november 30. 
után indult eljárásban másodfokon, nyomozási bíró 
határozata elleni fellebbezés tárgyában döntést (BH 
2019.263.). 

[31] Magyarország Alaptörvénye XXVIII. cikk (1) 
bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy 
az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben 
a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, 
független és pártatlan bíróság tisztességes és 
nyilvános tárgyaláson, észszerű határidőn belül 
bírálja el. 

[32] A tisztességes eljárás követelménye olyan minőség, 
amelyet az eljárás egészének és körülményeinek 
figyelembevételével lehet csupán megítélni. Ezért 
egyes részletek hiánya ellenére éppúgy, mint az 
összes részlet, szabály betartása dacára lehet az 
eljárás „méltánytalan”, vagy „igazságtalan” avagy 
„nem tisztességes” [6/1998. (III. 11.) AB határozat]. 

[33] Az Alaptörvény által külön nevesített pártatlan 
bíróság fogalmának az eljárási törvények a bíró 
kizárására és a bíróság kizárására vonatkozó 
rendelkezések szabályok meghatározásával tesznek 
eleget. A Be. részletesen szabályozza azokat az 
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eseteket, amikor az ügyben a kizárási okkal érintett 
személy bíróként nem járhat el, ezen kizárási okok 
hivatalbóli vizsgálata az eljárás során kötelező, és – a 
tisztességes eljárás garanciarendszerének 
megfelelően – felülvizsgálati eljárás alapjául is 
szolgálhat. A pártatlanság követelményét a 
büntetőeljárási törvény rendelkezései alapján kell 
vizsgálni. Az az ügyben eljáró bíró, akivel szemben 
a büntetőeljárási törvényben szabályozott kizárási ok 
nem állapítható meg, pártatlan bírónak minősül, és az 
ügyben eljárása ezen okból nem sértheti az 
Alaptörvény XXVIII. cikkében meghatározott 
pártatlan bíróság eljárásának követelményeit. 

[34] Az Alaptörvény 26. cikk (1) bekezdése értelmében a 
bírák a törvénynek vannak alárendelve, a törvények 
betartása a bíró Alaptörvényből fakadó 
kötelezettsége. E kötelezettségét jeleníti meg a bírák 
jogállásáról szóló törvény és az eljárási törvények 
(jelen esetben a Be.). 

[35] A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 
évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 36. § (1) 
bekezdése szerint a bíró hivatását esküjéhez hűen 
köteles gyakorolni, igazságszolgáltatási feladatainak 
teljesítését nem tagadhatja meg, a rábízott ügyekben 
folyamatosan, lelkiismeretesen köteles eljárni. 

[36] Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezéseire 
figyelemmel mindez azt jelenti, hogy az a bíró, akivel 
szemben a rá irányadó eljárási törvényben 
meghatározott kizárási ok nem áll fenn a törvény 
rendelkezése alapján, a rábízott ügyben köteles 
eljárni, annak elintézését nem tagadhatja meg. 
Következik továbbá az is, hogy a bíró a 
büntetőeljárási törvényben meghatározott objektív 
kizárási ok hiányában annak meglétét nem állíthatja. 
Annak a bírónak, aki a rábízott ügy elintézéséből 
jelen esetben a büntetőeljárási törvény 
rendelkezéseinek megfelelően nem kizárt, mert vele 
szemben a törvény rendelkezéseivel szemben 
kizárási ok nem áll fenn, az Alaptörvényből eredő és 
a jogállási törvényben megjelenített alkotmányos és 
sarkalatos törvényi kötelezettsége, hogy az ügyben 
eljárjon, ellenkező esetben a rábízott ügy elintézését 
törvényi ok nélkül tagadja meg, ami fegyelmi 
felelősségét veti fel. 

[37] Ugyancsak az Alaptörvényből és a jogállási 
törvényből eredő kötelezettsége az, hogy a hatályos 
törvényi rendelkezést alkalmazza, annak 
alkotmányosságáról nem dönthet. A jogszabály 
Alaptörvénybe ütközésének vizsgálatára kizárólag az 
Alkotmánybíróság jogosult. Amennyiben az 
Alkotmánybíróság eljárásában a bíró által 
alkalmazott vagy alkalmazandó törvényi 
rendelkezést megsemmisítette, az a bíró számára az 
érintett törvényi rendelkezés alkalmazásának tilalmát 
teremti meg. Ezt az esetet kivéve azonban a bíró 
érvényes és hatályos jogszabály alkalmazását nem 
tagadhatja meg, nem hagyhatja figyelmen kívül, mert 
ezzel az Alaptörvényben és a jogállási törvényben 
meghatározott kötelezettségét sérti meg. 

[38] Mindezekre figyelemmel a Be. 14. § (3) bekezdés a) 
pontjának alkalmazása során a bíró nem hagyhatja 
figyelmen kívül a Be. 869. § (1) és (2) bekezdésében 
foglalt, rá nézve kötelező törvényi rendelkezéseket, 
így, ha annak figyelembevételével nem minősül 
kizártnak, ezzel ellentétesen saját kizártságát nem 
állapíthatja meg. 

[39] Az Alkotmánybíróság a 21/2016. (XI. 30.) AB 
határozatában megállapította, hogy az Alaptörvény 
XXVIII. cikk (1) bekezdéséből eredő alkotmányos 
követelmény a büntetőeljárásról szóló 1998. évi 
XIX. törvény 21. § (3) bekezdés a) pontjának 
alkalmazásakor, hogy a büntetőügy további 
elintézésében ne vegyen részt olyan bíró, aki az 
eljárás bármely korábbi szakaszában, így akár a 
nyomozás során bíróként járt el. Az 
Alkotmánybíróság ezen alkotmányos követelményét 
a korábbi büntetőeljárási törvény 21. § (3) bekezdés 
a) pontjának alkalmazásával kapcsolatosan 
támasztotta, e követelménynek a Be. 14. § (3) 
bekezdés a) pontjában szabályozott kizárási ok 
megfelel. A hivatkozott alkotmánybírósági határozat 
azonban értelemszerűen nem foglalkozott, nem 
foglalkozhatott a Be. 869. § (1) bekezdésében foglalt 
törvényi rendelkezéssel, így annak alkalmazására 
nincs kihatással.  

[40] A Be. 869. § (1) bekezdésében foglalt törvényi 
rendelkezést az Alkotmánybíróság nem semmisítette 
meg, annak alkalmazása a bíró számára a korábban 
kifejtettek miatt jelen ügyben is alkotmányos és a 
jogállási törvényből eredő kötelezettsége volt. 

[41] Mindezek alapján a Kúria a támadott határozatot nem 
ügydöntő végzésével a Be. 662. § (1) bekezdése 
alapján hatályában fenntartotta. 

(Kúria Bfv.I.1.190/2021/6.) 

A bíróságnak alaposan és az előkészítő ülésről 
készített jegyzőkönyvből – így értelemszerűen 

a Be. 445. § (8) bekezdése alapján készített rövidített 
jegyzőkönyvből is – utólag ellenőrizhető módon kell 
vizsgálnia a bűnösséget beismerő nyilatkozat 
elfogadhatóságának a Be. 504. § (2) bekezdés a) és b) 
pontjában írt feltételét [Be. 74. § (1), (2) és (3) bek., 
444. §, 445. § (1), (2) és (8) bek., 504. § (1) és (2) bek.]. 

[1] A járásbíróság a 2021. február 2. napján megtartott 
előkészítő ülésen meghozott és jogerőre emelkedett 
ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki testi sértés 
bűntettében [Btk. 164. § (1) bek. és (3) bek.]. Ezért őt 
1 évre próbára bocsátotta. A magánfél által 
előterjesztett polgári jogi igény érvényesítését egyéb 
törvényes útra utasította, valamint kötelezte a 
terheltet a bűnügyi költség megfizetésére. 

[2] A bíróság jogerős, vádról rendelkező ügydöntő 
határozata ellen a Legfőbb Ügyészség terjesztett elő 
felülvizsgálati indítványt a járásbíróság ítéletének 
hatályon kívül helyezése, és a bíróság új eljárásra 
utasítása érdekében. 

[3] Az indítvány indoka szerint a járásbíróság 
törvénysértően fogadta el a terhelt beismerő 
vallomását az előkészítő ülésen, amely a 
büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a 
továbbiakban: Be.) 649. § (2) bekezdés d) pontjában 
meghatározott, a Be. 608. § (1) bekezdés h) pont I. 
fordulata szerinti eljárási szabálysértés. A nyomozás 
során készített igazságügyi elmeorvos szakértői 
vélemény szerint a terhelt beszámítási képessége 
közepes fokban korlátozott, ami – a beismerő 
vallomása elfogadhatósága szempontjából is, a Be. 
504. § (2) bekezdés b) pontja szerint – nyilvánvalóan 
észszerű kételyt vet fel a beszámítási képességével 
kapcsolatban. Ezért a beismerése elfogadásának ezen 
törvényi feltétele nem állt fenn. 
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[4] Ezen túl elmaradt annak a vizsgálata is, hogy a terhelt 
a konkrét cselekmény tekintetében a bűnösséget 
beismerő nyilatkozatának természetét és 
elfogadásának következményeit megértette-e. 
Ekként a bűnösséget beismerő nyilatkozat 
elfogadásának a Be. 504. § (2) bekezdés a) pontjában 
foglalt konjunktív feltétele is hiányzik. 

[5] A felülvizsgálati indítvány alapos. 
[6] A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, amely a 

jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő határozattal 
szembeni jogi kifogás lehetőségét biztosítja. 
Kizárólag a Be. 648. §-a alapján a Be. 649. §-ában 
megjelölt anyagi és eljárásjogi okokból vehető 
igénybe, a felülvizsgálati okok törvényi köre nem 
bővíthető. 

[7] A Be. 649. § (2) bekezdés d) pontja alapján 
felülvizsgálati ok, ha a bíróság a jogerős ügydöntő 
határozatát a Be. 608. § (1) bekezdésében 
meghatározott feltétlen hatályon kívül helyezést 
eredményező eljárási szabálysértéssel hozta meg. A 
Be. 608. § (1) bekezdés h) pont első fordulata szerint 
ilyen eljárási szabálysértés, ha az elsőfokú bíróság a 
bűnösséget beismerő nyilatkozatot a Be. 504. § (2) 
bekezdésében meghatározott feltételek hiányában 
fogadta el. 

[8] A Be. 504. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjai 
részletezik, hogy melyek a bűnösséget beismerő 
nyilatkozat elfogadásának együttes feltételrendszere:  
- a vádlott e nyilatkozatának természetét és 
elfogadásának következményeit megértette, 
- a vádlott beszámítási képessége és beismerésének 
önkéntessége iránt észszerű kétely nem mutatkozik, 
- a vádlott bűnösséget beismerő nyilatkozata 
egyértelmű és azt az eljárás ügyiratai alátámasztják. 

[9] A Be. 502. § (3) bekezdése az előkészítő ülés 
menetére vonatkozóan előírja, hogy az előkészítő 
ülés megkezdése és a vád lényegének ismertetése 
után a bíróság a vádlottat kihallgatja, amelynek 
megkezdésekor a Be. 185. § (1) bekezdésben írt 
terhelti figyelmeztetésen kívül figyelmezteti az 500. 
§ (2) bekezdésében foglaltakra is. 

[10] A bíróság – a törvény eltérő rendelkezésének 
hiányában – a büntetőeljárásban résztvevő személyt 
az őt érintő eljárási cselekményt megelőzően a 
jogairól tájékoztatja és a kötelezettségeire 
figyelmezteti, ennek során törekszik arra, hogy a 
büntetőeljárásban résztvevő személy a vele 
közölteket megértse és magát megértesse. Ennek 
érdekében a kapcsolattartás során egyszerűen és 
közérthetően fogalmaz, figyelembe veszi a 
büntetőeljárásban résztvevő személy állapotát és 
személyes jellemzőit, valamint meggyőződik arról, 
hogy a büntetőeljárásban résztvevő személy a vele 
szóban közölteket megértette-e, ennek hiányában a 
közlést megmagyarázza [Be. 74. § (1), (2) és (3) 
bek.]. 

[11] A Be. 502. § (5) bekezdése szerint az 502. § (3) 
bekezdésben meghatározott figyelmeztetéseket 
követően a bíróság kérdést intéz a vádlotthoz, hogy 
beismeri-e a bűnösségét a vád tárgyává tett 
bűncselekményben. 

[12] A Be. 504. § (1) bekezdése értelmében, ha a vádlott 
a bűnösségét beismeri, és a beismeréssel érintett 
körben a tárgyaláshoz való jogáról lemond, a bíróság 
e tény, az eljárás ügyiratai, valamint a vádlott 
kihallgatása alapján vizsgálja meg, hogy a vádlott 
bűnösséget beismerő nyilatkozatát elfogadja-e. A 

vádlott kihallgatása – az előkészítő ülés jellegére 
figyelemmel – a Be. 504. § (2) bekezdésben 
meghatározott feltételek vizsgálatára irányul. 

[13] A vádlott figyelmeztetése és a bűnösséget beismerő 
nyilatkozatának elfogadása során különös gonddal 
kell eljárnia a bíróságnak, amennyiben a vádlott 
beszámítási képessége korlátozott. Önmagában 
azonban ez a körülmény – szemben a felülvizsgálati 
indítvány érvelésével – a beismerő nyilatkozat 
elfogadását nem zárja ki. 

[14] A beismerő nyilatkozat elfogadásának feltétele, hogy 
a vádlott beszámítási képessége tekintetében 
észszerű aggály nem merült fel. Ennek tisztázása – 
szükség esetén – a nyomozás során kirendelt 
igazságügyi elmeorvos-szakértői véleménnyel 
történhet. A felülvizsgálati indítványban hivatkozott 
BH 2021.160. számú eseti döntés is ezt mondta ki 
elvi éllel. 

[15] Jelen ügyben a nyomozás során, az eljárás tárgyát 
képező bűncselekménnyel összefüggésben a terhelt 
beszámítási képességét az igazságügyi orvosszakértő 
megvizsgálta és a szakvéleményben a terhelt 
beszámítási képességének közepes fokú 
korlátozottságát állapította meg. Az iratok tanúsága 
szerint a nyomozás során a szakértői vélemény 
helyességével kapcsolatosan aggály, észrevétel, 
bizonyítási indítvány nem merült fel. 

[16] Az eljáró bíróságnak az előkészítő ülés keretében 
meg kell győződnie arról is, hogy a terhelt az adott 
helyzetben, a számára érthető módon 
megfogalmazott figyelmeztetéseket megértette, és a 
beismerése (tárgyalásról lemondása) 
következményeit megfelelően tudja mérlegelni. Más 
szóval képes-e a büntetőeljárásban a saját érdekeit 
felismerni és annak megfelelően nyilatkozni. 

[17] A bíróság ezen meggyőződési kötelezettségét nem 
pótolja, hogy az előkészítő ülésen az ügyész és a 
terhelt érdekében eljáró védő is jelen van. 

[18] A nyomozás során beszerzett, 2020. január 20. 
napján kelt igazságügyi elmeorvos szakértői 
vélemény szerint a terhelt enyhe fokú értelmi 
fogyatékosságban szenved, ahhoz társuló 
magatartászavarral. Mindez közepes fokban 
korlátozta cselekménye társadalomra 
veszélyességének felismerésében, illetve az e 
felismerésnek megfelelő cselekvésben. 
Megállapította továbbá, hogy a terhelt vallomástételi 
képessége – értelmi fogyatékossága miatt – 
korlátozott, érzelmi labilitása és csökkent 
intellektusa miatt a vallomását mentális állapota 
befolyásolhatja. 

[19] Mindezek alapján a bíróságnak alaposan és az 
előkészítő ülésről készített jegyzőkönyvből utólag is 
ellenőrizhető módon kell vizsgálnia a bűnösséget 
beismerő nyilatkozat elfogadhatóságának a Be. 504. 
§ (2) bekezdés a) és b) pontjában írt feltételét. 

[20] A Be. 444. § (1) bekezdése szerint a bíróság 
eljárásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyv tartalmi követelményeit a Be. 445. § (2) 
bekezdése rögzíti. A Be. 445. § (2) bekezdés a) 
pontja rendelkezik arról, hogy a jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell az eljárási cselekmény menetét és 
az annak során történteket úgy, hogy a jegyzőkönyv 
alapján azt is meg lehessen állapítani, hogy az eljárási 
szabályokat megtartották-e, a b) pont szerint pedig 
ezen túl a vádlott és a tanú vallomását, valamint a 
szakértő véleményét. Értelemszerűen az előkészítő 
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ülésen a Be. 444. § (1) bekezdés b) pontja kizárólag 
a vádlott vallomására korlátozódik. 

[21] A Be. 445. § (8) bekezdése lehetőséget ad rövidített 
jegyzőkönyv készítésére, ha a bíróság ügydöntő 
határozata első fokon vagy másodfokon jogerőre 
emelkedik. Ilyenkor a rövidített jegyzőkönyvnek 
csak a Be. 445. § (1) bekezdésben meghatározott 
adatokat, valamint a bírósági eljárásnak a Be. 445. § 
(2) bekezdés a) pontjának megfelelő leírását kell 
tartalmaznia. Tehát az eljárási szabályok 
megtartottságának ellenőrzésére a rövidített 
jegyzőkönyvnek is alkalmasnak kell lennie. A 
rövidített jegyzőkönyv ugyanakkor csak lehetőség, 
ami nem zárja ki, hogy ne e szabály alkalmazásával 
kerüljön sor a jegyzőkönyv elkészítésére. 

[22] Jelen ügyben a járásbíróság előkészítő ülésen hozott 
ítélete első fokon jogerőre emelkedett, ezért az 
előkészítő ülésről a Be. 445. § (8) bekezdése alapján, 
szabályszerűen készülhetett rövidített jegyzőkönyv, 
amire a járásbíróság 18. sorszámú jegyzőkönyvének 
utolsó bekezdése is utal. 

[23] A jegyzőkönyv a terhelt általános figyelmeztetését 
követően az alábbiakat tartalmazza: „Bíró 
felvilágosítást ad arról, hogy ha a bíróság a vádlott 
bűnösséget beismerő nyilatkozatát végzéssel 
elfogadta, nincs helye fellebbezésnek az ítélet ellen a 
bűnösség megállapítása, illetve a váddal egyező 
tényállás és minősítés miatt. 
Vádlott figyelmeztetésre tett nyilatkozata: »A 
jogaimra történő tájékoztatást és a figyelmeztetést 
megértettem, a váddal egyezően beismerem a 
bűnösségem, lemondok a tárgyaláshoz való 
jogomról. Vallomást kívánok tenni.«” Majd a 
rövidített jegyzőkönyv azt rögzíti, hogy „a vádlott 
vallomást tesz”. 

[24] Ezt követően a bíróság végzést hozott a terhelt 
beismerő nyilatkozatának elfogadásáról. A végzés 
indokolása szerint: „A bíróságban nem merült fel 
kétség azzal kapcsolatban, hogy a vádlott a vádat, 
illetve a Be. 500. § (2) bekezdésében foglaltakat és 
azok következményeit megértette. (…) A bíróság 
álláspontja szerint a vádlott bűnösséget beismerő 
nyilatkozata elfogadásának a Be. 504. § (2) 
bekezdésében írt feltételei fennállnak. A vádlott 
nyilatkozatának természetét és jóváhagyásának 
következményeit egyértelműen megértette. A 
beszámítási képessége és beismerésének 
önkéntessége iránt ésszerű kétely nem merült fel, 
ilyenre az eljárás során sem a vád, sem a védelem 
nem hivatkozott.” 

[25] Ezután a bíróság a terheltet kihallgatta a 
büntetéskiszabási körülményekre is, ennek során 
bírói kérdésre a terhelt azt nyilatkozta, hogy „nem 
bántam meg, nem kértem bocsánatot, nem is 
beszélünk egymással. Sajnos nem tudok most sem, 
itt a tárgyalóteremben bocsánatot kérni. Lehet, hogy 
a betegségem is hozzájárult a dühkitörésemhez, nem 
tudom. Van egy kiscicám, azzal szoktam játszani, 
igen tarthatom a szobámba, és meg is sétáltathatom, 
ő mindig megnyugtat.” 

[26] Mindezek alapján az állapítható meg, hogy a 
jegyzőkönyv nem tartalmazza a terhelt vallomását, 
amelyből megismerhető lenne saját nyelvezetű 
nyilatkozata, ami alapot adhatna a Be. 504. § (2) 
bekezdés a) pontja szerint feltétel vizsgálata 
tekintetében. Ezen túlmenően a beismerő 
nyilatkozatot elfogadó végzés sem egyéniesített. 

[27] Ugyanakkor a terhelt vonatkozásában készült 
elmeorvos szakértői szakvélemény, és a terheltnek a 
személyi körülményeire tett rövid vallomása alapján 
nyilvánvaló észszerű kétely fogalmazható meg arra 
vonatkozóan, hogy a nyilatkozata jelentőségét, 
természetét és lehetséges következményeit 
megértette, illetve felmérte-e. A vallomása 
részletesebb rögzítésének elmaradása miatt azonban 
további megállapítás nem tehető arra vonatkozóan, 
hogy a Be. 504. § (2) bekezdés a) pontja szerint, 
beismerése következményeivel tisztában volt-e. 

[28] Az igazságügyi elmeorvos szakértői vélemény a 
bűncselekmény elkövetési idejére állapította meg azt, 
hogy a terhelt közepes fokban korlátozva volt abban, 
hogy a cselekménye társadalomra veszélyességét 
felismerje és annak megfelelő magatartást 
tanúsítson. 

[29] A Be. 504. § (2) bekezdés b) pontja az előkészítő ülés 
időpontjára írja elő, hogy a bíróságnak vizsgálnia 
kell, hogy a vádlott beszámítási képessége iránt 
észszerű kétely nem mutatkozik-e. 

[30] Így a Be. 504. § (2) bekezdés b) pontja a beismerés 
elfogadásának akadályát fogalmazza meg, és nem a 
terhelt büntethetőségének akadályát [Btk. 15. § b) 
pont, 17. § (1)–(2) bek.]. Ebből következően ez egy 
eljárásjogi feltétel, amely tartalmában a beismerés 
hitelessége vizsgálatának a részét képezi. Ennek 
során az iratok között rendelkezésre álló igazságügyi 
elmeorvos szakértői vélemény megállapításai is 
figyelembeveendőek, azonban önmagában a 
terheltnek az eljárás tárgyát képező cselekmény 
vonatkozásában megállapított korlátozott 
beszámítási képessége nem zárja ki a terhelt 
bűnösséget beismerő nyilatkozatának az elfogadását. 
Ugyanakkor a terhelt kóros elmeállapota alapján, 
amely – a már rendelkezésre álló igazságügyi 
elmeorvos szakértői vélemény alapján – enyhe, vagy 
közepes fokban korlátozta a beszámítási képességét, 
fokozottabban vizsgálni kell a beismerés 
önkéntességét, valamint azt, hogy felmerül-e kétség 
a beismerő nyilatkozat elfogadása 
következményeinek megértése vonatkozásában. 

[31] Jelen ügyben az igazságügyi elmeorvos szakértői 
vélemény szerint a terhelt enyhe fokú értelmi 
fogyatékosságban szenved, ami közepes fokban 
korlátozta cselekményei társadalomra 
veszélyességének felismerésében; továbbá a 
vallomástételi képessége – értelmi fogyatékossága 
miatt – korlátozott, érzelmi labilitása és csökkent 
intellektusa miatt a vallomását mentális állapota 
befolyásolhatja. Ennek tükrében a terheltnek a 
büntetéskiszabási körülmények körében tett 
nyilatkozata – a beismerés elfogadása tekintetében – 
kétséget kelt aziránt, hogy a Be. 500. § (2) 
bekezdésében foglaltakat és azok következményeit 
megértette [Be. 504. § (4) bek. a) pont]. 

[32] A rövidített jegyzőkönyv alapján pedig utólagosan 
nem lehet megállapítani, hogy a Be. 504. § (2) 
bekezdés a) és b) pontjában írt feltételek megléte 
alapján fogadta-e el a terhelt beismerő nyilatkozatát 
a járásbíróság.  

[33] Az előkészítő ülésről felvett jegyzőkönyvben 
elmulasztotta rögzíteni a terhelt vallomását olyan 
terjedelemben, amely alapján a beismerő nyilatkozat 
és a következményeinek megértése megállapítható 
lenne. Nem pótolta ezt a beismerő nyilatkozat 
elfogadásáról szóló végzés kizárólag 



1192 Büntető Kollégiumi 

törvényszöveget tartalmazó – a konkrét ügy egyedi 
sajátosságaira ki nem térő – indokolása sem. 

[34] Következésképpen a járásbíróság a Be. 608. § (1) 
bekezdés h) pont első fordulatában írt eljárási 
szabályt vétett, mivel a beismerő nyilatkozatot a Be. 
504. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 
feltétel hiányában fogadta el, ami megalapozza a Be. 
649. § (2) bekezdés d) pontja szerinti felülvizsgálati 
ok megállapítását. 

[35] A fentiek alapján a Kúria – a Legfőbb Ügyészség 
által előterjesztett felülvizsgálati indítványt elbírálva 
– az elsőfokú bíróság jogerős ügydöntő határozatát a 
Be. 663. § (2) bekezdése alapján hatályon kívül 
helyezte és a járásbíróságot új eljárásra utasította, 
mert az alapügyben eljáró bíróság a jogerős ügydöntő 
határozatát a 649. § (2) bekezdés d) pontjában 
meghatározott eljárási szabálysértéssel hozta meg. 

[36] A Kúria a Be. 663. § (3) bekezdése alapján 
megismételt eljárásra előírja, hogy az előkészítő 
ülésen részletesen, a terheltnek szóló egyéniesített 
figyelmeztetés mellett, a jegyzőkönyvből utólag is 
ellenőrizhető módon meg kell vizsgálnia a 
bíróságnak, hogy a terhelt beismerő nyilatkozata a 
Be. 504. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt 
követelményeknek megfelel-e. Amennyiben a 
beismerés hitelessége nem állapítható meg, akkor az 
ügydöntő határozat meghozatalára az előkészítő 
ülésen nem kerülhet sor és az ügyben tárgyalást kell 
kitűzni. 

[37] A Be. 856. § (1) bekezdés a) pontja szerint a bűnügyi 
költséget a befizetéstől a visszatérítés időpontjáig 
eltelt időre számított mindenkori törvényes 
kamatával együtt a terheltnek vissza kell téríteni, ha 
rendkívüli jogorvoslat folytán a jogerős ügydöntő 
határozatot a bíróság hatályon kívül helyezte és 
megismételt eljárást kell lefolytatni. Felülvizsgálat 
esetén erről a Kúria köteles rendelkezni [Be. 857. § 
(1) bek. c) pont]. Ennek megfelelően a Kúria 
elrendelte a terhelt részére az általa eddig esetlegesen 
megfizetett bűnügyi költségnek a – befizetéstől a 
visszatérítés időpontjáig eltelt időre számított 
mindenkori törvényes kamatával történő – 
visszatérítését. 

(Kúria Bfv.I.887/2021/7.) 

I. A bíróságnak a vádirat benyújtását 
követően egy hónapon belül hivatalból kell 

vizsgálnia, hogy az ügyben hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezik-e, illetőleg amennyiben 
ennek helye lehet, határozhat az egyesítés vagy 
elkülönítés kérdésében, illetve ilyen kérdésben az 
egyesítés megfontolása iránt megkeresheti az egyesítés 
tárgyában döntésre jogosult bíróságot. Mindez 
azonban nem érinti a bíróság azon kötelezettségét, 
hogy a vádirat benyújtásától számított egy hónap 
elteltével a vádiratot kézbesítenie kell és a vádirat 
kézbesítését követően – amennyiben az egyesítés 
megfontolására megküldött ügyet a másik bíróság nem 
egyesíti – a törvényes határidőben előkészítő ülést kell 
kitűznie [Be. 484. § (1) bek., 499. § (2) bek.].  
II. Az egyesítés tárgyában kizárólagosan az arra 
jogosult bíróság hozhat döntést.  
III. Az előkészítő ülés a tárgyalással együtt az elsőfokú 
bíróság eljárását képezi, amely együttesen tekinthető 
önálló bírósági szaknak, így a Be. 146. § (1) bekezdése 
szerint az eljárás azonos szakaszában folyamatban lévő 

ügynek kell tekinteni azokat az ügyeket, amelyek 
vádemelést követően az elsőfokú bíróságon vannak 
folyamatban, az elsőfokú bíróság ügydöntő 
határozatának meghozataláig [Be. 146. §]. 

[1] Az „A” Törvényszék a 2021. december 7. napján 
meghozott végzésével a költségvetési csalás bűntette 
és más bűncselekmények miatt Z. D. vádlott ellen 
indult büntetőügyben megállapította az 
illetékességének hiányát, és a büntetőügyet áttette a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező „B” 
Törvényszékhez.  

[2] A „B” Törvényszék 2022. január 25. napján 
meghozott és 2022. február 9. napján véglegessé vált 
végzésével a költségvetési csalás bűntette és más 
bűncselekmények miatt Z. D. vádlott ellen indult 
büntetőügyben ugyancsak megállapította az 
illetékességének hiányát és az ügyet az eljáró bíróság 
kijelölése végett a Kúriára felterjesztette. 

[3] A Kúria az ügyben első fokon eljáró bíróságként az 
„A” Törvényszéket jelölte ki.  

[4] A Be. 11. § értelmében a bíróság feladata az 
igazságszolgáltatás.  

[6] A Be. 20. § (1) bekezdés 19. pontja szerint első fokon 
a törvényszék hatáskörébe tartoznak a 
gazdálkodással összefüggő kiemelt 
bűncselekmények. 

[7] A Be. 10. § (1) bekezdés 3. pont f) pontja szerint 
gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmény a 
Btk. 396. § (5) bekezdése szerinti költségvetési 
csalás és az ezzel összefüggésben elkövetett 
költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy 
ellenőrzési kötelezettség elmulasztása.  

[8] A Be. 21. § (1) bekezdése alapján, ha e törvény 
eltérően nem rendelkezik, az eljárásra az a bíróság 
illetékes, amelynek az illetékességi területén a 
bűncselekményt elkövették. 

[9] A Be. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint az eljárásra 
az a bíróság is illetékes, amelynek az illetékességi 
területén a terhelt lakcíme vagy tényleges 
tartózkodási helye található, ha az ügyészség ott emel 
vádat.  

[10] Az „A” Megyei Főügyészség az „A” Törvényszékre 
2021. október 21. napján benyújtott vádiratában Z. 
D. vádlottat a Btk. 396. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott és az (5) bekezdés b) pontja szerint 
minősülő, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, 
üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás 
bűntettével mint közvetett tettest és 2 rendbeli, a Btk. 
345. §-ában meghatározott és a törvényhely szerint 
minősülő, folytatólagosan elkövetett hamis 
magánokirat felhasználásának vétségével mint 
közvetett tettest vádolta. 

[11] Az „A” Megyei Főügyészség a vádiratban 
indítványozta, hogy az ügyet a „A” Törvényszék a 
„B” Törvényszék részére küldje meg egyesítés 
megfontolása végett.  

[12] Az „A” Törvényszék 2021. október 28. napján, majd 
2021. november 22. napján megküldte az ügyet 
egyesítés megfontolása végett a „B” 
Törvényszéknek. A „B” Törvényszék az iratokat 
mindkét alkalommal visszaküldte, az egyesítésről 
határozatot nem hozott.  

[13] Arra figyelemmel, hogy az egyesítés tárgyában a Be. 
147. § (2) bekezdése szerint az egyesítésre vonatkozó 
indítványban megjelölt ügyben, megelőzésre 
figyelemmel dönteni jogosult „B” Törvényszék az 
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egyesítésről nem döntött, az „A” Törvényszék előtt 
folyamatban lévő ügye önálló ügy, amelyben a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság 
jogosult és egyben köteles is eljárni.  

[14] Az „A” Törvényszék a hivatkozott rendelkezések 
alapján az ügy elbírálására hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezik, ezért törvénysértő 
módon nem állapíthatja meg az illetékessége hiányát 
az általa indokoltnak tartott egyesítés érdekében. 

[15] A Be. 23. §-a értelmében a bíróságnak a hatáskörét 
és illetékességét hivatalból kell vizsgálnia, így a 
vádemelést követően a tárgyalás előkészítése során, 
a Be. 485. §-a alapján rendelkezhet az ügy 
hatáskörrel, illetve illetékességgel rendelkező 
bírósághoz történő áttételről. A „A” Törvényszék 
álláspontja helyes és jogszerű abban a kérdésben, 
hogy a vádemelést követően az áttételről, valamint az 
egyesítésről a Be. 485. §-a, illetve 486. §-a alapján az 
előkészítő ülés kitűzését megelőzően az előkészítő 
ülés megtartása nélkül is lehet rendelkezni. 

[16] A Tizenharmadik Rész első fejezete, a LXXV. 
Fejezet rendelkezik a vádirat alapján teendő 
intézkedésekről. 

[17] A Be. 484. § (1) bekezdés a) és b) pontja értelmében 
a bíróság az ügyiratok bírósághoz érkezését követő 
egy hónapon belül megvizsgálja, hogy szükséges, 
illetve lehetséges-e az ügy áttétele, illetve az ügyek 
egyesítése vagy elkülönítése. 

[18] A Be. 497. §-a értelmében a bíróság legkésőbb az 
ügyiratok bírósághoz érkezésétől számított egy 
hónap leteltekor kézbesíti a vádiratot a vádlottnak és 
a védőnek. 

[19] A Be. előkészítő ülésről szóló következő, LXXVI. 
Fejezetében található Be. 499. § (2) bekezdése 
alapján a bíróság a vádirat kézbesítésétől számított 
három hónapon belül előkészítő ülést tart. 

[20] Mindezek összevetéséből megállapítható, hogy a 
bíróságnak a vádirat benyújtását követően egy 
hónapon belül hivatalból kell vizsgálnia, hogy az 
ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik-e, 
illetőleg amennyiben ennek helye lehet, határozhat 
az egyesítés vagy elkülönítés kérdésében, illetve 
ilyen kérdésben az egyesítés megfontolása iránt 
megkeresheti az egyesítés tárgyában döntésre 
jogosult bíróságot. Mindez azonban nem érinti a 
bíróság azon kötelezettségét, hogy legkésőbb a 
vádirat benyújtásától számított egy hónap elteltével a 
vádiratot kézbesítenie kell, a vádirat kézbesítését 
követően pedig – amennyiben az egyesítés tárgyában 
határozat nem születik – előkészítő ülést kell 
kitűznie. 

[21] Ugyanakkor az egyesítésről történő döntésnek nem 
akadálya az, hogy az egyesítendő ügyben előkészítő 
ülés megtartására nem került sor. 

[22] A törvény rendelkezései alapján egyesítést követően 
az egyesített ügy annak az ügynek a részévé válik, 
amelyhez egyesítették, ezért az egyesítést követően 
annak sorsát osztja. Amennyiben abban az ügyben, 
amelyhez az ügyet egyesítették az előkészítő ülés 
megtartására már sor került, vagy a törvény 
értelmében előkészítő ülést nem kellett tartani és az 
ügyben már tárgyalás van kitűzve, illetőleg a 
tárgyalás már megkezdésre került, úgy az egyesített 
ügyben sem szükséges és nem is lehetséges 
előkészítő ülést tartani. 

[23] Ezért jelen ügyben az egyesítés tárgyában történő 
döntésnek nem akadálya az, hogy az egyesítésre 

megküldött ügyben előkészítő ülés tartására nem 
került sor.  

[24] Ugyanakkor az egyesítés tárgyában kizárólagosan az 
arra jogosult bíróság hozhat döntést, jelen ügyben – 
egy esetleges egyesítést követően hatáskörrel és az 
előtte folyamatban lévő ügy azonos vádlottjára és a 
cselekmény egyes elkövetési helyére figyelemmel 
egyébként illetékességgel rendelkező – a „B” 
Törvényszék jogosult egyedül arról dönteni, hogy az 
egyesítés a Be. 146. § (1) bekezdésében foglaltakat 
figyelembe véve indokolt-e. Kötelező egyesítést a 
Be. csak a 486. §-ában foglalt esetben ír elő. 

[25] Az egyesítés tárgyában való döntést megelőzően a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság 
köteles eljárni, nem állapíthatja meg illetékességének 
hiányát, és különösen nem abból a célból, hogy ezzel 
az egyesítés tárgyában hozott döntést kikényszerítse. 

[26] A Kúria a teljesség érdekében megállapította, hogy 
helyes a 26/2021. (VIII. 11.) AB határozat [67]–[69] 
bekezdéseire való hivatkozás, az előkészítő ülés a 
tárgyalással együtt az elsőfokú bíróság eljárását 
képezi, amely együttesen tekinthető önálló bírósági 
szaknak, így a Be. 146. § (1) bekezdése szerint az 
eljárás azonos szakaszában folyamatban lévő ügynek 
kell tekinteni azokat az ügyeket, amelyek vádemelést 
követően az elsőfokú bíróságon vannak folyamatban, 
az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának 
meghozataláig. 

[27] Mindezek alapján jelen ügyben a következőképpen 
kell eljárni:  

[28] Az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
„A” Törvényszéknek a Be. 484. § (1) bekezdésében 
foglalt intézkedések szükségességét kell 
megvizsgálnia. Amennyiben továbbra is úgy ítéli 
meg, hogy az ügyben az egyesítés indokolt, úgy a Be. 
147. § (2) bekezdésére figyelemmel, az egyesítés 
kérdésében dönteni jogosult „B” Törvényszéknek 
kell megküldeni az ügyet a Be. 146. § (1) 
bekezdésében foglalt egyesítés megfontolása 
érdekében. Az „A” Törvényszék végzésében a 
törvényi egység egy büntetőeljárásban történő 
egységes elbírálása tárgyában kifejtett indokait, mint 
az egyesítés célszerűsége tárgyában figyelembe 
veendő indokokat az egyesítés tárgyában hozandó 
döntés tekintetében mérlegelni kell. 

[29] A „B” Törvényszék köteles az egyesítés tárgyában 
dönteni; amennyiben célszerűnek látja az egyesítést, 
arról végzésben határozni, amennyiben azt nem látja 
célszerűnek, az iratokat az egyesítés mellőzésére 
irányuló döntéséről szóló tájékoztatással együtt kell 
visszaküldenie a „A” Törvényszéknek. Arra 
figyelemmel, hogy a törvény ebben az esetben nem 
írja elő a kötelező egyesítést, a „B” Törvényszék a rá 
vonatkozó rendelkezések alapján saját 
meggyőződésének megfelelően dönt arról, hogy az 
egyesítés az ügyben a Be. 146. § (1) bekezdésére 
figyelemmel célszerű-e. Az egyesítés elmaradása 
abban az esetben sem teremt törvénysértő helyzetet, 
ha annak következménye az, hogy az ügyben 
esetlegesen korábban született jogerős ügydöntő 
határozat folytán az ugyanazon cselekmény jogerős 
elbírálása miatt a büntetőeljárást meg kell szüntetni 
és perújítást kell annak feltételei fennállása esetén 
lefolytatni. Ugyanakkor a célszerűség vizsgálata 
során nem mellőzhető a Kúriának a törvényi 
egységbe tartozó bűncselekmény egy 
büntetőeljárásban egységes elbírálására vonatkozó, 
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az „A” Törvényszék áttételről rendelkező 
végzésében megjelölt határozataiban foglaltak 
figyelembevétele, megfontolása. A törvényi 
egységbe tartozó bűncselekmények együttes 
elbírálása, a törvényi egységet alkotó bűncselekmény 
részcselekményeinek ugyanazon eljárásban történő 
elbírálása alapvetően akkor is követelmény, ha az 
ügyész az egyes részcselekmények miatt eltérő 
időpontokban emel vádat. Ezt a követelményt az 
egyesítés megfontolása során csak akkor lehet 
mellőzni, ha az egyesítés a célszerűség 
követelményeit olyan módon sértené, hogy az 
alapján egyébként a Be. 146. § (2) bekezdésére 
figyelemmel, az ügy elkülönítésének lenne helye (a 
terheltek nagy száma vagy egyéb ok a büntetőjogi 
felelősségnek ugyanazon eljárásban történő 
elbírálását jelentően megnehezítené). 

[30] Amennyiben a törvényben a tárgyalás előkészítése 
esetén meghatározott határidők leteltéig az egyesítés 
kérdésében döntés nem születik, az „A” 
Törvényszéknek úgy kell tekinteni, hogy az 
egyesítésre jogosult „B” Törvényszék az egyesítést 
nem tartja célszerűnek, és a rá irányadó határidőknek 
megfelelő eljárási cselekményekkel az eljárást 
folytatni kell. Arra figyelemmel, hogy az azonos 
eljárási szakaszban az egyesítésről a bíróság 
bármikor dönthet, a „B” Törvényszék azt követően is 
elrendelheti az ügyek egyesítését, ha az „A” 
Törvényszék az ügyben már előkészítő ülést tartott, 
és az ügy az előkészítő ülésen nem fejeződött be. 
Amennyiben a „B” Törvényszék az egyesítést 
indokoltnak tartja, annak nem akadálya az, hogy az 
ügyben előkészítő ülés tartására nem került sor, ilyen 
okból az egyesítés tárgyában meghozandó döntés 
meghozatalát nem lehet megtagadni. 

[31] A Kúria rámutat továbbá arra is, hogy az ügyben 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok 
nem állapíthatják meg ismételten az illetékességük 
hiányát, és erre alapítva nem rendelkezhetnek az ügy 
áttételéről, mert ezzel megsértik a Be. 11. §-ában 
foglalt, valamint a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 36. 
§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségeiket, 
amelynek végső soron alapja az Alaptörvény XXV. 
cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt 
igazságszolgáltatási tevékenység bíróság általi 
ellátásának alkotmányos elve. 

[32] Mindezek alapján a Kúria a Be. 24. § (1) bekezdése, 
valamint a (2) bekezdésére figyelemmel, a (3) 
bekezdése alapján az első fokon eljáró bíróságként az 
„A” Törvényszéket jelölte ki. 

(Kúria Bkk.I.216/2022/2.) 

I. A másodfokú bíróság a terhelt 
cselekményeit látszólagos alaki halmazat 

helyett valódi anyagi halmazatként, azaz több 
cselekményét több bűncselekményként értékelve 
hozott a Be. 567. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
eljárást megszüntető rendelkezést a kábítószer 
birtoklásának vétsége vonatkozásában. Ez a Be. 615. § 
(2) bekezdés b) pontja szerinti ellentétes döntésnek 
minősül, amely a másodfellebbezés lehetőségét 
megnyitotta [Be. 615. § (1) bek.].  
II. Nincs helye az ítélet jogerőre emelkedése 
megállapításának mindaddig, amíg az arra jogosultak 

az őket megillető fellebbezési jogukat nem 
gyakorolhatták [Be. 459. § (1) bek.]. 

[1] Az ítélőtábla a 2021. december 9-én meghozott 
végzésével a fellebbviteli főügyészségnek az 
ítélőtábla ítélete jogerősítő záradékának a II. r. terhelt 
vonatkozásában történő hatályon kívül helyezését, 
illetőleg e terhelt tekintetében fellebbezési jog 
biztosítását célzó indítványát elutasította. 

[2] A törvényszék a 2020. szeptember 17-én kihirdetett 
ítéletében a II. r. terheltet – más bűncselekmény 
mellett – kábítószer-kereskedelem bűntettében [Btk. 
176. § (1) bek. IV. ford., (3) bek.] mondta ki 
bűnösnek, és 8 év fegyházban végrehajtandó 
szabadságvesztésre és 8 év közügyektől eltiltásra 
ítélte. Az elsőfokú bíróság tényállásának 2. pontjában 
rögzítette, hogy a II. r. terhelt 2018. január 6. napján 
– a jelen ügyben történt első letartóztatásából való 
szabadulását követően – a P., M. utca 4. szám alatti 
tartózkodási helyén egy karláncért cserébe 0,0006 
gramm totál-THC tartalmú kábítószert (kannabiszt) 
adott át P. L.-nének. A II. r. terhelt által átadott 
kannabisz hatóanyag-tartalma 0,0006 gramm volt, 
amely a jelentős mennyiség alsó határának 0,0005%-
a. A II. r. terhelt 2018. október 16. napján 10 óra 15 
perckor a vele szemben foganatosított rendőri 
intézkedés során legalább 0,0671 gramm hatóanyag-
tartalmú amfetamint tartott magánál, illetve a II. r. 
terhelt a rendőri intézkedést megelőzően – 
közelebbről meg nem határozható időpontban – 
amfetamin kábítószert fogyasztott, melynek pontos 
mennyisége nem állapítható meg. 

[3] Az ítélőtábla a 2021. május 18-án kihirdetett 
ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és a II. 
r. terhelttel szemben a Btk. 178. § (6) bekezdésébe 
ütköző kábítószer birtoklásának vétsége miatt indult 
büntetőeljárást megszüntette, és a II. r. terhelt 
tekintetében a kerületi bíróság ítéletével kiszabott 1 
év börtönbüntetés végrehajtásának elrendelését 
mellőzte. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét a 
II. r. terhelt tekintetében helybenhagyta. 

[4] Az ítélőtábla végzésének indokai alapján az elsőfokú 
bíróság álláspontja szerint a II. r. terhelt saját 
kábítószer fogyasztása a kereskedésen túl szintén 
tényállásszerű magatartás, csupán alávetettsége okán 
nem képezheti külön felelősségre vonás alapját a Btk. 
178. § (6) bekezdésére figyelemmel. Ezért ugyanis – 
annak szubszidiaritása folytán – csak akkor lehetne 
büntethető, ha más, súlyosabb bűncselekményt nem 
valósított volna meg. 

[5] Ehhez képest a másodfokú bíróság az ítéletében 
megállapította, hogy a II. r. terhelt 2018. október 16-
i cselekménye csakugyan a Btk. 178. § (6) bekezdése 
szerinti kábítószer fogyasztásaként, illetve a csekély 
mennyiségű kábítószer fogyasztás céljából történő 
tartásaként értékelhető. Mivel azonban e 
cselekményre a Btk. 176. § (1) bekezdés szerinti 
bűncselekmény befejező időpontjához – 2018. január 
6. – képest több, mint 10 hónappal később került sor, 
e szubszidiárius vétség nem olvad bele a kábítószer-
kereskedelembe, mert a kereskedés és fogyasztás, 
illetve a fogyasztási célú tartás egyidejűsége nem 
állapítható meg. 

[6] Ugyanakkor a másodfokú bíróság álláspontja szerint 
a két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő 
kábítószer birtoklása vétségének a II. r. terhelt terhére 
megállapított jelentősebb tárgyi súlyú 
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bűncselekmény mellett a felelősségre vonás 
szempontjából nincs jelentősége. Ezért e cselekmény 
miatt indult büntetőeljárást a Be. 567. § (1) bekezdés 
f) pontjának értelemszerű alkalmazásával 
megszüntette. 

[7] Az ítélőtábla álláspontja szerint az, hogy jelen 
ügyben az első fokon eljárt törvényszék tévesen 
állapította meg a látszólagos alaki halmazatot a II. r. 
terhelt kábítószer-kereskedelem bűntetteként értékelt 
cselekménye és a 2018. október 16-án elkövetett, 
kábítószer-fogyasztásként, illetve csekély 
mennyiségű kábítószer fogyasztás céljából történő 
tartásaként értékelhető cselekménye között. 
Figyelemmel arra, hogy a két cselekmény között 
eltelt idő miatt a kereskedés és fogyasztás, illetve 
fogyasztási célú tartás egyidejűsége nem volt 
megállapítható, valóságos anyagi halmazatról van 
szó. 

[8] Az elsőfokú ítéletben e ténynek, illetőleg ezzel 
összefüggésben a 2018. október 16-i cselekménynek 
az értékelése elmaradt, tehát a törvényszék e 
bűncselekményről gyakorlatilag nem rendelkezett, 
az e cselekmény miatti elítélés ezért fel sem 
merülhet, így a Be. 615. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti ellentétes döntés sem állapítható meg. Mivel 
pedig a másodfokon eljárt ítélőtábla e 
bűncselekmény tekintetében a II. r. terhelt 
bűnösségét nem állapította meg, ebből következően 
a Be. 615. § (2) bekezdés c) pontjában írt ellentétes 
döntés sem áll fenn. A másodfokú bíróság ítélete 
elleni, a Be. 615. § (1) bekezdésén alapuló 
fellebbezés lehetősége II. r. terhelt vonatkozásában 
ezért nem áll fenn. 

[9] A végzés ellen a fellebbviteli főügyészség jelentett be 
fellebbezést az ítélőtábla ítélete jogerősítő 
záradékának a II. r. terhelt tekintetében történő 
hatályon kívül helyezése, és a másodfokú ítélet ellen 
a II. r. terhelt vonatkozásában jogorvoslati jog 
biztosítása érdekében. 

[10] A Legfőbb Ügyészség átiratában a fellebbviteli 
főügyészség fellebbezését – annak indokaival 
egyetértve – fenntartotta  

[11] A fellebbezés indokai szerint az ítélőtábla téves 
jogértelmezéssel állapította meg, hogy döntése a Be. 
615. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem nyitotta 
meg a harmadfokú eljárás lehetőségét. 

[12] Tévesen helyezkedett az ítélőtábla arra az 
álláspontra, hogy az elsőfokú ítéletben a 2018. 
október 16-i cselekménynek az értékelése elmaradt, 
és a törvényszék e bűncselekményről gyakorlatilag 
nem rendelkezett, az e cselekmény miatti elítélés 
ezért fel sem merülhet, így ellentétes döntés sem 
állapítható meg. Az elsőfokú bíróság ezzel 
kapcsolatban ugyanis kifejtette, hogy a terheltek saját 
kábítószer-fogyasztása, a kereskedésen túl szintén 
tényállásszerű magatartás, csupán alávetettsége okán 
nem képezheti külön felelősségre vonás alapját a Btk. 
178. § (6) bekezdésére figyelemmel, ezért ugyanis 
annak szubszidiaritása folytán, csak akkor lehetne 
büntethető, ha más súlyosabb bűncselekményt nem 
valósított volna meg. Ez alapján pedig 
megállapítható, hogy az elsőfokú bíróság 
megállapította a II. r. terhelt bűnösségét a 2. 
tényállási pontban szerepeltetett bűncselekményben, 
csak a szubszidiaritás tévesen megállapított, 
látszólagos alaki halmazatára figyelemmel nem 
minősítette önálló bűncselekményként. 

[13] Az ügyészség szerint erre utal az is, hogy a bíróság a 
II. r. terhelt vonatkozásában a kerületi bíróság 2018. 
szeptember 4. napján jogerős ítéletével kiszabott 1 év 
szabadságvesztés-büntetés végrehajtását is 
elrendelte, amelyre a II. r. terheltnek a Btk. 87. § b) 
pontja alapján a próbaidő alatt – tehát 2018. 
szeptember 4. napját követően – elkövetett 
bűncselekmény miatt végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítélésére tekintettel került sor. 

[14] Rámutatott, hogy a Be. 615. § (1) bekezdése alapján 
a másodfokú bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van 
helye a harmadfokú bírósághoz a másodfokú 
bíróságnak az elsőfokú bíróságéval ellentétes 
döntése esetén. A (2) bekezdés b) pontja szerint 
ellentétes a döntés, ha a másodfokú bíróság az első 
fokon elítélt vádlottat felmentette vagy vele szemben 
a büntetőeljárást megszüntette. Kifejtette, hogy jelen 
ügyben megállapítható: az elsőfokú bíróság a II. r. 
terheltet elítélte a 2. tényállási pont szerinti 
kábítószer fogyasztásával és csekély mennyiségű 
kábítószer fogyasztás céljából megszerzésével, 
tartásával elkövetett kábítószer birtoklásának 
vétségében is, csak tévesen a kábítószer-
kereskedelem bűntettével fennálló látszólagos alaki 
halmazatra figyelemmel e cselekményét nem 
minősítette önállóan. 

[15] Jelen esetben a II. r. terhelt nem egy, hanem több 
cselekménye valósított meg több bűncselekményt, 
tehát nem alaki, hanem – amint arra az ítélőtábla is 
helyesen utalt – anyagi halmazat állapítható meg, 
ezért a Be. 615. § (2a) bekezdése alkalmazásának 
nincs helye. 

[16] Az ügyészség szerint a másodfokú bíróság az első 
fokon elítélt II. r. terhelttel szemben a büntetőeljárást 
megszüntette, azonban a határozata ellen 
törvénysértő módon nem biztosított fellebbezési 
lehetőséget, ennek hiányában viszont a másodfokú 
ítélet nem emelkedett jogerőre, mivel nincs helye az 
ítélet jogerőre emelkedése megállapításának 
mindaddig, amíg az érdekelt az őt megillető 
perorvoslati jogát nem gyakorolhatta. 

[17] Mindezek alapján indítványozta, hogy a Kúria az 
ítélőtábla végzését változtassa meg akként, hogy 
helyezze hatályon kívül a másodfokú ítélet jogerősítő 
záradékát a II. r. terhelt vonatkozásában, és 
biztosítson e terhelt tekintetében fellebbezési jogot. 

[18] A fellebbviteli főügyészség által bejelentett 
fellebbezés a következők szerint alapos. 

[19] Az elsőfokú bíróság ügydöntő határozata elleni 
fellebbezés jogát a Be. 579. § (1) bekezdése 
általánosságban – a Be. 580. §-ban foglalt szűk körű 
kivételekkel, további feltétel előírása nélkül – 
biztosítja. Ezzel szemben a Be. 615. § (1) bekezdése 
a másodfokú bíróság ügydöntő határozata elleni 
fellebbezés lehetőségét kizárólag a másodfokú 
bíróságnak az elsőfokú bíróságéval ellentétes 
döntése esetén biztosítja. 

[20] A Be. 615. § (1) és (2) bekezdése meghatározza a 
másodfellebbezés törvényi okát, a (3) bekezdés pedig 
a másodfellebbezés törvényi jogát. 

[21] A Kúria azt vizsgálta, hogy jelen ügyben helye van-
e harmadfokú eljárásnak. 

[22] A Be. 615. § (1) bekezdése szerint a másodfokú ítélet 
ellen (másod)fellebbezésnek van helye, ha a 
másodfokú bíróság döntése az elsőfokú bíróságéval 
ellentétes. 
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[23] A Be. 615. § (2) bekezdése alapján ellentétes a 
döntés, ha a másodfokú bíróság 
a) olyan vádlott bűnösségét állapította meg, vagy 
olyan vádlott kényszergyógykezelését rendelte el, 
akit az elsőfokú bíróság felmentett, vagy vele 
szemben az eljárást megszüntette, 
b) az első fokon elítélt vádlottat felmentette, vagy 
vele szemben az eljárást megszüntette, 
c) a vádlott bűnösségét olyan bűncselekményben 
állapította meg, amelyről az elsőfokú bíróság nem 
rendelkezett. 

[24] Az ellentétes rendelkezés mint a másodfellebbezés 
törvényi okának rendeltetése, nyilvánvalóan az, hogy 
lehetőség nyíljon az ellentétet, illetve eltérést eldöntő 
– így az első bűnösségmegállapítás, illetve a 
felmentés vagy megszüntetés ellenében igénybe 
vehető – új eljárási fokra. 

[25] Jelen esetben az elsőfokú bíróság a kábítószer-
kereskedelem bűntettének a kábítószer birtoklásának 
vétségével fennálló látszólagos alaki halmazatára 
figyelemmel nem minősítette önállóan a kábítószer 
birtoklásának vétségét a II. r. terhelt vonatkozásában. 

[26] A másodfokú bíróság a II. r. terhelt cselekményeit 
látszólagos alaki halmazat helyett valódi anyagi 
halmazatként, azaz több cselekményét több 
bűncselekményként értékelve hozott a Be. 567. § (1) 
bekezdés f) pontja alapján eljárást megszüntető 
rendelkezést a kábítószer birtoklásának vétsége 
vonatkozásában. 

[27] A Be. 615. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellentétes 
döntés, ha a bíróság az első fokon elítélt vádlottat 
felmentette vagy vele szemben a büntetőeljárást 
megszüntette. 

[28] A harmadfokú eljárás lehetőségét megteremti, ha az 
elsőfokú bíróságnak a vád tárgyává tett valamennyi 
bűncselekmény miatt bűnösséget megállapító 
ítéletével szemben a másodfokú bíróság a 
jelentősebb tárgyi súlyú bűncselekmény mellett a 
felelősségre vonás szempontjából jelentéktelennek 
ítélt bűncselekmény miatt az eljárást megszünteti 
[Be. 567. § (1) bek. f) pont]. 

[29] Tévesen helyezkedett az ítélőtábla arra az 
álláspontra, hogy az elsőfokú bíróság nem 
rendelkezett a 2. tényállási pontban leírt valamennyi 
bűncselekményről, azaz a kábítószer birtoklásának 
vétségéről [Btk. 178. § (6) bek.]. 

[30] Az elsőfokú bíróság ítélete a látszólagos alaki 
halmazatra figyelemmel nem minősítette önállóan a 
II. r. terhelt 2018. október 16-i cselekményét. 

[31] Látszólagos alaki halmazat esetében az elkövető 
cselekménye egyidejűleg több különböző törvényi 
tényállást valósít meg, de az egyik törvényi tényállás 
megvalósulása a másikat kizárja. A szubszidiaritás 
elve alapján az alárendelt, a kisegítő tényállás csak 
akkor alkalmazható, ha súlyosabb bűncselekmény 
nem valósul meg; erről a törvény kifejezetten 
rendelkezik. A Btk. 178. § (6) bekezdése szerint 
minősülő kábítószer birtoklásának vétsége 
szubszidiárius bűncselekmény. 

[32] Rámutat a Kúria: a másodfokú ítélet indokolása is 
kifejti, hogy a II. r. terhelt 2. tényállási pontban leírt, 
2018. október 16-i cselekménye „csakugyan” a Btk. 
178. § (6) bekezdése szerinti kábítószer birtoklása 
vétségének értékelhető, azonban jelen ügyben e 
szubszidiárius vétség nem olvad bele a kábítószer-
kereskedelembe. 

[33] A látszólagos (alaki) halmazat valójában 
bűncselekményegység. Ebből az következik, hogy az 
egymással ilyen viszonyban lévő cselekménnyel 
egységesen, egy bűncselekményként kerülnek 
elbírálásra. 

[34] Az elsőfokú bíróság a II. r. terheltet a 2018. október 
16-i cselekmény kapcsán is bűnösnek mondta ki 
azzal, hogy e cselekményét a terhére rótt kábítószer-
kereskedelem bűntette részének tekintette. 

[35] Következésképpen, ahogyan azt az ítélőtábla is 
megállapította az elsőfokú bíróság rendelkezett a 
2018. október 16-i cselekményről is, csak tévesen 
látszólagos alaki halmazatot állapított meg, a 
valóságos anyagi halmazat helyett. 

[36] Egyetértett a Kúria a Legfőbb Ügyészség 
álláspontjával, mely szerint erre utal az is, hogy az 
elsőfokú bíróság a II. r. terhelt vonatkozásában a 
kerületi bíróság 2018. szeptember 4. napján jogerős 
ítéletével kiszabott 1 év szabadságvesztés-büntetés 
végrehajtását is elrendelte, amelyre a II. r. terheltnek 
a Btk. 87. § b) pontja alapján a próbaidő alatt – tehát 
2018. szeptember 4. napját követően – elkövetett 
bűncselekmény miatt végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítélésére tekintettel került sor. Ez 
pedig kizárólag a 2. tényállási pontban leírt, 2018. 
október 16-i cselekmény lehet. 

[37] Ehhez képest a másodfokú bíróság azon döntése, 
hogy a II. r. terhelttel szemben megszüntette a 
kábítószer birtoklásának vétsége miatt indult 
büntetőeljárást, ellentétes döntésnek minősül a Be. 
615. § (2) bekezdés b) pontja szerint.  

[38] A másodfellebbezési jog megnyílta szempontjából 
tehát annak van jelentősége, hogy az ellentétes 
döntés fennáll-e. 

[39] A másodfokú bíróság döntése lehetett volna – a 
valódi anyagi halmazatra figyelemmel – bűnösséget 
megállapító, felmentő vagy eljárást megszüntető. A 
másodfokú bíróság úgy döntött, hogy az eljárást a 
felelősségre vonás szempontjából jelentéktelennek 
ítélt bűncselekmény miatt megszünteti.  

[40] Ez – értelemszerűen – a másodfellebbezés 
lehetőségét megnyitotta. 

[41] Mindennek az a jelentősége, hogy az ügyészség, a 
terhelt és a védő számára is kitárgyalhatóvá teszi a 
megszüntetés jelentőségének a súlyát. A terhelt és 
védője önállóan is vitathatják a megszüntetésre 
tekintettel a kiszabott büntetést, miként az ügyész 
akár a megszüntetés helyénvalóságát, és akár a 
kiszabott büntetést. 

[42] Mindezek alapján az ítélőtábla részéről az ítélet 
tekintetében a jogerő megállapítása tévesen történt. 

[43] Nincs helye az ítélet jogerőre emelkedése 
megállapításának mindaddig, amíg az arra jogosultak 
az őket megillető perorvoslati jogukat nem 
gyakorolhatták. 

[44] A Be. 459. § (1) bekezdése szerint az egyesbíró vagy 
a tanács elnöke az ügydöntő határozat jogerőre 
emelkedését követően a határozatra vezetett 
záradékkal tanúsítja az ügydöntő határozat jogerőre 
emelkedésének tényét és a jogerőre emelkedés napját 
(jogerősítő záradék). 

[45] Ebből a rendelkezésből következik, hogy a jogerősítő 
záradék nem olyan bírósági döntés, amelyhez önálló 
jogerőhatás fűződik, hanem a végrehajtást lehetővé 
tevő olyan megállapítás, amelyhez a bíróság nincs 
kötve. Valamely bírósági határozat jogerőssé és 
végrehajthatóvá nyilvánítása tárgyában hozott 
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záradék helyességét a bíróság utóbb maga is 
módosíthatja, megváltoztathatja (BH 2015.151., 
Kúria Bfv.II.890/2014/9.). 

[46] Másképpen szólva, ha a bíróság tévesen látja el 
jogerősítő és végrehajthatósági záradékkal az ítéletet, 
ahhoz jogerőhatás nem fűződik, így azt a bíróság 
utóbb módosíthatja. 

[47] A másodfokú bíróság a II. r. terhelt vonatkozásában 
a jogerősítő záradék hatályon kívül helyezésével 
egyidejűleg lesz abban a helyzetben – immár a nem 
jogerős ügydöntő határozatra figyelemmel –, hogy a 
személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 
kényszerintézkedés szükségességéről határozhat 
[Be. 552. § (1) bek.]. 

[48] A jogerősítő záradék hatályon kívül helyezését 
követően a másodfokú bíróságnak az ítéletét 
ismételten kézbesítenie kell az arra jogosultaknak, 
ennek során figyelemmel kell lenni a Be. 451. § (4) 
bekezdésére, melynek értelmében, ha a határozatot 
kézbesítés útján közlik, a jogorvoslati rész 
tartalmazza azt, hogy a határozat ellen van-e helye 
jogorvoslatnak – jelen esetben van –, és azt az eljárás 
mely résztvevője, hol és milyen határidőn belül 
terjesztheti elő. 

[49] Ekként a Kúria a megtámadott határozatot a Be. 614. 
§ (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel, a 614. § (4) 
bekezdése szerinti tanácsülésen eljárva – a Be. 579. 
§ (3) bekezdése folytán irányadó – Be. 606. § (1) 
bekezdése alapján megváltoztatta. 

(Kúria Bpkf.III.87/2022/4.) 

Ha a terhelt érdekében több meghatalmazott 
védő jár el, és a vezető védő az elsőfokú 

bírósági tárgyaláson, a jogorvoslattal támadható 
határozat kihirdetésekor jelen van és fellebbezési jogát 
gyakorolja – azaz erre más védőt nem jelöl ki –, 
nyilatkozata kizárja, hogy a bíróság határozatával 
szemben másik védő is fellebbezést jelentsen be.  
Ilyen esetben a további védő fellebbezését – mint nem 
jogosulttól származót – el kell utasítani [Be. 42. (6) bek., 
588. § (1) bek., 597. § (1) bek.]. 

[1] A törvényszék 2020. szeptember 17. napján 
kihirdetett ítéletével hozott ügydöntő határozatot a II. 
r. terhelt vonatkozásában, amely az ítélőtábla 
ítéletében írt változtatással 2021. május 18. napján 
jogerőre emelkedett. 

[2] Az ítélőtábla a 2021. december 9. napján meghozott 
végzésével a fellebbviteli főügyészségnek az 
ítélőtábla ítélete jogerősítő záradékának a II. r. 
vádlott vonatkozásában történő hatályon kívül 
helyezését, illetőleg e vádlott tekintetében 
fellebbezési jog biztosítását célzó indítványát 
elutasította. Az ügyészség által bejelentett 
fellebbezés folytán másodfokon eljáró Kúria a 2022. 
március 8. napján megtartott tanácsülésen meghozott 
végzésével az ítélőtábla végzését megváltoztatta és 
az ügyészi indítványnak hely adott, egyben felhívta 
az ítélőtáblát arra, hogy az ítéletének jogerősítő 
záradékát a II. r. vádlott vonatkozásában helyezze 
hatályon kívül, és határozatát a fellebbezésre 
jogosultakkal ismételten közölje. Megállapította 
továbbá, hogy a másodfokú bíróság a II. r. vádlott 
vonatkozásában a jogerősítő záradék hatályon kívül 
helyezésével egyidejűleg lesz abban a helyzetben – 
immár a nem jogerős ügydöntő határozatra 

figyelemmel –, hogy a személyi szabadságot érintő 
bírói engedélyes kényszerintézkedés 
szükségességéről határozhat. 

[3] Az ítélőtábla a 2022. március 21. napján megtartott 
ülésen meghozott végzésével az ítélőtábla mint 
másodfokú bíróság 2021. május 18. napján 
kihirdetett ítéletének jogerősítési záradékát a II. r. 
vádlott tekintetében hatályon kívül helyezte. Ezt 
követően az ugyancsak a 2022. március 21. napján 
megtartott ülésen meghozott végzésével – a 
fellebbviteli főügyészség indítványára – a II. r. 
vádlott bűnügyi felügyeletét a harmadfokú eljárás 
befejezéséig elrendelte azzal, hogy a II. r. vádlott a 
bíróság engedélye nélkül B. és P. megye 
közigazgatási területét nem hagyhatja el, a 
tartózkodási helyét nem változtathatja meg. 
Megállapította, hogy a bűnügyi felügyelet 
magatartási szabályai megtartását a rendőrség a 
vádlott mozgását nyomon követő technikai 
eszközzel köteles ellenőrizni, a nyomkövető eszköz 
telepítéséig a vádlott a végzésben megjelölt ingatlant 
csak a bíróság külön engedélyével hagyhatja el. A 
bűnügyi felügyelet magatartási szabályai 
megszegésének jogkövetkezményeiről a terheltet 
tájékoztatta. 

[4] Az ítélőtábla végzése ellen a II. r. vádlott, a II. r. 
vádlott meghatalmazott vezető védője és a II. r. 
vádlott meghatalmazott védője jelentett be 
fellebbezést. 

[5] A jogorvoslati indítványt a II. r. vádlott 
meghatalmazott vezető védője írásban indokolta, 
melyben kifejtette, hogy a Be. 552. § (2) bekezdése 
szerint „ha az ügydöntő határozat a kihirdetéskor 
nem emelkedik jogerőre, a bíróság a személyi 
szabadságot érintő kényszerintézkedésről nyomban 
határoz”. Jelen ügyben megállapítható, hogy II. r. 
vádlott vonatkozásában 2021. május 18. napján 
emelkedett jogerőre az ügydöntő határozat, és „a 
kényszerintézkedés a szabadságvesztés foganatba 
vételével ténylegesen megszűnt, hiszen a II. r. vádlott 
2021. szeptember 30-án önként, határidőben 
jelentkezett a szabadságvesztés végrehajtásának 
megkezdésére.” Ezt követően 6 hónappal később – a 
jogerősítő záradék hatályon kívül helyezése után – 
rendelte el a másofokú bíróság II. r. vádlott bűnügyi 
felügyeletét. Ez az időtartam a „nyomban” elrendelés 
követelményének nem felel meg, különösen arra 
tekintettel, hogy „egy évvel a jogerő (esetleges) téves 
megállapítása után kényszerintézkedést elrendelni 
»nyomban« nem lehetséges”. 

[6] Ezen túlmenően a vezető védő sérelmezte a Kúria 
végzését és ez alapján indítványozta, hogy jelen 
ügyben a Kúria más tanácsa járjon el. 

[7] A Legfőbb Ügyészség átiratában a II. r. vádlott és 
védőinek a fellebbezését nem tartotta alaposnak, és 
azt indítványozta, hogy a Kúria az ítélőtábla végzését 
– a helyes indokai alapján – hagyja helyben. 

[8] Kifejtette, hogy a Be. 552. § (2) bekezdésében 
meghatározott személyi szabadságot korlátozó bírói 
engedélyes kényszerintézkedési ok a Be. 276. § (2) 
bekezdés a) pont ab) alpontjában felsoroltakon kívül 
eső, önálló ok, amelynek alapján a szökés és 
elrejtőzés veszélye önmagában, a kiszabott 
szabadságvesztés tartamára tekintettel vizsgálandó. 
A nem jogerősen kiszabott szabadságvesztés 
súlyossága az, amely a vádlottat szökésre vagy 
elrejtőzésre motiválhatja. Ezen túlmenően az 
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eljárásnak ebben a szakaszában a kényszerintézkedés 
már a nem jogerősen kiszabott szabadságvesztés 
esetleges végrehajtásának biztosítását is szolgálja 
(EBH 2017.B.15.). Álláspontja szerint a nem 
jogerősen kiszabott 8 év szabadságvesztés-büntetés 
olyan tartamú, amely alapján a személyi szabadságot 
korlátozó kényszerintézkedés Be. 552. § (2) 
bekezdésében meghatározott oka fennáll. Egyben 
utalt arra, hogy a bűnügyi felügyelet enyhébb 
kényszerintézkedésének elrendelésével az ítélőtábla 
messzemenőleg figyelembe vette a speciális eljárási 
helyzetet. 

[9] Hivatkozott továbbá arra, hogy a kényszerintézkedés 
elrendelése indokoltságának vizsgálata során a 
jogerősítő záradék hatályon kívül helyezését 
eredményező eljárás nem vizsgálható, ezért a Kúria 
végzésének törvénysértő voltára vonatkozó védői 
hivatkozás nem vehető figyelembe. 

[10] A II. r. vádlott és a meghatalmazott vezető védő 
fellebbezése az alábbiak szerint alapos, míg II. r. 
vádlott meghatalmazott védőjének a fellebbezése 
törvényben kizárt. 

[11] A Be. 42. § (6) bekezdése értelmében, ha a terhelt 
érdekében több védő jár el, akkor a jogorvoslati 
nyilatkozatra a vezető védő vagy az általa kijelölt 
védő, ezek hiányában az eljárási cselekményen jelen 
lévő védő jogosult. 

[12] Az ítélőtábla által 2022. március 21. napján 
megtartott ülésen dr. B. P. a II. r. vádlott védője az 
eljárási cselekmény helyszínén, míg a II. r. vádlott és 
dr. Cs. B. vezető védő, valamint az ügyész elkülönült 
helyszínen volt és jelenlétük biztosítására 
telekommunikációs eszköz használatával, kép- és 
hangfelvétel egyidejű közvetítésére került sor. Ez 
alapján megállapítható, hogy a vezető védő az ülésen 
jelen volt és a végzéssel szemben fellebbezést 
jelentett be, ami kizárja, hogy dr. B. P. 
meghatalmazott védő jogorvoslati nyilatkozatot 
tegyen. 

[13] A Be. 588. § (1) bekezdés 1. mondat 1. fordulata 
értelmében a nem jogosulttól származó fellebbezést 
az ítélőtáblának kellett volna elutasítani, azonban ezt 
elmulasztotta, így a Kúria a Be. 597. § (1) bekezdése 
alapján utasította el dr. B. P. – II. r. vádlott 
meghatalmazott védője – által bejelentett 
fellebbezést.  

[14] Az ítélőtábla a Be. 552. § (2) bekezdésében írt okból 
rendelte el B. és P. megye közigazgatási területére a 
II. r. vádlott bűnügyi felügyeletét. 

[15] Az ítélőtábla irathűen rögzítette végzésében, hogy a 
törvényszék a 2020. szeptember 17. napján 
kihirdetett ítéletével, amely az ítélőtábla mint 
másodfokú bíróság 2021. május 18. napján 
meghozott és kihirdetett ítéletével emelkedett 
jogerőre a II. r. vádlottat kábítószer-kereskedelem 
bűntette és más bűncselekmény miatt – halmazati 
büntetésül – 8 év fegyházban végrehajtandó 
szabadságvesztésre és 8 év közügyektől eltiltásra 
ítélte, azzal, hogy a feltételes szabadságra bocsátás 
legkorábbi időpontját a szabadságvesztés kétharmad 
részének kitöltését követő napban határozta meg. 
Továbbá a II. r. vádlottal szemben az eljárás során 
lefoglalt 228 000 és 200 000 forint, 155 euró, 90 
kuna és 150 lej vonatkozásában vagyonelkobzást 
rendelt el. A kiszabott szabadságvesztés-büntetés 
végrehajtásába beszámítani rendelte a II. r. vádlott 
által 2017. október 17. napjától 2018. január 3. 

napjáig, 2018. október 16. napjától 2019. október 28. 
napjáig és 2020. január 3. napjától 2020. március 19. 
napjáig előzetes fogvatartásban, valamint 2020. 
március 20. napjától a másodfokú határozat 
meghozataláig bűnügyi felügyeletben töltött időt is. 

[16] Az ítélőtábla a 2022. március 21. napján meghozott 
végzésével az ítélőtábla mint másodfokú bíróság 
ítéletének jogerősítési záradékát a II. r. vádlott 
tekintetében hatályon kívül helyezte. Ezt követően – 
a jogorvoslati jogra történt kioktatás után – az 
ügyész, a II. r. vádlott és a II. r. vádlott vezető védője 
fellebbezést jelentett be a másodfokú ítélet ellen, így 
a büntetőeljárás folyamatban van. 

[17] Mindezek alapján a személyi szabadságot korlátozó 
bírói engedélyes kényszerintézkedés Be. 276. § (1) 
bekezdésében írt általános feltételei továbbra is 
fennállnak. 

[18] A Be. 552. § (2) bekezdése értelmében a vádlott 
személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 
kényszerintézkedése a Be. 276. § (2) bekezdés a) és 
c) pontjában meghatározott okokon kívül akkor is 
elrendelhető, vagy fenntartható, ha az ítéletben 
kiszabott szabadságvesztés tartamára figyelemmel a 
vádlott szökésétől vagy elrejtőzésétől kell tartani. 
Azaz a nem jogerős ítélettel kiszabott 
szabadságvesztés tartama jelentőséggel bír. Ekkor új 
helyzet áll elő (BH 2006.144.). A felrótt 
bűncselekmények büntetési tételében jelentkező 
korábbi elvont törvényi fenyegetettség ugyanis a 
nem jogerős ítéletben immár a kiszabott büntetésben 
konkretizálódik (BH 2017.46. [19]). 

[19] A Kúria az iratok alapján megállapította, hogy a 
másodfokú ítélet kihirdetését követően – 2022. május 
18. napján – a II. r. vádlottal szemben elrendelt 
bűnügyi felügyelet a Be. 297. § (2) bekezdés d) 
pontja értelmében megszűnt. A II. r. vádlott 2021. 
szeptember 30. napján a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságának felhívására önként és 
határidőben jelentkezett a szabadságvesztés-büntetés 
végrehajtásának megkezdésére. 

[20] A büntetések, az intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
(továbbiakban: Bv.tv.) 37. § (1) bekezdés a) pontja 
értelmében a bíróság a szabadlábon lévő elítélttel 
szemben a jogerősen kiszabott szabadságvesztés 
azonnali foganatba vételét rendelheti el, ha annak 
tartama öt év vagy ennél súlyosabb, és a 
bűncselekmény jellegére, az elítélt személyi és 
családi körülményeire tekintettel alaposan feltehető, 
hogy a szökésével vagy az elrejtőzésével a büntetés 
végrehajtása alól kivonná magát. Az ítélőtábla nem 
rendelte el a kiszabott 8 év fegyházban végrehajtandó 
szabadságvesztés-büntetés azonnali végrehajtását. 
Továbbá erre tekintettel a Bv. tv. 38. § (1) bekezdése 
alapján az elítélttel szemben – a büntetésvégrehajtási 
intézetbe történő befogadásáig – a szabadságvesztés 
végrehajtásának biztosítására irányuló intézkedést 
sem rendelt el annak érdekében, hogy a terhelt 
szökésével vagy elrejtőzésével a büntetés 
végrehajtása alól ne vonja ki magát. 

[21] Mindezek alapján megállapítható, hogy a II. r. 
vádlott a másodfokú ítélet kihirdetését követően 
hónapokig – 2021. május 18. napja és 2021. 
szeptember 30. napja között – szabadon volt. 

[22] Az ítélőtábla irathűen rögzítette végzésében, hogy a 
II. r. vádlott az eljárás során közel 1 év 6 hónapot 
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előzetes fogvatartásban volt, míg 1 év 2 hónapot 
bűnügyi felügyelet hatálya alatt állt, melynek 
végrehajtási helye az édesanyja alatti ingatlana volt.  

[23] E tények alapján nem lehet okszerű következtetést 
vonni arra, hogy a II. r. vádlott esetében a kiszabott 8 
év szabadságvesztés-büntetés tartamára tekintettel a 
szökés, elrejtőzés veszélyétől tartani lehet, különös 
tekintettel arra, hogy e büntetés kiszabását követően 
hónapokig szabadon volt, majd a szabadságvesztés-
büntetés végrehajtására önként bevonult. 

[24] A Legfőbb Ügyészség átiratában helytállóan 
hivatkozott arra, hogy az eljárás jelen szakaszában a 
személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés 
a nem jogerősen kiszabott szabadságvesztés 
végrehajtásának biztosítását is szolgálja. Ezt azonban 
a fentiekben kifejtettek alapján a II. r. vádlott 
magatartása nem alapozza meg. Ezen túlmenően a II. 
r. vádlott motivációjának vizsgálata során nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy a nem jogerős 
ítéletben a bíróság nem zárta ki a feltételes 
szabadságra bocsátás lehetőségéből és a – jogerősítő 
záradék hatályon kívül helyezését követően – 
bejelentett ügyészi fellebbezés ennek 
megváltoztatására nem irányult. A feltételes 
szabadságra bocsátás csak lehetőség, melyről a 
büntetésvégrehajtási bíró dönt, azonban a Bv. tv. 87. 
§ (1) bekezdésében meghatározott szabály szerint a 
büntetésvégrehajtási bírónak az elítéltet a feltételes 
szabadságra bocsátás lehetőségéből ki kell zárnia, ha 
a határozott ideig tartó szabadságvesztés letöltését 
önhibájából határidőben nem kezdte meg. Ez a 
szabály ugyancsak csökkenti a szökés és elrejtőzés 
veszélyét. 

[25] Mindezek alapján a Kúria azt állapította meg, hogy a 
II. r. vádlott vonatkozásában a személyi szabadságot 
korlátozó bírói engedélyes kényszerintézkedés Be. 
552. § (2) bekezdésében meghatározott különös oka 
sem áll fenn és ebből következően a bűnügyi 
felügyelete elrendelésére nincs törvényes lehetőség. 

[26] A vezető védő fellebbezésére tekintettel a Kúria utal 
arra, hogy a Be. 552. § (1) bekezdése értelmében, ha 
az ügydöntő határozat a kihirdetéskor nem 
emelkedik jogerőre, a bíróság a személyi 
szabadságot érintő bírói engedélyes 
kényszerintézkedésről nyomban határoz. Így e 
törvényi rendelkezés alkalmazásának feltétele, hogy 
az ügydöntő határozat nem emelkedett jogerőre. 
Jelen ügyben a jogerősítő záradék utólagos hatályon 
kívül helyezése eredményezte azt az eljárásjogi 
helyzetet, hogy a másodfokú bíróság ítélete nem 
emelkedett jogerőre. Az ítélőtábla ennek 
megfelelően elsődlegesen a II. r. vádlott 
szabadításáról rendelkezett, majd ezt követően 
vizsgálta a Be. 552. § (1) bekezdésének megfelelően 
a kényszerintézkedés alkalmazásának indokoltságát, 
így az eljárása törvényes volt. 

[27] Ugyanakkor a 2022. március 21. napján megtartott 
ülés során a II. r. vádlott a V. Büntetés-végrehajtási 
Intézet I. Objektumában tartózkodott és az ülés 
tartama alatt a szabadítására ténylegesen nem került 
sor, ezért a bűnügyi felügyeletének elrendelésére 
kizárólag a szabadulását követő időponttól lett volna 
törvényes lehetőség.  

[28] A Kúria osztotta a Legfőbb Ügyészség álláspontját 
abban, hogy jelen fellebbviteli eljárás tárgyát az 
ítélőtábla által meghozott – a II. r. vádlott bűnügyi 
felügyeletét elrendelő – végzés felülbírálata képezi. 

Ebből okszerűen következik, hogy a vezető védő 
által a Kúria korábbi végzésének törvénysértő voltára 
vonatkozó okfejtése nem tartozik a felülbírálat 
körébe. 

[29] A fentebb leírtak alapján a Kúria – a Be. 614. § (4) 
bekezdése szerint tanácsülésen eljárva – az ítélőtábla 
végzését a Be. 606. § (1) bekezdése alapján 
megváltoztatta és a fellebbviteli főügyészség 
átiratában előterjesztett – a II. r. vádlott bűnügyi 
felügyeletének fenntartására irányuló – indítványát 
elutasította, továbbá dr. B. P. meghatalmazott védő 
fellebbezését elutasította. 

(Kúria Bpkf.I.406/2022/2.) 

Ha az első- és a másodfokú ítélet egyaránt 
megalapozatlan, a tényállás lényeges 

részeiben eltérő, az ügyészség által indítványozott 
tényállásmódosítás – bár iratszerű –, azonban úgy az 
első-, mint a másodfokú ítélet tényállásától lényeges 
elemében eltérő, egyik meglévő tényállásba sem 
illeszkedő. Következésképpen a harmadfokú 
eljárásban a megalapozatlanság valójában nem 
kiküszöbölhető [Be. 619. § (3) bek.]. 

[1] A törvényszék a 2020. november 4. napján 
meghozott ítéletével a vádlottat bűnösnek mondta ki 
erős felindulásban elkövetett emberölés bűntettében 
(Btk. 161. §), ezért őt 4 év börtön fokozatú 
szabadságvesztésre és 4 év közügyektől eltiltásra 
ítélte azzal, hogy legkorábban a büntetés kétharmad 
részének kitöltését követő napon bocsátható 
feltételes szabadságra. A vádlott által előzetes 
fogvatartásban töltött időt a szabadságvesztés 
tartamába beszámította, továbbá rendelkezett az 
eljárás során lefoglalt bűnjelekről, valamint kötelezte 
a vádlottat az eljárás során felmerült 570 549 forint 
bűnügyi költség megfizetésére. 

[2] Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott és védője 
elsődlegesen felmentésért, másodlagosan a kiszabott 
büntetés enyhítéséért jelentett be fellebbezést, az 
ügyész az ítéletet tudomásul vette. 

[3] A védelmi fellebbezések alapján eljárt ítélőtábla mint 
másodfokú bíróság a 2021. február 22. napján 
meghozott ítéletével az elsőfokú ítéletet 
megváltoztatta és a vádlottat az erős felindulásban 
elkövetett emberölés bűntette (Btk. 161. §) miatt 
emelt vád alól felmentette. Megállapította, hogy az 
elsőfokú ítélet meghozataláig felmerült bűnügyi 
költséget az állam viseli. Az ítélőtábla az elsőfokú 
ítéletet egyéb részében – a lefoglalt bűnjelekről szóló 
rendelkezések vonatkozásában – helybenhagyta. 
Megállapította, hogy a másodfokú eljárásban 
felmerült 20 297 forint bűnügyi költséget az állam 
viseli.  

[4] A másodfokú bíróság ítélete ellen a vádlott terhére – 
a felmentése miatt, bűnösségének megállapítása és 
büntetés kiszabása végett – az ügyész jelentett be 
másodfellebbezést.  

[5] A Legfőbb Ügyészség átiratában az ügyészség 
másodfellebbezését kiegészítéssel tartotta fenn. 
Rögzítette, hogy a másodfellebbezés a másodfokú 
ítélet Be. 615. § (3) bekezdés a) pontja szerinti 
ellentétes rendelkezését sérelmezi, a felülbírálat 
terjedelme a Be. 618. § (1) és (2) bekezdésében 
írtakra terjed ki. Az első- és a másodfokú bíróság az 
eljárási szabályokat megtartotta, hatályon kívül 

203 



1200 Büntető Kollégiumi 

helyezést megalapozó eljárási szabálysértést nem 
vétettek. 

[6] Kifejtette, hogy a másodfokú bíróság által 
helyesbített, illetve kiegészített tényállás részben 
megalapozatlan. Ekként az ítélőtábla tévesen 
mellőzte az elsőfokú bíróság által megállapított 
tényállásból a sértett nyakának megvágását, 
ugyanakkor helytállóan mellőzte a sértett 
meghátrálását, elmulasztotta azonban ehelyett 
rögzíteni azt, hogy a sértett összerogyott azt 
követően, hogy a vádlott megvágta a nyakán, majd 
megszúrta a hasán. Így a további szúrásokat a vádlott 
már az összerogyott, földre került sértettre adta le. A 
szúrások időbeli sorrendje ily módon részben 
meghatározható, ezért téves a másodfokú bíróság 
ezzel ellentétes megállapítása is. 

[7] Rámutatott arra, hogy a vádlott lényegében egyetlen 
alkalommal, a 2018. december 5-én foganatosított 
első gyanúsítotti kihallgatása során tett vallomást, 
amelyet a későbbiekben fenntartott. Az első-, 
valamint a másodfokú ítéletek indokolásából 
megállapíthatóan e vallomást mind az első-, mind a 
másodfokú bíróság a tényállás alapjaként elfogadta. 
Ugyanakkor a vádlott által vallott tényektől az 
elsőfokú bíróság kisebb mértékben eltért, a 
másodfokú bíróság viszont a bűnösség megállapítása 
szempontjából lényeges vallomásrészeket figyelmen 
kívül hagyott, ami alapvetően téves tényállás 
megállapítását eredményezte. 

[8] A Legfőbb Ügyészség álláspontja szerint a helyes 
tényállás az elsőfokú bíróság által lefolytatott 
bizonyítást érintő ügyiratok alapján megállapítható, 
ezért a Be. 619. § (3) bekezdése alapján a 
harmadfokú bíróság által a tényállás hivatalból 
történő kiegészítésének, illetve helyesbítésének van 
helye. Ekként a megalapozatlanság a harmadfokú 
eljárásban kiküszöbölhető. 

[9] Kifejtette, hogy a vádlott – az eljárt bíróságok által 
elfogadott, és egyéb bizonyítékok által nem cáfolt – 
vallomása alapján megállapítható, hogy kicsavarta a 
sértett kezéből a kést, majd dulakodtak, mivel a 
sértett vissza akarta venni a kést. Erre a vádlott a 
késsel megvágta a sértett nyakát, majd oldalról bal 
kézzel megszúrta a sértettet a hasán. Ezt követően a 
sértett összerogyott, háttal a földre esett, és erősen 
vérzett. A vádlott a földre esett, a vérző sértettet 
tovább szurkálta a hasán és a mellkasán. A vádlott e 
szúrásait a támadó magatartást már nem tanúsító 
sértettre nem védekezésként, hanem a sértett 
magatartása által kiváltott nagyfokú indulat hatására, 
annak megtorlásaként adta le. A tényállás eszerinti 
kiegészítését, illetve helyesbítését tartotta 
indokoltnak. 

[10] E tényálláshoz képest tévedett a másodfokú bíróság, 
amikor a vádlottat az ellene erős felindulásban 
elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vád alól 
felmentette. A vádlott jogos védelmi helyzetben volt 
addig, amíg a sértett a földre nem rogyott, azonban 
ekkor a jogos védelmi helyzet megszűnt, mivel a 
földre esett, súlyosan sérült sértett támadásától már 
nem kellett tartani. A vádlott azonban ezt követően 
sem hagyott fel a sértett bántalmazásával, hanem – a 
sértett viselkedése miatt méltányolható – indulatában 
őt tovább szurkálta. Az élet kioltását eredményező 
bántalmazását akkor is folytatta, amikor a jogos 
védelmi helyzet már megszűnt, ezzel időbelileg 
túllépte a jogos védelem kereteit. 

[11] Utalt a Legfőbb Ügyészség arra, hogy a vádlott jogos 
védelmi helyzetben a sértettet a nyakán és a hasán 
vágta, szúrta meg. Az orvosszakértői véleményből 
megállapíthatóan az ezekkel okozott sérülések nem 
eredményezhették a sértett halálát. Ebből 
egyértelműen következik, hogy a vádlott a sértett 
halálát eredményező sérüléseket a jogos védelmi 
helyzet megszűnését követően leadott szúrásaival 
okozta. Erre figyelemmel a vádlott cselekményével 
megvalósította az erős felindulásban elkövetett 
emberölés bűntettét. 

[12] Mindezek alapján indítványozta, hogy a Kúria 
– a vádlott bűnösségét állapítsa meg 
a Btk. 161. §-ába ütköző erős felindulásban 
elkövetett emberölés bűntettében; 
– a vádlottat a Btk. 34. §-a és a 37. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján börtönben végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítélje, 
– a Btk. 61. § (1) bekezdése alapján mellékbüntetésül 
közügyektől eltiltásra ítélje, 
– a Btk. 38. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja 
alapján állapítsa meg, hogy a vádlott legkorábban a 
szabadságvesztés-büntetés kétharmad részének 
kitöltését követően bocsátható feltételes szabadságra, 
– a Btk. 92. § (1) bekezdése alapján a kiszabott 
szabadságvesztésbe számítsa be a vádlott által 
előzetes fogvatartásban töltött időt, 
– a Be. 574. § (1) bekezdése alapján kötelezze a 
vádlottat az eljárás során felmerült bűnügyi költség 
megfizetésére. 

[13] A védő a Legfőbb Ügyészség indítványára tett 
észrevételében vitatta a másodfellebbezés ténybeli és 
jogi megalapozottságát. Előadta, hogy helytálló a 
Legfőbb Ügyészség által fenntartott 
másodfellebbezés – a bejelentett fellebbezéssel 
egyébként ellentétes — azon megállapítása, mely 
szerint a másodfokú bíróság alappal és helytállóan 
mellőzte a sértett meghátrálását a másodfokú ítéletre 
irányadó tényállásból. Ugyanis a sértetti meghátrálás 
hiányában, de a kés visszaszerzésére irányuló sértetti 
magatartás nyomán a vádlott továbbra is jogos 
védelmi helyzetben cselekedett, a vádlotti magatartás 
egységes szándékból, egységes akaratelhatározásból 
fakadó, időben meg nem tört magatartásnak 
tekintendő. Hivatkozott arra, hogy a védekező 
magatartás – amíg a jogos védelmi helyzet, az élet 
kioltására irányuló támadó szándék fennáll – 
módjában és mértékében nem korlátozott. 

[14] Kifejtette továbbá, hogy amennyiben a tényállásban 
az kerülne megállapításra, hogy a sértett földre esése 
utáni szúrások másodszándékból alakultak ki a 
vádlottban, úgy annak bizonyítása lenne szükséges, 
hogy a sértett halálát ezen szúrások okozták, nem 
pedig a földre esés előttiek. Ennek sikeres 
bizonyítása egy megismételt eljárásban nem várható, 
az orvosszakértők ugyanis határozottan nyilatkoztak 
arra, hogy a szúrások sorrendisége szakértői 
bizonyossággal nem állapítható meg, és a szúrások 
közül több olyan is van, amely önmagában alkalmas 
a halálos eredmény kiváltására még nagyon rövid 
időn belüli szakszerű orvosi beavatkozás ellenére is. 
Nem bizonyított tény pedig nem értékelhető a vádlott 
terhére. 

[15] Erre tekintettel a másodfokú ítélet helybenhagyását 
indítványozta. 
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[16] A Kúria a másodfellebbezést a Be. 620. § (1) 
bekezdés zárófordulata szerint nyilvános ülésen 
bírálta el. 

[17] A Legfőbb Ügyészség képviselője az írásbeli 
indítványban foglaltakat változatlan tartalommal 
fenntartotta, hivatkozva a Kúria gyakorlatára, mely 
szerint, amikor a Kúria a másodfokú bíróság által 
megállapított megalapozatlan tényálláshoz képest az 
iratok alapján eltérő tényállást állapít meg, valójában 
a másodfokú bíróság eljárási szabálysértését 
orvosolja. 

[18] A védő az írásban benyújtott észrevételében 
foglaltakat szintén fenntartotta kiegészítve azzal, 
hogy amennyiben felmerül annak a lehetősége, hogy 
a vádlottnak megtorló szándéka alakult ki, de időben 
később ahhoz képest, amit az elsőfokú bíróság 
megállapított, akkor nem lehet elvonatkoztatni attól, 
hogy az milyen élethelyzetben keletkezett. Az ilyen 
miliőben, ilyen körülmények között kifejtett vádlotti 
magatartást egységes cselekménysorként kell 
értékelni. 

[19] Utalt a védő arra is, hogy a jogos védelemmel 
kapcsolatosan a tényállás korrekciója a harmadfokú 
bíróság helyesbítési jogkörén kívül esne, ezért 
nyilvánvalóan hatályon kívül helyező határozatot 
kellene hozni, de a hatályon kívül helyezés miatt 
megismételt bizonyítás sem vezetne eredményre. 

[20] A hatályos szabályozásra hivatkozva kifejtette, hogy 
aki másnak az életére tör, gyakorlatilag elveszti az 
élethez való jogát, és számolnia kell azzal, hogy 
jogos védelmi helyzetben a megtámadott 
védekezhet, és akár kiolthatja a támadó életét is. 
Mindezekre tekintettel kérte, hogy a Kúria az 
ügyészség másodfellebbezésének ne adjon helyt, és a 
másofokú ítéletet hagyja helyben. 

[21] A vádlott terhére bejelentett (másod)fellebbezés – 
eltérő okból – a következők szerint alapos. 

[22] A (másod)fellebbezések alapján harmadfokú 
eljárásnak van helye.  

[23] Az elsőfokú bíróság ügydöntő határozata elleni 
fellebbezés jogát a Be. 579. § (1) bekezdése 
általánosságban – a Be. 580. §-ában foglalt szűk körű 
kivételekkel, további feltétel előírása nélkül – 
biztosítja. Ezzel szemben a Be. 615. § (1) bekezdése 
a másodfokú bíróság ügydöntő határozata elleni 
fellebbezés lehetőségét kizárólag a másodfokú 
bíróságnak az elsőfokú bíróságéval ellentétes 
döntése esetén biztosítja. 

[24] A jogorvoslati, felülbírálati és a döntési jogkör 
összefügg. A jogorvoslat terjedelmének 
korlátozottsága kihat a felülbírálat terjedelmére, és 
maga után vonja a döntési jogkör 
meghatározottságát. Ugyanakkor a döntési jogkör 
fogalmilag nem lehetséges felülbírálati jogkör 
nélkül. Mindez a következőket jelenti. 

[25] A Be. 615. § (1) és (2) bekezdése meghatározza a 
másodfellebbezés törvényi okát, a (3) bekezdés pedig 
a másodfellebbezés törvényi jogát. 

[26] A Be. 615. § (1) bekezdése szerint a másodfokú ítélet 
ellen (másod)fellebbezésnek van helye, ha a 
másodfokú bíróság döntése az elsőfokú bíróságéval 
ellentétes. 

[27] A 615. § (2) bekezdés b) pontja szerint ellentétes a 
döntés, ha a másodfokú bíróság az első fokon elítélt 
vádlottat felmentette vagy vele szemben az eljárást 
megszüntette. 

[28] Az ellentétes rendelkezés mint a másodfellebbezés 
törvényi okának rendeltetése nyilvánvalóan az, hogy 
lehetőség nyíljon az ellentétet, illetve eltérést eldöntő 
új eljárási fokra. 

[29] Nem önmagában az eltérés, ellentét (objektíve), 
hanem annak sérelmezése (szubjektíve) adja ki 
együtt a harmadfokú eljárás megnyitását. 

[30] Utóbbiról rendelkezik a Be. 615. § (3) bekezdése, 
amely a másodfellebbezés törvényi joga, és ehhez 
kötődik a felülbírálat Be. 618. §-a szerinti 
szabályozása. 

[31] Ennek lényege, hogy az ellentétes döntés 
elengedhetetlen, de nem eleve, feltétlen jelent 
harmadfokú eljárásra jogot, hanem csak akkor, ha azt 
avagy az azzal összefüggő rendelkezést a jogosult 
sérelmezi; ez a sérelmezés jelent belépőt az érintett 
rész felülbírálatához, és ha a sérelem alapos, akkor 
nyílik meg a döntési jogkör. Tehát nem 
automatikusan van helye harmadfokú eljárásnak, 
hanem csak akkor, ha azt a jogosult (Be. 616. §) 
sérelmezi. 

[32] A harmadfok törvényi oka, valamint törvényi joga 
egyaránt biztosított jelen ügyben, és ezzel a joggal az 
ügyész élt is. 

[33] A joghatályos ügyészi fellebbezés alapján a Kúria – 
első körben – a Be. 618. § (1) és (2) bekezdése 
szerinti terjedelemben felülbírálta a megtámadott 
másodfokú ítéletet, valamint az azt megelőző első- és 
másodfokú eljárást. 

[34] A felülbírálat tárgya főszabályként először az eljárási 
szabályok – azon belül a feltétlen, majd az ún. relatív 
hatályon kívül helyezést eredményező eljárási 
szabályok – megtartása, ezt követően pedig a 
tényállás megalapozottsága. 

[35] A Kúria a felülbírálat során nem észlelt olyan – a Be. 
607. § (1) bekezdése, illetve a Be. 608. § (1) 
bekezdése szerinti – eljárási szabálysértést, amely 
feltétlen hatályon kívül helyezési okot képez. 

[36] Az első- és a másodfokú bíróság az eljárást a perjogi 
szabályokat betartva folytatta le. 

[37] A felülbírálat ezt követő szempontja, hogy a 
másodfokú ítélet tényállásának a fellebbezéssel 
érintett része megalapozott-e. 

[38] A harmadfokú bíróság a határozatát akkor alapíthatja 
a másodfokú ítélet alapját képező tényállásra, ha az 
további bizonyítás felvétele nélkül is megalapozott 
vagy az iratok alapján azzá tehető, ekként a helyes 
tényállás megállapítható, avagy a helytelen ténybeli 
következtetés kiküszöbölhető (Be. 619. §). 

[39] A harmadfokú bíróság e körben értelemszerűen azt 
vizsgálja, hogy a másodfokú bíróság által – az általa 
tett kiegészítésekkel és helyesbítésekkel – 
irányadónak tartott tényállás megalapozott-e. Ezalatt 
értendő – az elsőfokú ítélettel megállapított és a 
másodfokú bíróság által módosítás nélkül is – a 
megalapozottnak tartott tényállás, valamint a 
másodfokú bíróság általi módosítás. 

[40] Főszabályként a másodfokú bíróság a határozatát az 
elsőfokú ítélettel megállapított tényállásra alapítja 
[Be. 519. § (1) bek.]. 

[41] A tényálláshoz kötöttség elvi indokát – változatlanul 
– a bizonyítás főszabálya adja, miszerint a Be. 167. § 
(3) és (4) bekezdése alapján a bizonyítékoknak nincs 
törvényben előre meghatározott bizonyító ereje; a 
bíróság a bizonyítékokat egyenként és 
összességükben szabadon értékeli, és a bizonyítás 
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eredményét az így kialakult meggyőződése szerint 
állapítja meg. 

[42] Ezáltal biztosított a bizonyítékok hitelt 
érdemlőségének meggyőződés szerinti, szabad 
értékelése, és védett a mikénti mérlegelése, ami a 
bizonyíték bizonyító ereje felülmérlegelésének 
főszabály szerinti tilalmát, a közvetlen 
bizonyítékvizsgálat, bizonyítékkal szembesülés 
tiszteletben tartását jelenti. 

[43] Ugyanakkor a másodfokú bíróságnak lehetősége van 
arra, hogy 
– a tényállást kiegészítse vagy helyesbítse, vagy 
– eltérő tényállást állapítson meg, és ez alapján 
határozzon (Be. 593. §). 

[44] Ennek elsődleges és általános feltétele, hogy a 
tényállás nem megalapozott, ezért e kérdésben a 
bíróságnak egyértelműen rögzítenie kell az 
álláspontját. Ha a tényállás részben megalapozatlan, 
akkor van szó 
– kiegészítésről (amely a hiányzó ténymegállapítás 
pótlása) vagy 
– helyesbítésről (amely a meglévő ténymegállapítás 
módosítása, mellőzése). 

[45] Ez történhet az iratok tartalma, ténybeli 
következtetés vagy bizonyításfelvétel útján. Viszont 
a kiegészítés, helyesbítés csak a meglévő tényállásba 
illeszkedő ténymegállapítást eredményezhet, attól 
eltérőt nem. 

[46] Az eltérő tényállás megállapításának szintén 
alapvető feltétele, hogy maga a tényállás 
megalapozatlan legyen. Az eltérő tényállás 
megállapítására vonatkozó törvényi lehetőség 
magában foglalja a bizonyítékok eltérő értékelését, a 
teljes felülmérlegelést. Eltérő tényállás pedig a 2021. 
január 1. napjától hatályos Be. módosítást 
megelőzően is megállapítható volt az iratok tartalma, 
ténybeli következtetés vagy bizonyításfelvétel útján, 
ha annak alapján a vádlott felmentésének vagy az 
eljárás megszüntetésének volt helye. 

[47] Jelen ügyben a másodfokú bíróság azt rögzítette, 
hogy a tényállás részben megalapozatlan. 

[48] A másodfokú bíróság az ügyben nyilvános ülést 
tartott, amelyen a részbeni megalapozatlanságot 
kiküszöbölendő a tényállást – iratok alapján és 
ténybeli következtetéssel – helyesbítette és 
kiegészítette, de valójában részben eltérő tényállást 
állapított meg. 

[49] Eltérő a tényállás, ha olyan lényeges elemben van 
eltérés, amely az ügy megítélését megfordíthatja. 

[50] Ezt zárta le az a megállapítás, miszerint a tényállás a 
helyesbítésekkel, kiegészítésekkel a Be. 593. § (3) 
bekezdése alapján irányadó. 

[51] A másodfokú bíróság az általa tett helyesbítésekkel 
és kiegészítésekkel megállapított tényállásból eltérő 
jogi következtetésre jutott. 

[52] Ekként az egyik ítélet szerint a cselekmény 
bűncselekmény, a másik szerint viszont nem. 

[53] A másodfokú ítélet felülbírálata kapcsán a kérdés, 
hogy a másodfokú bíróság megtehette-e 
eljárásjogilag azt, amit tett, illetve helyesen tette-e 
azt, amit egyébként megtehetett. 

[54] A másodfokú bíróság valóban helyesen állapította 
meg, hogy az elsőfokú ítélet részben megalapozatlan. 
Következésképpen törvényesen járt el akkor, amikor 
ennek korrekciója érdekében a megalapozatlan 
tényálláshoz nyúlt. 

[55] Tehát megtehette eljárásjogilag, amit tett, hiszen, ha 
nincs teljes megalapozatlanság azt meg is kell tennie. 

[56] Más kérdés, hogy a ténybeli korrekciós tevékenység 
– nem volt teljeskörű, 
– részben önmagának is ellentmondott, 
– részben a módosítással nem érintett tényállási 
részekkel ellentmondásba került, 
– a megalapozatlannak tartott tényállásrészek 
helyébe ugyancsak megalapozatlan részeket 
illesztett. 

[57] Következésképpen a másodfokon megállapított 
tényállás a javítás szándéka ellenére ugyancsak 
megalapozatlan lett (maradt), márpedig helytelen 
ténybeli alapokra helyezve nincs megnyugtató 
jogkövetkeztetés. 

[58] Az iratoknak megfelelő, a rendelkezésre álló 
bizonyítékokra alapított megalapozott tényállás 
nélkül a büntetőjogi felelősség hiányára vonatkozó 
eltérő jogi értékelésnek nincs meg a ténybeli alapja. 

[59] A jogos védelem megállapításának (is) nyilvánvaló 
feltétele, hogy megfelelő ténybeli alapokon nyugvó 
legyen. 

[60] Ez valójában nem más, mint a megalapozott, 
valósághű tényállás iránti igény, mely alapján a 
megfelelő jogkövetkeztések levonhatók. 

[61] Ekként az ügyészség másodfellebbezése abban 
helytálló, hogy a másodfokú bíróság ítélete az 
ellentétes döntés tekintetében megalapozatlan. 

[62] Ebben a perjogi helyzetben pedig az ügyészség a 
másodfellebbezésében a másodfokú ítélet 
megváltoztatásának, a vádlott erős felindulásban 
elkövetett emberölés bűntette miatti bűnössége 
megállapításának, és büntetés kiszabásának 
igényével fordult az ügyben a Kúriához mint 
harmadfokú bírósághoz. 

[63] Következésképpen az ügyészség tény- és 
jogkérdésben is vitatta az ítélőtábla döntését. 

[64] Ehhez képest a másodfokú ítélet részbeni 
megalapozatlanságának iratok alapján történő 
ténybeli javítását, ezt követően pedig az ennek 
megfelelő jogkövetkeztetés levonását indítványozta. 

[65] Kétségtelen, hogy a Be. 619. § (3) bekezdése szerint 
– miként azt az ügyészség indítványa tartalmazza –, 
ha a másodfokú bíróság ítélete a fellebbezéssel 
sérelmezett ellentétes döntés tekintetében 
megalapozatlan, akkor ennek korrekcióját, a 
tényállás kiegészítését, illetve helyesbítését a helyes 
tényállás megállapítása érdekében – miként a 
másodfokú bíróság – a harmadfokú bíróság is 
megteheti. 

[66] A harmadfokú bíróság reformációs jogkörének 
nyilvánvaló korlátja, hogy a harmadfokú bírósági 
eljárásban bizonyításnak nincs helye [Be. 619. § (2) 
bek.]. 

[67] Ekként a javítás kizárólag az első-, illetve a 
másodfokú bíróság által lefolytatott bizonyítást 
érintő ügyiratok tartalma alapján lehetséges. 

[68] Eltérő azonban a megalapozatlanság közvetlen 
kiküszöbölésének a terjedelme is másod-, illetve 
harmadfokon: 
– a másodfokú bíróság ugyanis a törvény adta keretek 
között eltérő tényállást is megállapíthat, míg 
– a harmadfokú bíróság a tényállást csupán 
kiegészítheti (az abból hiányzó ténymegállapítást 
pótolhatja) és helyesbítheti (a meglévő 
ténymegállapítást módosíthatja, mellőzheti). 
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[69] A két terjedelem közti különbség lényege, hogy a 
kiegészítés, helyesbítés csak a meglévő tényállásba 
illeszkedő ténymegállapítást eredményezhet, attól 
eltérőt nem. 

[70] Kétségtelen, hogy az elsőfokú ítéletben megállapított 
tényállástól – a törvényi előfeltételek hiányában – 
történő olyan eltérés, amely a másodfokú bíróság 
hibás elvi kiindulásából a felülbírált tényállás egy 
részének önkényes kirekesztése által valósul meg, a 
másodfokú ítélet tényállásának megalapozatlanságát 
eredményezi. A törvénysértéssel előállt 
megalapozatlanság pedig a harmadfokú eljárásban a 
másodfokú ítélet felülbírálata során a 
törvénysértéssel mellőzött tényeknek a felülbírált 
ítéleti tényállás kiegészítése által kiküszöbölhető 
(EBH 2015.B.14.I.). 

[71] Ez megfelel a Be. 619. § (3) bekezdése szerinti 
törvényi rendelkezésnek. Mindez azonban nem 
eltérő tényállás megállapítását jelenti – erre 
harmadfokú eljárásban nincs törvényi lehetőség –, 
hanem a másodfokú bíróság tényállásbeli 
módosításának eljárásjogi szempontból történő 
felülbírálatát, és a másodfokú eljárásban vétett 
törvénysértés orvoslását. 

[72] Jelen ügyben azonban a megalapozatlanság ekkénti 
kiküszöbölésére a következők szerint nincs 
lehetőség. 

[73] A Kúria is megállapította – egyetértve a másodfokú 
bíróság és az ügyészség ebbéli álláspontjával –, hogy 
az elsőfokú ítélet részben megalapozatlan. 

[74] Továbbá megállapította a Kúria azt is – ez esetben az 
ügyészi állásponttal egyetértve –, hogy a másodfokú 
ítélet szintén megalapozatlan. 

[75] Az elsőfokú ítéleti tényállás lényege a következő: 
A vádlott, a sértett és B. J.-né a nap folyamán 
nagyobb mennyiségű bort fogyasztottak, amelytől 
mindhárman ittas állapotba kerültek. 
A sértett szóváltásba keveredett a feleségével, B. J.-
nével szidalmazták egymást, vitatkoztak. 
A vita során a sértett a közben magához vett 18,5 cm 
pengehosszúságú konyhakéssel lépett B. J.-né felé és 
meg akarta szúrni. A vádlott a hangoskodás miatt 
bement a szülei hálószobájába, és miután észlelte a 
késsel a kezében az anyjára támadó, illetőleg 
fenyegetőző édesapját, odalépett hozzá, a kést a 
kezéből kicsavarta, majd számonkérte őt, hogy 
„Rohadjál meg, már megint mit csinálsz?”. 
A sértett a kést vissza akarta szerezni, emiatt 
dulakodni kezdett a fiával, melynek során a vádlott a 
már nála lévő, bal kezében tartott késsel a sértettet a 
nyakán megvágta, aki emiatt meghátrált, majd a 
vádlott az ismételt veszekedés és az ittas állapot 
okozta konfliktus miatt először mellkason szúrta a 
sértettet, majd erősen feldúlt állapotában – miközben 
azt mondta az apjának, hogy „Megérdemelted, te 
kerested magadnak a bajt!” – többször közepes, 
illetve egy ízben nagy erővel megszúrta a sértettet a 
mellkasán, valamint a hasa tájékán. 
B. J.-né megpróbálta megakadályozni a fia 
cselekményét és felszólította a vádlottat, hogy „K., 
ne csináld!”, azonban az indulat hatása alatt álló 
vádlott már nem tudott leállni a magatartásával és a 
felszólítás ellenére tovább szurkálta az egyébként 
már térdre rogyó édesapját. 

[76] A másodfokú ítélet az elsőfokú ítélet tényállását a 
következők szerint egészítette ki és helyesbítette: 

– a sértett nyakának megvágását mellőzte, helyette 
rögzítette, hogy a vádlott a sértettet a nyakán 
megszúrta; 
– mellőzte a tényállásból a sértett meghátrálását, 
illetve az ismételt veszekedés kialakulását 
– megállapította, hogy a sértettet ért sérülések időbeli 
sorrendje nem határozható meg. 

[77] A másodfokú bíróság által így kiegészített és 
helyesbített tényállás lényege – a módosítással nem 
érintett részekkel együtt – a következő: 
A vádlott a hangoskodás miatt bement a szülei 
hálószobájába, és miután észlelte a késsel a kezében 
az anyjára támadó, illetőleg fenyegetőző édesapját, 
odalépett hozzá, a kést a kezéből kicsavarta, majd 
számonkérte őt, hogy „Rohadjál meg, már megint 
mit csinálsz?”.  
A sértett a kést vissza akarta szerezni, emiatt 
dulakodni kezdett a fiával, melynek során a vádlott a 
már nála lévő, bal kezében tartott késsel a sértettet a 
nyakán megszúrta. Majd a vádlott az ittas állapot 
okozta konfliktus miatt mellkason szúrta a sértettet, 
illetve erősen feldúlt állapotában – miközben azt 
mondta az apjának, hogy „Megérdemelted, te 
kerested magadnak a bajt!” – többször közepes, 
illetve egy ízben nagy erővel megszúrta a sértettet a 
mellkasán, valamint a hasa tájékán. 
B. J.-né megpróbálta megakadályozni a fia 
cselekményét és felszólította a vádlottat, hogy „K., 
ne csináld!”, azonban az indulat hatása alatt álló 
vádlott már nem tudott leállni a magatartásával és a 
felszólítás ellenére tovább szurkálta az egyébként 
már térdre rogyó édesapját. 
A sértettet ért sérülések időbeli sorrendje nem 
határozható meg. 

[78] Ehhez képest az első- és a másodfokú ítéleti tényállás 
alapjaként elfogadott, a nyomozás során tett 
gyanúsítotti vallomásában a vádlott a cselekmény 
lényegét illetően a következőket mondta: 
„Akkor már egymásnak voltak állva, apám ágya 
mellett álltak, apám kezében volt egy kés, már szúrt 
volna vele anyám felé. Odamentem, közéjük álltam 
és kicsavartam apám kezéből a kést. Jobb kezemmel 
csavartam ki apám kezéből a kést. Hadonásztunk. 
Dulakodtunk. Vissza akarta a kést venni apám. 
Dulakodás hevében bal kezembe volt a kés és 
előrefelé vágó mozdulattal vágtam meg a nyakát 
apámnak, kis erővel. Láttam, hogy a nyaka elkezdett 
erősen vérezni. Utána oldalról bal kézzel szúrtam 
meg a hasán közepes erővel. 
Apám a második szúrás után összerogyott. Mikor 
összerogyott, akkor fentről lefelé szúrtam. 
Apám a hátára esett, a mellkasa felé és a hasfal 
környéke felé szurkáltam többször kis erővel. A 
hasán meg több helyen megszúrtam, legalább 
négyszer megszúrtam. 
Nem emlékszem hányszor szúrtam meg. 
Mondtam neki, hogy megérdemelted, te kerested 
magadnak a bajt.” 

[79] A Legfőbb Ügyészség átiratában a tényállást a 
következők szerint tartotta megállapíthatónak a Be. 
619. § (3) bekezdésében írtak alkalmazásával: 
A vádlott kicsavarta a sértett kezéből a kést, majd 
dulakodtak, mivel a sértett vissza akarta venni a kést. 
Erre a vádlott a késsel megvágta a sértett nyakát, 
majd oldalról bal kézzel megszúrta a sértettet a hasán. 
Ezt követően a sértett összerogyott, háttal a földre 
esett, és erősen vérzett. A vádlott a földre esett, a 
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vérző sértettet tovább szurkálta a hasán és a 
mellkasán. 

[80] Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy a cselekmény, 
az elkövetői magatartás mikénti megítélése 
szempontjából lényeges kérdésben eltérő az 
elsőfokú, majd a másodfokú bíróság által 
megállapított tényállás, és ezekhez képest mást 
tartalmaz a vádlott által a nyomozás során 
gyanúsítottként tett vallomás, illetve eltérő tényállást 
lát megállapíthatónak a Legfőbb Ügyészség a 
harmadfokú eljárásban tett indítványában (amely a 
vádlott gyanúsítotti vallomásának lényege szerinti). 

[81] Megjegyzi a Kúria, hogy a vádirati tényállás 
ugyancsak részben eltérően rögzítette a cselekményt, 
eszerint a „vádlott a bal kezében tartott késsel 
nyakon, illetve mellkason szúrta a sértettet, aki 
erősen vérezni kezdett és összeesett”. 

[82] Mindezek az eltérések úgy állnak fenn, hogy a 
tényállás valamennyi esetben deklaráltan (és 
indokoltan) elsősorban a vádlott – e vonatkozásban 
egyetlen – vallomásán és az igazságügyi 
orvosszakértői vélemény megállapításain, az 
orvosszakértők nyilatkozatán alapul. 

[83] Miután az első- és a másodfokú ítélet egyaránt 
megalapozatlan, a tényállás lényeges részeiben 
eltérő, az ügyészség által indítványozott 
tényállásmódosítás – bár iratszerű –, azonban úgy az 
első-, mint a másodfokú ítélet tényállásától lényeges 
elemében eltérő, egyik meglévő tényállásba sem 
illeszkedő. 

[84] Ekként nyilvánvaló, hogy az ügy lényegét érintő és 
jelentősen eltérő ténymegállapítás az, hogy 
– a sértett egy vágást és egy szúrást követően 
összeesett, földre került és a többi szúrás már e 
helyzetben történt (ügyészi indítvány); 
– a sértett egy vágást követően meghátrált, majd 
utána szurkálta tovább a vádlott, a többszöri 
szurkálást követően rogyott térdre a sértett (elsőfokú 
ítélet); 
– a sértett a vádlotti szúrások jelentős részének 
elszenvedését követően rogyott térdre (másodfokú 
ítélet). 

[85] Következésképpen a Be. 619. § (3) bekezdése 
alapján a harmadfokú eljárásban a 
megalapozatlanság valójában nem kiküszöbölhető. 

[86] A Kúriának nincs törvényi lehetősége arra, hogy az 
első- és a másodfokú ítélet eltérő és megalapozatlan 
tényállásaihoz képest harmadik, eltérő tényállást 
állapítson meg. 

[87] Ami pedig nem tartozik a harmadfokú bíróság – 
másodfokhoz képest szűkebb – reformációs 
(tényjavítás lehetőségét biztosító) jogkörébe, úgy az 
értelemszerűen a hatályon kívül helyezés (kasszáció) 
jogkörébe kerül (EBH 2018.B.13.V.). 

[88] Mindemellett a Kúria a további bizonyítás felvételét 
is elengedhetetlennek tartja, amelynek elvégzését 
követően, annak eredményessége, részbeni 
eredményessége, de akár eredménytelensége esetén 
is a megalapozott tényállás megállapítható. Másként 
fogalmazva, el kell varrni minden olyan szálat az 
ügyben, amelyek önmagukban a fel nem tett 
megfelelő, lényeges kérdések okán jelentenek hiányt, 
kétséget az ügyben (függetlenül az azokra adott 
válaszoktól). 

[89] Mindebből következik, hogy a Kúria harmadfokon a 
bizonyítás és az eltérő tényállás megállapításának 

kizártsága okán a jogkövetkeztetések helyességének 
vizsgálatáig el sem jut. 

[90] Mivel harmadfokon nincs bizonyítás, ezért a Kúria a 
megválaszolást igénylő kérdéseket iránymutatásként 
írja le a hatályon kívül helyező határozatában. 

[91] A részleges megalapozatlanság kiküszöbölése 
érdekében az alábbi kérdések tisztázása, annak 
megkísérlése szükséges a megismételt másodfokú 
tárgyalás során: 
– történhetett-e úgy a cselekmény, ahogy a vádlott 
előadta (a nyomozó hatóság ezt a kérdést feltette, 
azonban a szakértők arra nem válaszoltak); 
– a vádlott bal- vagy jobbkezes, melyik kézzel szúrta 
meg a sértett hasát; 
– a dulakodás során első alkalommal a sértettet a 
nyakán megvágta vagy megszúrta (vagy mindkettő) 
a vádlott (a vallomása, illetve orvosszakértői 
vélemény mást tartalmaz), és melyik oldalán; 
– az álló testhelyzetű sértettet az első alkalommal a 
nyakán okozott sérülését követően a vádlott 
mellkason vagy hason szúrta; 
– a sértett álló testhelyzetből összeesett/összerogyott, 
meghátrált vagy térdre rogyott; 
– a sértett az első két vágást/szúrást követően azonnal 
összerogyott, vagy csak az ezt követően elszenvedett 
több szúrás után rogyott térdre, és így szenvedte el a 
többi szúrást. Másként, a vádlott mikor, milyen 
testhelyzetben adta le a szúrásokat, a sértett eközben 
milyen testhelyzetben volt (megjegyzi a Kúria, hogy 
nem áll rendelkezésére bizonyíték a sértett térdre 
rogyásáról, illetve az ezt megelőző több szúrásról); 
– a vádlott a bal kezével mely sérüléseket okozhatta, 
ha azok közül általa vallottan álló helyzetben okozott 
nyak-, illetve hassérülést; 
– azonosíthatók-e ennek tükrében a sérülések, 
különösen a négy halált okozó sérülés; 
– okozhatta-e a sértett azonos testhelyzetében a 
vádlott a négy halált okozó sérülést; 
– azonos kézzel okozhatta-e vádlott a négy halált 
okozó sérülést; 
– a sérülések leírása szerinti irányultság alapján – a 
vádlotti vallomásra tekintettel – 
megkülönböztethetők-e azok a sértett (illetve a 
vádlott) testhelyzetét illetően; 
– ha a sértett álló helyzetben elszenvedett sérüléseit 
bal kézben lévő késsel okozta a vádlott, úgy a fekvő 
helyzetben elszenvedett sérüléseket bal vagy jobb 
kézzel okozta-e; 
– a különböző irányultságú sérülések jeleznek-e 
kézváltást; 
– élőben elszenvedett-e valamennyi sérülés; 
– a védekezési sérülések álló vagy fekvő helyzetben 
elszenvedettek; 
– a négy halált okozó sérülés után képes volt-e 
védekezni a sértett; 
– a szívburkot ért sérülés után képes volt-e védekezni 
a sértett; 
– ezen kérdésekre adott válaszokat is figyelembe 
véve a szúrások sorrendje, akár részben 
megállapítható-e. 

[92] Ha mindezeknek a kérdéseknek a feltétele 
megtörtént a másodfokú tárgyaláson a vádlott és a 
szakértők szükségképpen együttes jelenlétében (nem 
elzárva természetesen más kérdés feltételétől és más 
bizonyítástól sem az ítélőtáblát) – kerül abba a 
helyzetbe a másodfokú bíróság, hogy megfelelő 
ténybeli alapokra helyezze ítéletét, és vizsgálja ezt 
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követően a jogos védelmi helyzet fennállását, szem 
előtt tartva a jogos védelem kérdéseiről szóló 4/2013. 
BJE határozatban írtakat. 

[93] Nem büntetendő ugyanis az a cselekmény, amely a 
saját, illetve más személy ellen intézett, illetve ezeket 
közvetlenül fenyegető jogtalan támadás 
elhárításához szükséges. 

[94] Jelen ügyben a senki által nem vitatott tényállásrész 
– előzmény – alapján a sértett részéről volt jogtalan 
(mivel élet elleni) és intézett támadás a felesége (a 
vádlott anyja) ellen, amely a kés elvételét követően 
sem ért véget, hiszen vissza akarta szerezni azt a 
vádlottól. 

[95] Kétségtelen, hogy ha van jogtalan támadás, akkor 
annak elhárítása szükséges, illetve a jogtalan támadás 
elhárításának kockázatát, következményeit a támadó 
viseli. 

[96] A jogos védelmi helyzet mindaddig fennáll, ameddig 
a megtámadott okkal tarthat a támadás 
megkezdésétől vagy annak folytatásától, jelen 
esetben ez utóbbi állt fenn.  

[97] A jogos védelem időben a jogellenes támadás 
tartamáig tarthat, megszűnése után elkövetett 
cselekmény miatt a korábban megtámadott személy 
büntetőjogi felelősségét meg kell állapítani és élet 
elleni bűncselekmény esetén vizsgálni kell, hogy az 
erős felindulásban elkövetett emberölés feltételei 
fennállnak-e (BH 1998.1.). 

[98] A 4/2013. BJE határozat 4. pontja szerint a jogos 
védelem körében kifejtett cselekmény értékelése 
megelőzi az erős felindulásban elkövetett emberölés 
miatti felelősség megállapítását. Ha a jogos védelmi 
helyzetben cselekvő a jogos védelmi helyzet 
megszűnése után, de a jogtalan támadás miatt 
kialakult menthető felindulásban követi el a 
cselekményt, vagyis időbelileg lépi túl a jogos 
védelem körét, a cselekmény erős felindulásban 
elkövetett emberölésként minősülhet. 

[99] Ez az a jogkérdés, amelyre a vád és a védelem, de az 
első- és a másodfokú bíróság is eltérő választ adott 
más-más tényállás alapján. 

[100] Mindezekre tekintettel a Kúria a másodfokú bíróság 
ítéletét hatályon kívül helyezte a Be. 625. § (4) 
bekezdése alapján, mivel olyan megalapozatlansági 
hibában szenved, amely a harmadfokú eljárás során 
a Be. 619. § (3) bekezdése szerint nem küszöbölhető 
ki. 

[101] Nyilvánvaló, hogy a jelzett bizonyítás szükségessége 
már az elsőfokú eljárásban is fennállt, azonban a 
részbeni megalapozatlanság a másodfokú eljárásban 
kiküszöbölhető, ezért a szintén megalapozatlan 
elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése nem indokolt 
(az csak szükség szerinti ugyanezen jogszabályhely 
alapján). 

[102] A Kúria a hatályon kívül helyező végzésre tekintettel 
a bűnügyi költséget a Be. 617. §-a alapján 
alkalmazandó Be. 613. § (1) bekezdés I. fordulata 
szerint megállapította. 

(Kúria Bhar.III.481/2021/10.) 

I. A vádirat benyújtását követően, de a 
vádirati tényállásra alapítottan – valójában a 

Be. 26. § (1) bekezdése alapján – indítványozott jogi 
személlyel szemben alkalmazható intézkedést a 
bíróságnak érdemben el kell bírálnia akkor is, ha nem 
tart tárgyalást, és abban az esetben is, ha – bármilyen 

okból – tárgyalást tart, de a tárgyalás eredményéhez 
képest a vádirati tényállás módosítása nem szükséges 
[2001. évi CIV. törvény (Jszbt.) 13. § (1) bek., 17. § (2) 
bek., 7. § (2) bek.].  
II. A vád tárgyát képező bűncselekmény és a jogi 
személlyel szembeni intézkedés alkalmazhatóságát 
alátámasztó körülmények pontos leírásának feltétele 
garanciális jelentőségű, hiszen a jogi személy 
egyértelmű azonosításának követelményével együtt 
tartalmában megfeleltethető a Be. 6. § (3) 
bekezdésében rögzített alapelvi rendelkezésnek, 
miként a Jszbt. 13. § (2) bekezdésében írt további 
tartalmi elemnek [Jszbt. 13. § (2) bek. a), b), c) pont, 
2. § (1), (2) bek.]. 

[1] A főügyészség a bíróságra 2019. december 2. napján 
érkezett vádiratában az I. r. terhelttel szemben 
vesztegetés elfogadásának bűntette [Btk. 391. § (1) 
bek., (2) bek. b) pont, (3) bek. c) pont] miatt, a II. r. 
terhelttel szemben bűnsegédként elkövetett 
vesztegetés elfogadásának bűntette [Btk. 391. § (1) 
bek., (2) bek. b) pont, (3) bek. c) pont] miatt, a III. r. 
terhelttel szemben bűnsegédként elkövetett 
vesztegetés elfogadásának bűntette [Btk. 391. § (1) 
bek., (2) bek. b) pont, (3) bek. c) pont] miatt emelt 
vádat. Indítványozta, hogy bíróság a Be. 424. § (2) 
bekezdése alapján hagyja jóvá a főügyészség és a 
terheltek által kötött, jegyzőkönyvbe foglalt 
egyezségeket. 

[2] Ezt követően a bíróságra 2020. május 7. napján 
érkezett átiratában indítványozta, hogy a bíróság a 
vádirati tényállás alapján a jogi személlyel szemben 
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Jszbt.) 2. § 
(1) bekezdés a) pontja szerint szabjon ki 
pénzbírságot a C. Kft.-vel szemben. 

[3] A törvényszék a 2020. május 28. napján meghozott 
ítéletével – az egyezségekben foglaltaknak 
megfelelően – bűnösnek mondta ki az I. r. terheltet 
vesztegetés elfogadásának bűntettében [Btk. 391. § 
(1) bek., (2) bek. b) pont, (3) bek. c) pont], a II. r. 
terheltet bűnsegédként elkövetett vesztegetés 
elfogadásának bűntettében [Btk. 391. § (1) bek., (2) 
bek. b) pont, (3) bek. c) pont], a III. r. terheltet pedig 
szintén bűnsegédként elkövetett vesztegetés 
elfogadásának bűntettében [Btk. 391. § (1) bek., (2) 
bek. b) pont, (3) bek. c) pont]. 

[4] Ezért mindhárom terheltet 2 év szabadságvesztésre 
ítélte, amelynek végrehajtását valamennyi terhelt 
esetében 5 év próbaidőre felfüggesztette. Mindhárom 
terheltre vonatkozóan megállapította, hogy a 
szabadságvesztés végrehajtása esetén azt börtönben 
kell végrehajtani, valamint, hogy legkorábban a 
büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon 
bocsáthatók feltételes szabadságra. A terhelteket 200 
napi tétel pénzbüntetésre is ítélte, az egy napi tétel 
összegét az I. r. terhelt vonatkozásában 15 000 
forintban, a II. r. és a III. r. terhelt vonatkozásában 
5000 forintban állapította meg, így az I. r. terhelttel 
szemben összesen 3 000 000 forint, a II. r. és a III. r. 
terhelttel szemben fejenként 1 000 000 forint 
pénzbüntetést szabott ki. Rendelkezett arról, hogy a 
szabadságvesztés végrehajtása esetén a büntetésbe be 
kell számítani az előzetes fogvatartásban töltött időt, 
továbbá a bűnjelekről, a nyomozás során lefoglalt 
pénzösszegekről és a bűnügyi költségről, valamint 
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mindhárom terheltet előzetes mentesítésben 
részesítette. 

[5] A törvényszék a C. Kft.-vel szemben előterjesztett 
büntetőjogi intézkedés alkalmazására irányuló 
indítványt elutasította. 

[6] A törvényszék ítélete az I. r., a II. r. és a III. r. terhelt 
vonatkozásában 2020. május 28. napján jogerőre 
emelkedett. 

[7] A jogi személlyel szemben alkalmazható intézkedés 
elutasítására vonatkozó rendelkezés miatti ügyészi 
fellebbezést elbírálva az ítélőtábla mint másodfokú 
bíróság a 2020. október 15. napján meghozott 
végzésével az elsőfokú bíróság ítéletét e tekintetben 
helybenhagyta, így az elsőfokú ítélet jogi személlyel 
szemben alkalmazható intézkedés elutasítására 
vonatkozó rendelkezése 2020. október 15. napján 
jogerőre emelkedett. 

[8] A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen a 
Legfőbb Ügyészség terjesztett elő felülvizsgálati 
indítványt a Jszbt. 24. § (1) bekezdésére alapítottan a 
megtámadott határozatok jogi személyre vonatkozó 
rendelkezésének hatályon kívül helyezése és a 
törvényszék új eljárásra utasítása érdekében. 

[9] Indokai szerint az eljárt bíróságok a Jszbt. 
szabályainak megsértésével utasították el a jogi 
személlyel szembeni intézkedés alkalmazására 
irányuló ügyészi indítványt. 

[10] Hivatkozott arra, hogy a jogi személlyel szembeni 
eljárás ügyészi indítványhoz kötött, a Jszbt. két eltérő 
rendelkezésben szabályozza az indítvány 
előterjesztésének lehetőségeit. 

[11] Egyfelől a Jszbt. 13. § (1) bekezdése szerint a jogi 
személlyel szembeni intézkedés alkalmazását az 
ügyészség indítványozhatja a vádiratban, másrészt 
pedig a tárgyalás során, ha annak eredményéhez 
képest úgy látja, hogy a jogi személlyel szemben 
alkalmazható intézkedés feltételei fennállnak. Ez 
esetben a vádirati tényállást módosítja, és a jogi 
személlyel szemben intézkedés alkalmazását 
indítványozza [Jszbt. 17. § (2) bek.]. 

[12] Utalt rá, hogy a Jszbt. 13. § (2) bekezdése 
egyértelműen meghatározza a vádirat jogi személyre 
vonatkozó tartalmi elemeit és kellékeit. Előbbiek 
közé tartoznak a jogi személy beazonosításához 
szükséges adatok [Jszbt. 13. § (2) bek. a) pont], 
valamint a vád tárgyát képező bűncselekmény és a 
jogi személlyel szembeni intézkedés 
alkalmazhatóságát alátámasztó körülmények pontos 
leírása [Jszbt. 17. § (2) bek. c) pont], míg az utóbbiak 
közé sorolandó a jogi személy érdekében eljáró 
ügyvéd, valamint a törvényes képviselő adatai [Jszbt. 
17. § (2) bek. b) pont] és a törvény szerinti intézkedés 
alkalmazására vonatkozó indítvány [Jszbt. 17. § (2) 
bek. d) pont]. 

[13] Álláspontja szerint e rendelkezésekből levezethető, 
hogy a vádirati tényállás tárgyalás eredményéhez 
képest történő módosítása esetén a Jszbt. 13. § (2) 
bekezdés a) és c) pontjában meghatározott adatokkal 
kell kiegészíteni a tényállást, mivel ezek nélkül nem 
lehetséges az érdemi elbírálás. Ha ezek a tartalmi 
elemek a vádirati tényállásban addig is szerepeltek, 
annak módosítása szükségtelen. 

[14] Kitért arra, hogy a Jszbt. 7. § (2) bekezdése alapján, 
ha a büntetőeljárás során a jogi személlyel szemben 
intézkedés alkalmazásának lehet helye, a Be. 
rendelkezéseit a Jszbt.-ben meghatározott 
eltérésekkel kell értelemszerűen alkalmazni. Erre 

figyelemmel az ilyen eljárás során is irányadó a Be. 
26. § (1) bekezdésének rendelkezése, mely szerint az 
ügyészség indítványt és észrevételt tehet minden 
olyan kérdésben, amelyben a bíróság dönt. 

[15] Mindezek összevetéséből az következik, hogy a jogi 
személlyel szembeni intézkedés alkalmazására 
irányuló indítvány előterjesztésére legkésőbb az 
elsőfokú bíróság tárgyalásán kerülhet sor, így a 
bizonyítási eljárás befejezéséig előterjesztett 
indítvány nem lehet elkésett vagy törvényben kizárt. 
Mivel a tárgyalás előkészítése – amelybe az 
előkészítő ülés is beletartozik – olyan eljárási 
szakasz, amelynek során a Be. szabályai szerint sor 
kerülhet a vád módosítására, a vádirati indítványok 
kiegészítése nem kizárt. 

[16] Indokai szerint jelen ügyben a vádirat az érdemi 
elbíráláshoz elégséges mértékben tartalmazta a jogi 
személlyel szembeni intézkedés alkalmazásának 
anyagi jogi feltételeit, ezért a vádirati tényállás 
módosítására nem volt szükség. Az ügyben eljáró 
főügyészség még az előkészítő ülés előtt indítványt 
tett a jogi személlyel szembeni intézkedés 
alkalmazására, és egyben indítványt tett a jogi 
személy érdekében eljáró ügyvéd kijelölésére. 
Ezekkel pedig biztosított volt, hogy a jogi személy az 
eljárási jogait gyakorolja. 

[17] Mindezek alapján álláspontja szerint az ügyészi 
indítvány előterjesztésére törvényesen került sor, így 
azt a törvényszéknek érdemben el kellett volna 
bírálnia. Erre figyelemmel indítványozta, hogy a 
Kúria a megtámadott határozatok jogi személyre 
vonatkozó rendelkezését helyezze hatályon kívül, és 
a törvényszéket utasítsa új eljárás lefolytatására. 

[18] A felülvizsgálati indítványra tett észrevételében a C. 
Kft. jogi személy érdekében eljáró ügyvéd kifejtette, 
hogy az állami büntetőigény érvényesítésének 
szigorú, törvényben meghatározott alaki és tartalmi 
kellékei vannak, a törvényes vád elsődleges formai 
követelménye az előterjesztett büntetőigény vádirati 
jellege. 

[19] Álláspontja szerint ezért az állami büntetőigény 
érvényesítéséhez elválaszthatatlanul kapcsolódó – 
így például a szankció kiszabására tett – indítványok 
megtételét a Be. kizárólag a vádiratban teszi 
lehetővé, így jogi személlyel szemben alkalmazható 
intézkedés alkalmazására is csak vádiratban tehető 
jogszerűen indítvány, vádiraton kívül, a Be. 26. § (1) 
bekezdése alapján nem. Egy indítvány nemcsak 
akkor tekinthető törvényben kizártnak, ha azt a 
törvény kifejezetten tilalmazza, hanem akkor is, ha 
azt a Be. nem teszi lehetővé. 

[20] Vitatta, hogy jelen ügyben a vádirati tényállás 
elégséges mértékben tartalmazta a jogi személlyel 
szembeni intézkedés alkalmazásának anyagi jogi 
feltételeit, és ezért a vádirati tényállás módosítására 
nem is volt szükség. 

[21] Kifejtette, hogy a C. Kft. jogi személynél 
realizálódott előny tényére a vádirat csupán egyetlen 
félmondattal utal, de nem tartalmaz részletes 
adatokat a jogi személy érdekében állítólagosan 
kiegyenlített számlák kiállítására és kiegyenlítésére 
vonatkozóan, mint ahogy az sem került rögzítésre, 
hogy milyen összegű bűnös előny képződött a jogi 
személynél. Nem teljesült a Jszbt. 13. § (2) bekezdés 
c) pontjában írt feltétel sem, mert a vádirat nem 
elfogadható részletességgel rögzíti a vád tárgyát 
képező bűncselekmény és a jogi személlyel 
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szembeni intézkedés alkalmazhatóságát alátámasztó 
körülmények pontos leírását. 

[22] Utalt arra, hogy nemcsak a vádirat, hanem a 
főügyészség utóbb tett indítványa sem felel meg e 
törvényi feltételeknek, így még abban az esetben sem 
állna fenn a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedés törvényi előfeltétele, ha ez az 
indítvány a vádirat kiegészítéseként kerülne 
elfogadásra. 

[23] Mindezek alapján indítványozta, hogy a Kúria a 
megtámadott határozatokat hatályában tartsa fenn. 

[24] A felülvizsgálati indítvány alapos. 
[25] A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, amely a 

jogerős ügydöntő határozattal szembeni jogi kifogás 
lehetőségét biztosítja. A törvény kimerítően 
meghatározza a tárgyi, alanyi és bizonyos esetben 
időbeli feltételeit, kiváltképp annak okát, jogosultját, 
valamint a Kúria felülbírálati és döntési jogkörét. 

[26] A Kúria mindenekelőtt azt vizsgálta, hogy jelen 
ügyben van-e helye felülvizsgálatnak (tárgyi 
feltétel), és amennyiben igen, az a jogosulttól 
származik-e (alanyi feltétel). 

[27] A Be. 648. §-a valamennyi felülvizsgálati okra 
kiterjedően rögzíti, miszerint felülvizsgálatnak csak 
a bíróság jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő 
határozata ellen van helye, és a jogerős bírósági 
határozatban rögzített tényállás alapulvételével, 
kizárólag a törvényben megjelölt anyagi és 
eljárásjogi okokra hivatkozással vehető igénybe, a 
felülvizsgálati okok törvényi köre nem bővíthető. 

[28] A Jszbt. 24. § (1) bekezdése szerint felülvizsgálatnak 
az ítélet jogi személyre vonatkozó rendelkezése ellen 
a Be. 649. § (2)–(5) bekezdésében meghatározott 
eseten kívül akkor van helye, ha a jogi személlyel 
szemben az intézkedés alkalmazására, annak 
mellőzésére, az intézkedés alkalmazására irányuló 
indítvány elutasítására vagy az eljárás jogi 
személlyel kapcsolatos részének megszüntetésére a 
büntető anyagi jog, vagy e törvény szabályainak 
megsértése miatt került sor. 

[29] E törvényi rendelkezésekre figyelemmel jelen 
ügyben felülvizsgálatnak van helye, mert a jogi 
személlyel szembeni intézkedés alkalmazására 
irányuló indítvány elutasítására a Jszbt. 13. § (1) 
bekezdésére és a Jszbt. 17. § (2) bekezdésére 
hivatkozással, ekként a Jszbt. szabályainak 
megsértésével került sor. 

[30] A Jszbt. 24. § (3) bekezdése alapján az ítéletnek 
kizárólag a jogi személyre vonatkozó rendelkezése 
ellen felülvizsgálati indítvány benyújtására a jogi 
személlyel szemben intézkedés alkalmazása 
érdekében az ügyészség hat hónapon belül jogosult. 

[31] A felülvizsgálati indítvány joghatályos, az 
ügyészséggel 2020. október 28. napján közölt 
másodfokú határozattal szemben 2021. április 21. 
napján került előterjesztésre. 

[32] Jelen ügyben az eldöntendő kérdés valójában az, 
hogy az ügyészség mikor (meddig) és milyen 
feltételek mellett jogosult indítványozni a jogi 
személlyel szembeni intézkedés alkalmazását. 

[33] A Jszbt. 13. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy 
ha a nyomozás adatai alapján a jogi személlyel 
szemben e törvény szerint intézkedés 
alkalmazásának lehet helye, az ügyészség a jogi 
személlyel szemben intézkedés alkalmazását – ha e 
törvény másként nem rendelkezik – a vádiratban 
indítványozza. 

[34] A Jszbt. 17. § (2) bekezdése alapján pedig, ha az 
ügyész a tárgyalás eredményéhez képest úgy látja, 
hogy a jogi személlyel szemben alkalmazható 
intézkedés feltételei fennállnak, a vádirati tényállást 
módosítja, és a jogi személlyel szemben intézkedés 
alkalmazását indítványozza. 

[35] Tévedett az eljárt bíróság, amikor e két törvényi 
rendelkezés szűkítő értelmezése révén a vádirat 
benyújtását és a vádirati tényállás tárgyalás 
eredményéhez képest történő módosítását a jogi 
személlyel szembeni intézkedés alkalmazására tett 
indítvány előterjesztése kizárólagos lehetőségének 
tekintette. 

[36] Helytállóan hivatkozott a Legfőbb Ügyészség arra, 
hogy a Jszbt. 17. § (2) bekezdése csupán az 
előterjesztés lehetőségének végső időpontját jelöli 
meg, hiszen egészen a bizonyítási eljárás 
befejezéséig lehetőséget ad az ügyésznek arra, hogy 
a vádirati tényállást módosítsa, és annak alapján jogi 
személlyel szembeni intézkedés alkalmazását 
indítványozza. 

[37] Ez attól függetlenül érvényesül, hogy az ügyben sor 
kerül-e tárgyalás tartására, és ha igen, milyen okból. 

[38] Amennyiben – mint jelen ügyben is – nem kerül sor 
tárgyalás tartására, az nem jelenti azt, hogy az 
ügyészség kizárólag a vádiratban – előkészítő ülés 
megtartását megelőzően viszont már nem – 
indítványozhatja a jogi személlyel szembeni 
intézkedés alkalmazását. 

[39] Helytállóan utalt a Legfőbb Ügyészség a Jszbt. 7. § 
(2) bekezdés alapján alkalmazandó Be. 26. § (1) 
bekezdésére, amely szerint az ügyészség indítványt 
és észrevételt tehet minden olyan kérdésben, 
amelyben a bíróság dönt. A Jszbt. utaló szabálya 
szerint, ha a büntetőeljárás során a jogi személlyel 
szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye, a 
Be. rendelkezéseit a Jszbt.-ben meghatározott 
eltérésekkel kell értelemszerűen alkalmazni. 

[40] Téves az a jogértelmezés – és nem is vonatkoztatható 
a jelen ügyre –, amely szerint a tárgyalás során 
kizárólag a vádmódosítással kapcsolható össze az 
ügyészség azon jogosultsága, hogy jogi személlyel 
szemben intézkedés alkalmazását indítványozza. Ez 
valójában azt jelentené, hogy a bizonyítási eljárás 
eredményéhez képest, ámde változatlan vádbeli 
tények alapján az ügyész e lehetőségtől el lenne 
zárva; megfordítva, jogi személlyel szembeni 
intézkedés alkalmazása csupán vádmódosítás 
kényszerű alkalmazásával lenne lehetséges, ami 
pedig nem csupán a Jszbt. rendelkezéseivel szemben 
álló, hanem a mögöttes szabályként alkalmazandó 
Be. – funkciómegosztással és vádmonopóliummal 
kapcsolatos – szabályaival sem egyeztethető össze. 

[41] Az eljárt bíróságok által elfogadott – és a jogi 
személy érdekében eljáró ügyvéd által is képviselt – 
álláspont valójában csak akkor engedné az ügyészség 
számára a jogi személlyel szembeni intézkedés 
vádirat benyújtása utáni indítványozását, ha azt 
megelőzi a vádirati tényállás módosítása, függetlenül 
attól, hogy indokolt-e vagy sem. Ez az álláspont az 
előbbiekben rögzítettek szerint a vádmódosítás 
kikényszerítését jelenti, amely nem csak az eljárási 
funkciók megosztásának elvét sérti, hanem a Be. 26. 
§ (1) bekezdésében rögzített általános ügyészségi 
indítványtételi és észrevételezési joggal is ellentétes. 

[42] A Kúria rámutat arra, hogy a Jszbt. 7. § (2) bekezdése 
értelmében a Jszbt. és a Be. szabályai nem egymással 



1208 Büntető Kollégiumi 

szemben állóak, hanem azokat egymással 
összhangban kell értelmezni és alkalmazni. Ennek 
során pedig a törvényben biztosított, jogi személyt 
érintő garanciális szabályok érvényesülésének van 
jelentősége. 

[43] Mindezek alapján a vádirat benyújtását követően, de 
a vádirati tényállásra alapítottan – valójában 
a Be. 26. § (1) bekezdése alapján – indítványozott 
jogi személlyel szemben alkalmazható intézkedést a 
bíróságnak érdemben el kell bírálnia akkor is, ha nem 
tart tárgyalást, és abban az esetben is, ha – bármilyen 
okból – tárgyalást tart, de a tárgyalás eredményéhez 
képest a vádirati tényállás módosítása nem 
szükséges. 

[44] Ehhez képest jelen ügyben a főügyészség jogi 
személlyel szembeni intézkedés alkalmazására tett 
indítványa kétségtelenül a vádirat benyújtását 
követően, de még az előkészítő ülést megelőzően 
érkezett a bíróságra. 

[45] A bíróság azt kézbesítette az eljárásba ekként bevont 
C. Kft.-nek, egyben felhívta arra, hogy 
gondoskodjon a jogi személy érdekében eljáró 
ügyvéd meghatalmazásáról, ellenkező esetben 
számára kirendel. 

[46] Ezt követően a jogi személy érdekében eljáró 
meghatalmazott ügyvéd érdemi írásbeli észrevételt 
tett a főügyészség indítványával kapcsolatban, jelen 
volt az ügydöntő határozat meghozatalát 
eredményező előkészítő ülésen, amelyen felszólalt és 
jogorvoslati nyilatkozatot tett. 

[47] Mindezek alapján a bíróság valójában úgy járt el, 
mintha a jogi személlyel szemben alkalmazható 
intézkedést az ügyészség a vádiratban indítványozta 
volna, a C. Kft. jogi személlyel szemben az eljárást a 
Jszbt. és a Be. szabályainak megfelelően, eljárási jogi 
garanciák maradéktalan biztosítása mellett folytatta 
le. 

[48] A jogi személy érdekében eljáró ügyvéd 
felülvizsgálati indítványra tett észrevétele szerint 
sem a vádirat, sem a jogi személlyel szembeni 
intézkedés alkalmazására utóbb tett ügyészi 
indítvány nem felel meg a Jszbt. 13. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak, különösen nem 
tartalmazza a vád tárgyát képező bűncselekmény és 
a jogi személlyel szembeni intézkedés 
alkalmazhatóságát alátámasztó körülmények pontos 
leírását. 

[49] Ez az állítás nem helytálló. 
[50] A Jszbt. 13. § (2) bekezdése szerint – amennyiben a 

jogi személlyel szembeni intézkedés alkalmazásának 
indítványozására a Jszbt. 13. § (1) bekezdése alapján 
a vádiratban kerül sor – a vádiratnak tartalmaznia 
kell: 
– a jogi személynek a bírósági nyilvántartásban 
történő azonosítására alkalmas adatait [Jszbt. 13. § 
(2) bekezdés a) pont], 
– a jogi személy érdekében eljáró ügyvéd, valamint a 
törvényes képviselő adatait [Jszbt. 13. § (2) bekezdés 
b) pont], 
– a vád tárgyát képező bűncselekmény és a jogi 
személlyel szembeni intézkedés alkalmazhatóságát 
alátámasztó körülmények pontos leírását [Jszbt. 13. 
§ (2) bekezdés c) pont], valamint 
– indítványt arra, hogy a bíróság a jogi személlyel 
szemben – e törvény szerinti – intézkedést 
alkalmazzon [Jszbt. 13. § (2) bekezdés d) pont]. 

[51] Helyes a Legfőbb Ügyészség álláspontja, mely 
szerint a vádirati tényállás tárgyalás eredményéhez 
képest történő módosítása esetén legalább a Jszbt. 13. 
§ (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott 
tartalmi elemekkel kell kiegészíteni a tényállást, 
mivel ezek nélkül nem lehetséges az érdemi elbírálás. 
Ha ezek a tartalmi elemek a vádirati tényállásban 
addig is szerepeltek, annak módosítása szükségtelen. 

[52] Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az 
ügyészség a vádirati tényállás későbbi módosítása 
nélkül, a Be. 26. § (1) bekezdése alapján 
indítványozza a jogi személlyel szembeni intézkedés 
alkalmazását. 

[53] Jelen ügyben a C. Kft. jogi személy Jszbt. 13. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti bírósági nyilvántartásban 
történő azonosítására alkalmas adatait a vádirat és a 
jogi személlyel szembeni intézkedés alkalmazására 
tett ügyészségi indítvány egyaránt tartalmazza, ez 
utóbbi a Jszbt. 13. § (2) bekezdés d) pontjának 
megfelelően kifejezetten azt is, hogy C. Kft.-vel 
szemben a bíróság szabjon ki pénzbírságot. 

[54] A Jszbt. 13. § (2) bekezdés b) pontjával összhangban 
az indítvány tartalmazza azt is, hogy a törvényszék 
rendeljen ki a jogi személy érdekében eljáró 
ügyvédet. 

[55] A vád tárgyát képező bűncselekmény és a jogi 
személlyel szembeni intézkedés alkalmazhatóságát 
alátámasztó körülmények pontos leírásával 
kapcsolatban [Jszbt. 13. § (2) bekezdés c) pont] a 
Kúria rámutat a következőkre. 

[56] Kétségtelen, hogy e feltétel garanciális jelentőségű, 
hiszen a jogi személy egyértelmű azonosításának 
követelményével együtt tartalmában megfeleltethető 
a Be. 6. § (3) bekezdésében rögzített azon alapelvi 
rendelkezésnek, hogy a bíróság csak a megvádolt 
személy büntetőjogi felelősségéről dönthet, és csak 
olyan cselekményt bírálhat el, amelyet a vád 
tartalmaz. E szabályok valójában a vádhoz kötöttség 
elvének visszatükröződései a Jszbt.-ben. 

[57] Ennek alapján a jogi személlyel szembeni intézkedés 
alkalmazása során a bíróságnak különös gonddal kell 
vizsgálnia e feltételek meglétét, ezek nélkül az ezt 
célzó indítvány érdemben valóban nem bírálható el. 

[58] Értelemszerűen a jogi személlyel szembeni 
intézkedés alkalmazhatóságát alátámasztó 
körülmények pontos leírásának körébe tartozik a 
Jszbt. 2. §-ában írt feltételek megállapításához 
szükséges tények rögzítése. 

[59] A Jszbt. 2. § (1) bekezdése szerint jogi személlyel 
szemben az e törvényben meghatározott 
intézkedések a Btk. és – a Btk. hatálybalépését 
megelőzően elkövetett bűncselekmények 
vonatkozásában – az 1978. évi Btk.-ban 
meghatározott szándékos bűncselekmény elkövetése 
esetén alkalmazhatók, ha a bűncselekmény 
elkövetése a jogi személy javára előny szerzését 
célozta vagy eredményezte, vagy a bűncselekményt 
a jogi személy felhasználásával követték el, és a 
bűncselekményt a jogi személy 
a) vezető tisztségviselője vagy a képviseletre 
feljogosított tagja, alkalmazottja, illetve 
tisztségviselője, cégvezetője, valamint 
felügyelőbizottságának tagja, illetve ezek 
megbízottja a jogi személy tevékenységi körében 
követte el, 
b) tagja vagy alkalmazottja a jogi személy 
tevékenységi körében követte el, és a vezető 
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tisztségviselő, a cégvezető, illetve a 
felügyelőbizottság irányítási vagy ellenőrzési 
kötelezettségének teljesítése a bűncselekmény 
elkövetését megakadályozhatta volna. 

[60] A Jszbt. 2. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az 
(1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül az e 
törvényben meghatározott intézkedések 
alkalmazhatók akkor is, ha a bűncselekmény 
elkövetése a jogi személy javára előny szerzését 
eredményezte, vagy a bűncselekményt a jogi 
személy felhasználásával követték el, és a jogi 
személy vezető tisztségviselője vagy a képviseletre 
feljogosított tagja, alkalmazottja, illetve 
tisztségviselője, cégvezetője, valamint 
felügyelőbizottságának tagja a bűncselekmény 
elkövetéséről tudott. 

[61] Ehhez képest a főügyészség vádirata tartalmazza 
– az I. r., a II. r. és a III. r. terhelt pontosan körülírt 
cselekményét, vagyis a vád tárgyát képező 
bűncselekményt [Jszbt. 13. § (2) bekezdés c) pont 
első fordulat]; 
– azt, hogy az I. r. terhelt beszerzési menedzserként, 
a II. r. terhelt senior controllerként, majd gazdasági 
igazgatóként, míg a III. r. terhelt főkönyvelőként 
munkaviszonyban állt a C. Kft. jogi személlyel 
[Jszbt. 2. § (1) bekezdés a) pont]; 
– azt, hogy a terheltek a terhükre rótt cselekménnyel 
szándékos bűncselekményt [vesztegetés 
elfogadásának bűntette [Btk. 391. § (1) bekezdés, (2) 
bekezdés b) pont, (3) bekezdés c) pont] követtek el 
[Jszbt. 2. § (1) bekezdés]; 
– mindezt a C. Kft. érdekében tették, hiszen a 
bűncselekményből származó pénzt az I. r. terhelt arra 
fordította, hogy abból a C. Kft. felé kiállított, egyéb 
ügyletekkel összefüggő készpénzes számlákat 
egyenlítsen ki [Jszbt. 2. § (1) bekezdés]. 

[62] Mindezek alapján a vádirat és az ügyészség jogi 
személlyel szembeni intézkedés alkalmazására tett 
utóbbi indítványa mindazon adatokat tartalmazza, 
amelyek az eljárt bíróság számára lehetővé tették 
volna az indítvány érdemi elbírálását. 

[63] Törvényt sértett tehát az eljárt bíróság, amikor a jogi 
személlyel szemben előterjesztett, büntetőjogi 
intézkedés alkalmazására irányuló indítványt 
elutasította. 

[64] A Jszbt. 24. § (4) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, 
hogy a Kúria a megtámadott határozat jogi személyre 
vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezi, és a 
korábban eljárt bíróságot új eljárásra utasítja, ha az 
első-, vagy másodfokú bíróság ügydöntő határozatát 
a büntető anyagi jog, vagy a Jszbt. szabályainak 
megsértésével hozta. 

[65] A Kúria a Jszbt. 7. § (2) bekezdése folytán 
alkalmazandó Be. 663. § (3) bekezdése alapján az 
elsőfokú bíróságnak azt az utasítást adja, hogy a 
megismételt eljárást a Jszbt. 25. § (4) bekezdésében 
írtakra figyelemmel folytassa le. 

[66] Ekként a Kúria a Legfőbb Ügyészség által 
előterjesztett felülvizsgálati indítványt elbírálva – 
miután nem észlelt olyan eljárási szabálysértést sem, 
amelynek vizsgálatára a Be. 659. § (6) bekezdése 
alapján hivatalból köteles – a megtámadott határozat 
jogi személlyel szemben előterjesztett büntetőjogi 
intézkedés alkalmazására irányuló indítványt 
elutasító rendelkezését a Jszbt. 7. § (2) bekezdése 
alapján irányadó Be. 660. § (1) bekezdése szerinti 
tanácsülésen eljárva, a Jszbt. 24. § (4) bekezdés a) 

pontja alapján hatályon kívül helyezte, és e körben az 
elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította. 

(Kúria Bfv.III.454/2021/8.) 
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I. Anyagi pervezetés nem terjedhet ki a 
bizonyítékok bizonyító erejének előzetes 

értékelésére és a felek erről való tájékoztatására.  
II. Az anyagi jogerőhatás alóli kivételt jelentő utóper 
lényegadó ismérve, hogy szűk körben, a jogerős ítéletet 
megalapozó tények utóbb bekövetkezett lényeges 
megváltozása esetén teszi lehetővé a szolgáltatás 
mennyiségének vagy időtartamának megváltoztatása 
iránti keresetindítást. Ez értelemszerűen azt is jelenti, 
hogy a bíróság az utóperben az érdemi döntésének 
meghozatalakor kizárólag az említett jogszabályi 
feltétel fennállásának vizsgálatára szorítkozhat [2016. 
évi CXXX. törvény (Pp.) 237. § (2) bek., 279. § (1) bek., 
361. § (1) bek.]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A felperes 1976. március 14-én a szovjet katonai 

alakulatok által használt és elhagyott, 
robbanóanyagot tartalmazó huzalt hazavitte, és azt 
egy zsebrádióhoz csatolta. A gyutacs hozzáért a 
zsebrádióban lévő 4,5 voltos elemhez és felrobbant. 
A felperes a robbanás következtében a bal szem 
áthatoló és a felső szemhéj repesztett sebzését, 
továbbá a bal kéz I–IV. ujjainak részleges sérülését, 
csonkolódását szenvedte el. Az áthatoló sérülés a bal 
szem látásának elvesztéséhez vezetett. A felperes a 
maradandó sérülése miatt csökkent 
munkaképességűvé vált, és alkalmatlan a baleset 
előtti gépkocsivezetői munkakörének ellátására. 

[2] A bíróság 1977-ben meghozott ítéletével az alperest 
6445 forint kártérítés és törvényes kamata, valamint 
1976. augusztus 1-jétől kezdődően havi 1000 forint 
járadék felperes javára történő megfizetésére 
kötelezte. 

[3] Ezt követően 1998-ban a bíróság ítéletével a felperes 
javára megállapított járadék összegét 1998. március 
1-jétől kezdődően havi 19 890 forintra felemelte, 
egyúttal kötelezte az alperest a lejárt járadék és 
késedelmi kamatának megfizetésére, valamint a 
járadék 2001. január 1-jétől határozatlan ideig 
történő „folyósítására”. 

A kereseti kérelem és az alperes védekezése 
[4] A felperes keresetében a járadék összegének 2019. 

október 1-jétől kezdődően 160 000 forintra való 
felemelését, továbbá az alperesnek a lejárt járadék és 
a jövőre nézve a felemelt összegű járadék 
határozatlan ideig történő megfizetésére kötelezését 
kérte. Keresetét a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 345. 
§ (1) bekezdésére alapította, a járadék felemelése 
körében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 6:530. §-ára hivatkozott. Előadta, hogy a 
járadék megállapítása óta a Központi Statisztikai 
Hivatal által közzétett nemzetgazdasági bruttó 
átlagkereset mintegy 3,5-szerésére emelkedett, a 
lakóhelyén és a környezetében pedig – az általa 
beszerzett jövedelemigazolások szerint – a teljes 

munkaidőben foglalkoztatott gépjárművezetők 
átlagos havi nettó jövedelme 300 000 forint. 

[5] Az alperes érdemi ellenkérelmében a kereset 
elutasítását kérte. A felperes által csatolt 
jövedelemigazolások valóságtartalmát ugyan nem 
vitatta, de álláspontja szerint azokat nem lehet 
reprezentatívnak tekinteni. Azokkal szemben 
hivatkozott a Pénzügyminisztérium Munkaerőpiaci 
Főosztálya által kiállított, a Központi Statisztikai 
Hivatalénál pontosabb átlagjövedelmi adatokra, 
amelyek szerint Bács-Kiskun megyében a 
vállalkozói szférában teljes munkaidőben 
foglalkoztatott tehergépkocsi-vezetők, 
kamionsofőrök 2018. évi bruttó átlagkeresete 
195 758 forint, nettó átlagkeresete 130 179 forint 
volt. Emellett kifejtette, hogy a PK 48. számú 
állásfoglalás alapján nincs helye határozatlan időre 
történő folyósításnak, mivel a nyugdíjkorhatár 
elérését követően a felperes már nem tudna tovább 
dolgozni. 

Az első- és a másodfokú ítélet 
[6] Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperest megillető 

járadék összegét 2019. október 1-jétől kezdődően 
havi 160 000 forintra felemelte, az alperest a 2019. 
október 1. és 2020. december 11. közötti időszakra 
eső járadékkülönbözet címén 1 961 820 forint, míg 
2020. december 11-től véghatáridő nélkül havi 
160 000 forint felperes részére történő megfizetésére 
kötelezte. 

[7] Döntését – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 
2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 50. § (1) 
bekezdésére tekintettel – a régi Ptk. 357. § (1)–(3) 
bekezdéseire alapította. 

[8] Elsődlegesen azt vizsgálta, hogy a felperes 
lakókörnyezetében a gépjárművezetői munkakörben 
elérhető jövedelem meghaladja-e a felperes jelenlegi 
jövedelmét. Ennek során figyelembe vette a felek 
által szolgáltatott bizonyítékokat és az általuk 
megjelölt adatokat. Azok közül a felperes részéről 
csatolt – az alperes által sem vitatottan valós – 
béradatokat a reprezentativitás hiányában is 
irányadónak tekintette, mert álláspontja szerint 
azokkal igazolható, hogy a felperes a baleset 
hiányában mekkora jövedelemre tehetne szert. A 
bizonyítékokat összességében értékelve 
megállapította, hogy a felperes környezetében 
gépjárművezetőként még külföldi kiküldetés 
vállalása nélkül is elérhető a havi nettó 270 000 forint 
összegű munkabér, ezért helye volt a járadék 
felemelésének. A felemelt járadék összegét a régi 
Ptk. 357. § (3) bekezdése alapján, a keresettel 
egyezően határozta meg. 

[9] A véghatáridő nélküli járadékfizetésre kötelezést 
azzal indokolta, hogy nem volt olyan peradat, 
amelyből okkal lehetett volna arra következtetni, 
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hogy a felperes a nyugdíjkorhatár elérését követően 
már nem kívánt vagy nem tudott volna tovább 
dolgozni, és a per idején is vállalt munkát. 

[10] Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú 
bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét 
helybenhagyta. 

[11] Hivatkozott a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 361. § (1) 
bekezdésére. Annak alapján rögzítette: az utóper 
előfeltétele, hogy a bíróság korábban már jogerős 
ítéletében rendelkezett a szolgáltatásról, és a bíróság 
kizárólag az eredetileg értékelt körülményeket és a 
ténylegesen bekövetkezett változásokat vizsgálhatja. 
Ehhez képest rámutatott arra, hogy a per tárgya nem 
a keresetveszteség megállapítása volt, és ennyiben 
tévesnek tartotta az elsőfokú bíróság ítéletének jogi 
indokolását. Emiatt mellőzte a régi Ptk. 357. § (1)–
(3) bekezdéseivel kapcsolatos indokokat. 

[12] A fentiekre figyelemmel azt tartotta vizsgálandónak, 
hogy valóban lényeges-e az a változás, amelyre 
hivatkozással a felperes a korábbi ítélet jogerejét át 
kívánta törni. Ennek megfelelőnek tekintette az 
elsőfokú bíróságnak azt az eljárását, hogy vizsgálta a 
felperes által a baleset előtt betöltött gépkocsivezetői 
munkakörben elérhető átlagkereset emelkedését. 

[13] Alaptalannak minősítette az alperesnek azt a 
fellebbezési hivatkozását, hogy az elsőfokú bíróság 
az anyagi pervezetés körében elmulasztotta a Pp. 
237. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségének teljesítését. E körben 
hangsúlyozta: az anyagi pervezetés körében a 
bíróság arra szorítkozhat, hogy a tény- és jogállítás 
hiányossága, homályossága esetén a felek a 
nyilatkozataikat a szükséges mértékig és kellő 
részletességgel kiegészítsék, a jogállításaikat 
egyértelművé tegyék. Ezzel szemben kiemelte, hogy 
a bizonyíték értékelése fogalmilag nem az anyagi 
pervezetés körébe, hanem az érdemi határozatra 
tartozó kérdés. Ennélfogva a Pp. 384. § (2) bekezdés 
b) pontja szerinti hatályon kívül helyezésnek sem 
látta indokát. 

[14] Utalt arra, hogy a felperes a járadék felemelése iránti 
korábbi perben az általa csatolt munkáltatói 
igazolásokkal hitelt érdemlően alátámasztotta az 
1977 óta bekövetkezett jelentős 
jövedelememelkedést, és ezt a tényt az alperes sem 
vitatta. Ezt figyelembe véve helyesnek találta az 
elsőfokú bíróságnak azt az eljárását, hogy az 
átlagkereset emelkedésének vizsgálata során nem a 
Központi Statisztikai Hivatal és a 
Pénzügyminisztérium Munkaerőpiaci Főosztálya 
reprezentatív, absztrakt összeget tartalmazó adatait 
fogadta el, hanem a felperes környezetéből származó 
jövedelemadatokat vette alapul, és azoknak 
tulajdonított nagyobb súlyt. Értékelte, hogy az 
alperes a béradatok valóságát nem tette vitássá, és 
azok a jövedelmek jelentős emelkedését igazolták. 
Ezért azt állapította meg, hogy az elsőfokú bíróság 
jogszabálysértés nélkül határozott a járadék 
felemeléséről. 

[15] Az alperesnek a PK 48. számú állásfoglalására 
történt fellebbezési hivatkozását illetően kifejtette, 
hogy az utóper szabályai alapján nem lehet 
rendelkezni olyan kérdésről, amelyre az eredeti 
kereset nem terjedt ki. Mivel pedig az alapperben, 
majd a járadék felemelése iránti első perben a 
bíróságok a járadék megállapításáról, felemeléséről 

véghatáridő nélkül határoztak, ezért jogszabályi 
lehetőség hiányában nem tartotta megengedhetőnek, 
hogy az alperes az utóperben véghatáridő 
megállapítását kérje. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[16] A jogerős ítélet ellen az alperes terjesztett elő 

felülvizsgálati kérelmet, amelyben elsődlegesen a 
jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és a kereset 
elutasítását, másodlagosan a jogerős ítélet hatályon 
kívül helyezése mellett az elsőfokú bíróság új 
eljárásra és új határozat hozatalára utasítását kérte. 

[17] Megsértett jogszabályhelyként a Pp. 2. §-át, 237. § 
(1)–(3) bekezdéseit, 265. § (1) bekezdését, 279. § (1) 
bekezdését, 361. § (1) bekezdését, 381. §-át, 383. § 
(2) és (3) bekezdését, 384. § (2) bekezdés b) pontját, 
valamint a régi Ptk. 357. § (3) és (4) bekezdését 
jelölte meg. 

[18] Hivatkozása szerint a járadék felemelése akkor 
indokolt, ha a felperes bizonyítani tudja, hogy a 
baleset hiányában az adott összeget megkereste 
volna, attól a baleset következtében esett el. Ehhez 
képest sérelmezte, hogy az elsőfokú bíróság a 
felperes által szolgáltatott adatokat kizárólagosan 
vette figyelembe, és eltekintett az általa szolgáltatott, 
lényegesen reprezentatívabb adatok értékelésétől, sőt 
azok mellőzését az ítélet indokolása még csak nem is 
tartalmazza. Kifogásolta, hogy az elsőfokú bíróság az 
anyagi pervezetés körében elmulasztotta közölni: az 
ellenkérelmében megjelölt bizonyítási eszköz az 
állításának bizonyítására nem alkalmas. 

[19] Megismételte azt is, hogy a járadék folyósítása 
idejének meghatározásakor figyelembe kell venni az 
öregségi nyugdíjkorhatár elérését, amelyet követően 
már nem lehet automatikusan vélelmezni a 
munkavégzés folytatását. Köztudomású ténynek 
tekintette, hogy a járművezetői képesség az életkor 
előrehaladtával csökken, mely köztudomású ténnyel 
szemben a felperes nem ellenbizonyított, és arra az 
elsőfokú bíróság nem is kötelezte. Sérelmesnek 
tartotta továbbá, hogy e köztudomású tényt az 
elsőfokú bíróság a bizonyítékok mérlegelésénél nem 
vette figyelembe, és annak mellőzésének sem adta 
indokát. Kiemelte, hogy az általa felhívott PK 48. 
számú állásfoglalás az alapítélet meghozatalakor 
még nem létezett. Ebből pedig azt a következtetést 
vonta le, hogy annak alkalmazását a Pp. 361. § (1) 
bekezdése nem gátolja, és az az utóperben 
értékelendő ténybeli változásnak minősül. 

[21] A felperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős 
ítélet hatályában fenntartására irányult. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[23] A felülvizsgálati kérelem nem megalapozott. 
[24] A Kúria a Pp. 423. § (1) bekezdése szerint a 

felülvizsgálati kérelem keretei között eljárva, a 
felülvizsgálati eljárás eredményeként azt állapította 
meg, hogy a jogerős ítélet az alperes által megjelölt 
okokból nem jogszabálysértő. 

[25] A jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelemben – a 
fellebbezésben foglaltakkal egyezően – hivatkozott 
eljárási hibáktól mentes volt. A másodfokú bíróság 
helyesen foglalta össze az anyagi pervezetés körében 
a bíróságra háruló feladatokat, és a Pp. 237. § (2) 
bekezdésének helytálló értelmezésével állapította 
meg, hogy a bizonyítékmérlegelés nem az anyagi 
pervezetésre tartozó kérdés. Az anyagi pervezetés 
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jogintézményének lényege, hogy a bíróság a Pp. 6. §-
a szerinti reá háruló közrehatási tevékenységével, a 
perkoncentráció elvének (Pp. 3. §) érvényesülése 
érdekében aktívan közreműködik a felek 
jogérvényesítésében, ennek során a Pp.-ben 
szabályozott eszközök és eljárási keretek között 
elősegítve azt, hogy a döntéshez szükséges peranyag 
– amelynek szolgáltatása a feleket terheli (Pp. 4. §) – 
rendelkezésre álljon (BH 2022.47.). A már említett 
Pp. 237. § (2) bekezdése szerint a bíróságnak a 
feleket a bizonyíték rendelkezésre bocsátása, illetve 
a bizonyítás indítványozása elmulasztásának, 
valamint a bizonyítás esetleges sikertelenségének 
következményéről abban az esetben kell 
tájékoztatnia, ha a perfelvételi nyilatkozat nem terjed 
ki valamely lényeges tény vonatkozásában a 
bizonyításra, vagy a felek között vita van abban, 
hogy valamely tény bizonyítása melyik felet terheli. 
E vagylagos feltételek közül az előbbi azt jelenti, 
hogy a perfelvételi nyilatkozatból hiányzik a 
bizonyíték feltüntetése, vagyis a fél valamely 
lényeges tény vonatkozásában bizonyítást nem 
ajánlott fel. Ez nem azonos azzal a helyzettel, amikor 
a fél a bizonyítékot megjelölte, és rendelkezésre 
bocsátotta, de az a bíróság álláspontja szerint nem 
alkalmas a kérdéses tény bizonyítására. Az anyagi 
pervezetés tehát nem terjedhet ki a bizonyítékok 
bizonyító erejének előzetes értékelésére és a felek 
erről való tájékoztatására. Ennélfogva az alperes a 
felülvizsgálati kérelmében – mint ahogy a 
fellebbezésében is – tévesen állította az anyagi 
pervezetés szabályainak megsértését. 

[26] A Pp. 279. § (1) bekezdésének sérelmére alapított 
felülvizsgálati támadás megalapozottságának 
vizsgálatakor abból kellett kiindulni, hogy a 
felülvizsgálati eljárás nem ad alapot a bizonyítékok 
felülmérlegelésére, ha az egyes bizonyítékokból 
eltérő következtetés is levonható lett volna; az 
minősíthető nyilvánvalóan okszerűtlen 
következtetésnek, amikor a bizonyítékokból csak 
egyfajta, a felülvizsgálattal támadott ítélettől eltérő 
következtetésre lehet jutni (BH 2013.119.II.). A 
bizonyítékok okszerűtlen mérlegelésének hiányában 
a bizonyítékok felülmérlegelésére a felülvizsgálati 
eljárásban nincs lehetőség (BH 2012.179.). 

[27] A fentieknek megfeleltethető bizonyítékmérlegelési 
hibát a perben eljárt bíróságok nem vétettek. A 
bizonyítási feladatokat a Pp. 265. § (1) bekezdése 
szerinti bizonyítási érdek figyelembevételével 
osztották meg a felek között, és az utóper 
megindításának a Pp. 361. § (1) bekezdésében 
meghatározott feltétele fennállásának, azaz a jogerős 
ítélet alapjául szolgáló tények utóbb bekövetkezett 
lényeges megváltozásának bizonyítását az arra 
hivatkozó felperestől követelték meg. Mindez annak 
bizonyítását tette szükségessé a felperes részéről, 
hogy a baleset előtt általa betöltött gépkocsivezetői 
munkakörben elérhető átlagkereset a járadék 
felemeléséről rendelkező jogerős ítélet meghozatala 
óta lényegesen, a keresetében megjelölt mértékben 
emelkedett. Ezzel kapcsolatban azonban nem csupán 
a felperes, hanem – ellenbizonyításként – az alperes 
is szolgáltatott bizonyítékot. Azok közül a bíróságok 
helyesen tulajdonítottak nagyobb bizonyító erőt a 
felperes által csatolt okiratok (jövedelemigazolások) 
tartalmának, azok ugyanis alkalmasak voltak a 
felperes lakókörnyezetében azonos munkakörben 

foglalkoztatottak jelenlegi havi átlagjövedelmének 
igazolására, s egyúttal a keresetben állított tények 
alátámasztására. Ez a bizonyítékértékelési 
tevékenység nem volt okszerűtlen, nem sértette a Pp. 
279. § (1) bekezdését, és – a felülvizsgálati 
kérelemben foglaltakkal ellentétben – nem jelentette 
az alperes által rendelkezésre bocsátott bizonyítékok 
indokolatlan figyelmen kívül hagyását; mint ahogy a 
Pp. 2. §-ában alapelvként megfogalmazott 
rendelkezési elv megsértését sem eredményezhette. 

[28] Az elsőfokú bíróság részéről történt, az ügy érdemi 
eldöntésére kiható lényeges eljárási szabálysértés 
hiányában az elsőfokú ítéletnek a Pp. 381. §-ában 
meghatározott okból, a Pp. 384. § (2) bekezdés b) 
pontja szerinti hatályon kívül helyezésének nem volt 
indoka. Ráadásul az előbbi jogszabályhely sérelmére 
alapított felülvizsgálati támadás már csak azért sem 
lehetett megalapozott, mert az nem kötelező, hanem 
mérlegelhető hatályon kívül helyezési okot állapít 
meg. Ezzel szemben a másodfokú bíróság a Pp. 383. 
§ (2) bekezdésének helytálló alkalmazásával 
határozott az elsőfokú bíróság – érdemben helyes – 
ítéletének helybenhagyásáról, és ehhez képest – a 
felülvizsgálati kérelemben ugyancsak megsértett 
jogszabályhelyként feltüntetett, a megváltoztatás 
esetére szóló rendelkezést tartalmazó – Pp. 383. § (3) 
bekezdés alkalmazásának indokoltsága nem merült 
fel. 

[29] Jóllehet az alperes a felülvizsgálati kérelmében a régi 
Ptk. 357. § (3) és (4) bekezdésének megsértését is 
állította, a másodfokú bíróság ezeknek, az elsőfokú 
bíróság által irányadónak tekintett anyagi jogi 
jogszabályhelyeknek az alkalmazását kifejezetten 
mellőzte, és e körben tévesnek minősítette az 
elsőfokú ítélet jogi indokolását. Az anyagi 
jogerőhatás alóli kivételt jelentő utóper lényegadó 
ismérve ugyanis éppen az, hogy szűk körben, a 
jogerős ítéletet megalapozó tények utóbb 
bekövetkezett lényeges megváltozása esetén teszi 
lehetővé a szolgáltatás mennyiségének vagy 
időtartamának megváltoztatása iránti keresetindítást. 
Ez értelemszerűen azt is jelenti, hogy a bíróság az 
utóperben az érdemi döntésének meghozatalakor 
kizárólag az említett jogszabályi feltétel 
fennállásának vizsgálatára szorítkozhat. Ebből 
következően a jövedelempótló járadék összegének 
felemelése iránti utóperben sincs lehetőség a 
járadékszámításra vonatkozó, a fentiekben megjelölt 
jogszabályi rendelkezések alkalmazására. 

[30] Az alperest a korábbi jogerős ítélet alapján terhelő 
járadékfizetési kötelezettség véghatáridejének az 
alperes által – az eljárás valamennyi szakaszában – 
kért meghatározását illetően a következőkre kellett 
figyelemmel lenni. Az alperes járadékfizetésre 
kötelezéséről, majd a járadék mértékének 
felemeléséről – ahogyan a másodfokú bíróság is 
helyesen rögzítette – a bíróságok időbeli korlát 
megállapítása nélkül határoztak, az utóbbi 
rendelkezést tartalmazó jogerős ítélet az alperest a 
járadék „határozatlan ideig” történő folyósítására 
kötelezte. Ennélfogva, az utóper már ismertetett 
szabályaira tekintettel a szolgáltatás mennyiségének 
megváltoztatása, vagyis a járadék összegének újbóli 
felemelése iránti kereset alapján a bíróságok a 
szolgáltatás időtartamának az ellenkérelemben kért 
megváltoztatásáról nem rendelkezhettek. A 
felülvizsgálati kérelemben előadottakkal szemben 
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éppen egy ilyen tartalmú érdemi döntés jelentette 
volna a rendelkezési elv, és azon belül a Pp. 2. § (2) 
bekezdésében meghatározott kérelemhez kötöttség 
elvének megsértését. Mindezek miatt elegendő utalni 
arra, hogy az utóper feltételeként meghatározott 
lényeges ténybeli változás nyilvánvalóan nem 
azonosítható a PK 48. számú állásfoglalásnak az 
alapperbeli jogerős ítélet meghozatala utáni 
megalkotásával. 

[31] A Kúria a kifejtettekre figyelemmel a jogerős ítéletet 
hatályában fenntartotta. 

(Kúria Pfv.III.21.213/2021/5.) 

I. A névviseléshez való jognak a 
szólásszabadsággal és a véleménynyilvánítás 

szabadságával való ütközésének megítélésénél két 
azonos szinten védett jog gyakorlását kell összemérni a 
korlátozás szükségességének és arányosságának szem 
előtt tartásával.  
II. A közszereplőket is megillető személyiségvédelmi 
eszközök és a véleménynyilvánítás szabadsága 
határának megvonása esetén nem lehet az egyes 
személyiségi jogok között különbséget tenni [2013. évi 
V. törvény (Ptk.) 2:44. § (1) bek., 2:49. § (1) bek.; 
Alaptörvény IX. cikk (1)–(2) bek., PK 12. számú 
állásfoglalás.]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A felperes közismert vállalkozó, a miniszterelnök 

veje. Az érdekeltségébe tartozó ingatlanbefektetéssel 
és ingatlanfejlesztéssel foglalkozó cégcsoport a 
budapesti ingatlanpiac meghatározó szereplője. Az 
alperest 2019. október 13-án Budapest 
főpolgármesterének választották. A választási 
kampányban a főpolgármester-jelölti programja 
egyik elemeként, a társadalmi különbségek 
csökkentése érdekében olyan adónem bevezetését 
javasolta, amelyet a vagyonosabbaknak, a mintegy 
félmilliárd forint értékű budapesti ingatlanok 
tulajdonosainak kell majd megfizetniük. A beszedett 
adót pedig a lakhatási válság enyhítésére, a fiatalok 
lakáshoz jutásának segítésére, bérlakásprogramra és 
a rossz állapotú önkormányzati lakások 
felújíttatására javasolta fordítani. Az új adót „T.-
adó”-nak (a továbbiakban: sérelmezett kifejezés) 
nevezte el, amely a „felső tízezer” 1%-os 
hozzájárulása lett volna a közösség céljaihoz. Az 
alperes a kampánya során a kivetni szándékozott 
adóról számos alkalommal beszélt, és a sérelmezett 
kifejezést rendszeresen használta. Egy internetes 
portálon 2019. június 11-én megjelent interjúban 
ismertette a bevezetendő adóval kapcsolatos 
elképzeléseit, hivatalos weboldalán pedig a 
„programom” menüpontban található „Bevezetjük a 
T.-adót” alcímben mutatta be a javaslatot. A 
közösségi oldalán, bárki számára hozzáférhetően 
közzétett bejegyzéseiben, videóiban, élő 
bejelentkezéseiben több alkalommal beszélt róla. A 
bejegyzéseket több helyen a felperes arcképével 
illusztrálta. 

A kereseti kérelem és az alperes védekezése 
[2] A felperes keresetében kérte annak megállapítását, 

hogy az alperes megsértette a névviseléshez fűződő, 
valamint a becsülethez való személyiségi jogát azzal, 
hogy a sérelmezett kifejezés használatával és 

terjesztésével a nevét jogosulatlanul felhasználta. 
Kérte az alperes kötelezését a jogsértés 
abbahagyására, valamennyi közleményéből a 
sérelmezett kifejezés és az erre vonatkozó, tartalom, 
kép törlésére, az alperes eltiltását a további 
jogsértéstől, saját költségén nyilvános bocsánatkérő 
közlemény közzétételével elégtételadásra, valamint 
1 000 000 forint sérelemdíj megfizetésére 
kötelezését. Álláspontja szerint az alperes a 
kampánya során a közösségi médiában több 
alkalommal is súlyosan megsértette a névviseléshez 
és becsülethez való jogát, amikor az általa bevezetni 
kívánt adónemet róla nevezte el, és a személyét 
súlyosan sértő, lealacsonyító kijelentéseket, a 
személyét lejárató nyilatkozatokat tett, amelyekből 
arra lehetett következtetni, hogy ő a budapestiek 
kárára jogellenesen gazdagodott meg. 

[3] Az alperes a kereset elutasítását kérte. Védekezése 
szerint a sérelmezett kifejezést a közteherviselés és 
azzal összefüggésben az állami, önkormányzati 
újraelosztás mint közügy megvitatása körében 
használta, amely az Alaptörvény által védett 
tevékenység. A felperes személye a miniszterelnök 
közeli hozzátartozójaként és a gazdasági életben való 
részvétele, vagyonosodása, közpénzeket és 
közbeszerzéseket érintő ügyeihez kapcsolódóan 
közérdeklődésre tart számot, ezért e témákban való 
megnyilatkozásokat fokozottan tűrni köteles, a 
sérelmezett kifejezés pedig nem öncélú sértegetés 
volt. A felperes kivételes közszereplő, aki önként 
lépett a nyilvánosság elé. A köztudatban 
Magyarország leggazdagabb emberei között tartják 
számon, az ingatlanfejlesztés területén 
piacbefolyásoló erővel rendelkezik. A névviseléshez 
való jog egyébként is csak a személynevek érintett 
hozzájárulása nélküli kereskedelmi célú 
felhasználásával szemben szab korlátot. Vitatta a 
sérelemdíj jogalapját és összegszerűségét is. 

Az első- és a másodfokú ítélet 
[4] Az elsőfokú bíróság ítéletében a keresetet 

elutasította. 
[5] Indokolása szerint a felperes tevékenysége, családi 

kapcsolatai, illetőleg közszereplései alapján kivételes 
közszereplőnek tekinthető. A közteherviseléssel, 
adózással összefüggő kérdések a közügyek közé 
tartoznak, amelyek egy választási kampányban 
hangsúlyos szerepet kapnak, és az alperes a 
választási kampányban vetette fel ezt a témát. A 
felperes az ingatlanpiac egyik legjelentősebb 
vállalkozója, ezért személyének összekapcsolása a 
nagy értékű budapesti ingatlanok utáni 
közteherviseléssel nem okszerűtlen, a sérelmezett 
kifejezés a véleménynyilvánítás körébe tartozó 
közlés. A névviseléshez való jog a személy másoktól 
való megkülönböztethetőségét biztosítja. Ezért az a 
körülmény, hogy a felperes nem járult hozzá az 
adónem róla való elnevezéséhez, önmagában még 
nem eredményezi a névviseléshez való jogának a 
megsértését. Ezzel ugyanis az alperes nem gátolta a 
felperest a névviselésében, nem gúnynévként 
használta. A névviseléshez való jog ugyanis a 
személyneveknek az érintett hozzájárulása nélküli, 
kereskedelmi célból történő felhasználásával 
szemben jelent korlátot. 

[6] A becsülethez való jog megsértését az elsőfokú 
bíróság azért nem tartotta megállapíthatónak, mert 
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megítélése szerint a felperes családnevének az 
adózással való együttes említése nem minősül öncélú 
sértegetésnek, kifejezésmódjában sem 
indokolatlanul bántó véleménynyilvánítás. Az 
Alaptörvény rendelkezéseire hivatkozva kifejtette, 
hogy a közteherviselés mindenkinek képessége és 
lehetőségei szerint kötelessége, amelyben mindenki 
teherbíró képességének arányában köteles részt 
venni. Az alperes választási kampányában a felperes 
üzleti életben folytatott tevékenységével 
összefüggésben, a bevezetendő adó céljának 
közérthetőbbé tétele érdekében használta a felperes 
nevét. A felperes tűrési küszöbének a határa az 
emberi méltóság megsértése. A sérelmezett kifejezés 
azonban nem lépte át ezt a határt, amelynek 
megállapítását a felperes szubjektív érzete 
önmagában nem alapozza meg. Minderre tekintettel 
az elsőfokú bíróság a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Ptk. 2:42. 
§ d) pontja és 2:49. §-a alapján a névviseléshez való 
jog, valamint a Ptk. 2:45. § (1) bekezdése alapján a 
becsület sérelmét nem tartotta megállapíthatónak. 

[7] A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú 
bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben 
megváltoztatta és megállapította, hogy az alperes a 
felperes nevének jogosulatlan felhasználásával, a 
sérelmezett kifejezés használatával és terjesztésével 
megsértette a felperes névviseléshez való jogát. 
Kötelezte az alperest a jogsértés abbahagyására, 
valamint arra, hogy valamennyi közleményéből 
törölje a sérelmezett kifejezést, eltiltotta a további 
jogsértéstől és kötelezte, hogy saját költségén adjon 
megfelelő elégtételt az alábbi nyilvános 
bocsánatkérő közlemény közzétételével: „A 
kampányom során a közösségi médiában több 
alkalommal is súlyosan megsértettem T. I. 
névviseléshez fűződő jogát, amikor az általam 
bevezetni kívánt adónemet róla neveztem el. 
Mindezért elnézést kérek”. Kötelezte továbbá az 
alperest 500 000 forint sérelemdíj megfizetésére. Ezt 
meghaladóan a keresetet elutasította. 

[8] A másodfokú bíróság megállapítása szerint a felperes 
nem kifogásolta az alperes részéről a vagyoni 
helyzetére, gazdasági tevékenységére vonatkozó 
tényállításait, ezért azokat a felperes a 
fellebbezésében már nem sérelmezhette. A 
másodfokú bíróság egyetértve az elsőfokú bírósággal 
hangsúlyozta, hogy az önkormányzati választási 
kampányban egy bevezetendő adó közéleti 
kérdésnek minősül, amit az egyik jelölt 
programpontjaként tett kampánytémává. Ezért az 
alperes által bevezetni javasolt új adónemet, és annak 
felperesről való elnevezését ebben a szélesebb 
kontextusban kell vizsgálni.  
A felperes ugyan nem indult a közéleti vitának 
fórumot teremtő önkormányzati választáson, 
közhatalmat sem gyakorolt, de a gazdagok 
adóztatásának kérdése érinthette őt is. Ezért az 
egyedi mérlegelés alapján – ezzel a témával 
kapcsolatos közéleti vitákban – a felperes kivételes 
közszereplőnek tekinthető. A személyiségi jogainak 
érvényesítése során a Ptk. 2:44. §-a alapján fokozott 
tűrési kötelezettség terheli. 

[9] A másodfokú bíróság kifejtette, hogy a névviseléshez 
való jog megsértése kiterjed minden olyan esetre, 
amikor a jogosulatlan névhasználó nemcsak saját 
maga megjelölésére, hanem bármilyen más módon, 

engedély nélkül, a névtulajdonos számára el nem 
fogadható, számára hátrányos kontextusban 
használja akár a pontos nevét, vagy akár csak a 
családnevét. Az is idetartozik, ha valamilyen 
gúnynevet kapcsol a névtulajdonos személyéhez. A 
névviselési jog megsértését nem lehet azokra az 
esetekre szorítani, amikor valaki kereskedelmi, 
gazdasági vagy reklám célból használja más nevét 
engedély nélkül. Azok az esetek is idetartoznak, 
amikor a névhasználó nem konkrét, „forintra 
váltható” gazdasági előny érdekében használja, 
torzítja más nevét, hanem bármilyen más hasznot, 
előnyt remél attól. A névhasználati tilalom tehát a 
perbelihez hasonló esetekre is vonatkozik, amelyek 
ugyancsak a névviseléshez való jog sérelmét jelentik. 
Az alperes új adónemmel kapcsolatos névválasztását 
magyarázó közlései alapján ugyanis egyértelmű, 
hogy a felperes ugyan nem gazdasági előnyök, de 
választási esélyeinek javítása, azaz politikai 
haszonszerzés érdekében, a felperessel szembeni vélt 
negatív társadalmi értékítéletet kiaknázandó nevezte 
el az új adónemet éppen a felperesről. „Erre 
tekintettel tehát az elnevezés attól függően sértheti a 
felperes névviseléshez fűződő személyiségi jogát, 
hogy az ő magasabb tűrési küszöbe feletti mértékben 
sérelmes-e nevének az adott fogalommal, azaz a 
gazdagokra kivetendő extra adóval való 
összekapcsolása.” 

[10] A jogerős ítélet további indokolása szerint az adott 
esetben a felperes személye a vezetékneve ritka 
előfordulása, az adónem bevezetésének indoka 
körében a személyére való konkrét utalások miatt, 
továbbá mert az alperes a témával kapcsolatos 
közléseiben a felperes arcképét is megjelenítette, 
pusztán a vezetéknév alapján is beazonosítható volt. 
A felperes nevének egy adott adónemhez való 
felhasználása önmagában ugyan nem jogsértő, a név 
használata azért lehet sérelmes a felperes számára, 
mert az adónemnek az alanyi köre egy negatív 
társadalmi megítélés alá eső csoport. Az adónem 
bevezetéséhez fűzött és számos alkalommal 
megfogalmazott indokolás alapján az alperes az új 
adót egy olyan társadalmi csoportra javasolta kivetni, 
akik vagyonukat nem tisztességes, nem becsületes 
módon, hanem a budapestiek kárára szerezték. Az új 
adó azért szükséges, hogy az elvett közvagyon egy 
részét visszaszerezzék tőlük. Az alperes lényegében 
a felperest is ebbe a csoportba tartozónak minősítette. 
Ez a véleményalkotás – a PK 12. számú állásfoglalás 
alapján – az alperes kommunikációjából 
egyértelműen következik. Arra azonban a perben 
semmilyen adat nem merült fel, hogy a felperes 
valóban ebbe – az alperes által tervezett adó 
alanyaként meghatározott – negatív társadalmi 
megítélés alá eső csoportba tartozna. Nem 
bizonyított, hogy a felperes a vagyonát jogtalanul, a 
budapestiek kárára, méltatlanul, tisztességtelen úton 
szerezte volna. Így tehát nevének ilyen módon való 
engedély nélküli felhasználása egyértelműen sértő. A 
másodfokú bíróság megítélése szerint a névválasztás 
motivációjával – a felperes neve segítségével 
megjelölt fogalom érintettjeihez, azaz a társadalom 
többsége rovására gazdagodó leendő adóalanyokhoz 
kapcsolódó társadalmi elutasítás foka – a felperesnek 
okozott sérelem mértékére tekintettel a jogosulatlan 
névhasználat sérelmes a felperes számára, ezért azt 
nem köteles tűrni. Ezért a másodfokú bíróság az 
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elsőfokú bíróság ítéletét a névviselési jog megsértése 
tekintetében megváltoztatta, és a Ptk. 2:51. § (1) 
bekezdés a)–d) pontjai szerinti 
jogkövetkezményeket alkalmazta. 

[11] A másodfokú bíróság a becsület megsértése 
tárgyában egyetértett az elsőfokú bíróság keresetet 
elutasító álláspontjával, miszerint a sérelmezett 
közlés kifejezésmódjában nem indokolatlanul bántó. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem  
[12] A jogerős ítélet ellen az alperes terjesztett elő 

felülvizsgálati kérelmet, amelyben a keresetnek 
részben helyt adó rendelkezés hatályon kívül 
helyezését és az elsőfokú bíróság ítéletének a 
helybenhagyását kérte. Megsértett jogszabályként a 
Ptk. 2:44. §-át, a 2:49. §-át, a polgári perrendtartásról 
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Pp.) 346. § (5) bekezdését jelölte meg. Hivatkozott 
az Alaptörvény IX. cikk (2) bekezdésének, valamint 
a PK 12. és a PK 14. számú állásfoglalásnak a 
megsértésére is. 

[18] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős 
ítélet hatályában fenntartását kérte, annak helyes 
indokai alapján. Hangsúlyozta, hogy a Ptk. 2:44. §-a 
alapján kivételes közszereplőként – a Kúria 
Pfv.IV.20.335/2018/6. számú ítélete alapján – a 
fokozott tűrési kötelezettsége kimerül abban, hogy 
közérdeklődésre számot tartó témában a 
nyilvánosság előtt kérdéseket intézzenek hozzá. A 
tűrési kötelezettsége azonban a neve olyan 
adónemmel való összekapcsolására, amelynek alanyi 
köre egy negatív társadalmi megítélés alá eső 
csoport, nem terjed ki. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[19] A Kúria a Pp. 423. § (1) bekezdése értelmében a 

felülvizsgálat során – meghatározott kivételektől 
eltekintve – a felülvizsgálati és csatlakozó 
felülvizsgálati kérelem korlátai között, az ott 
megjelölt jogszabályok, illetve a Kúria közzétett 
határozatától jogkérdésben való eltérés tekintetében 
vizsgálja a jogerős ítélet jogszabálysértő, illetve a 
kúriai határozattól jogkérdésben való eltérő voltát. A 
jogerős ítéletnek a perben sérelmezett kifejezéssel a 
becsület megsértésének megállapítása iránti 
keresetet elutasító rendelkezése felülvizsgálattal nem 
volt támadott. 

[20] A felülvizsgálati kérelem a következők szerint 
alapos. 

[21] A személyiségi jogok általános védelme körében a 
Ptk. 2:42. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az 
emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi 
jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani; a 
személyiségi jogok e törvény védelme alatt állnak. 
Ezzel összefüggésben a nevesített személyiségi 
jogok között a Ptk. 2:43. § f) pontja a névviselési jog 
megsértésének általános tilalmát fogalmazza meg. 

[22] A Ptk. 2:49. § (1) bekezdése alapján az irodalmi, 
művészeti, tudományos vagy közéleti szerepléssel 
járó tevékenységet felvett névvel is lehet folytatni, ha 
ez nem jár mások lényeges jogi érdekének 
sérelmével. A (2) bekezdés értelmében, ha az 
irodalmi, művészeti, tudományos vagy közéleti 
szerepléssel járó tevékenységet folytató személy 
neve összetéveszthető a már korábban is hasonló 
tevékenységet folytató személy nevével, az érintett 
személy kérelmére a név – e tevékenység gyakorlása 

során – megkülönböztető toldással vagy elhagyással 
használható. 

[23] A névviseléshez való jog alapvetően a személy 
azonosítását és másoktól való megkülönböztetését 
biztosítja, de a személyiségvédelem általános 
tartalmából eredően a más nevének a tiszteletben 
tartására is kötelez. Így magában foglalja azt, hogy a 
személy a nevét zavartalanul használhassa, titokban 
tartsa, vagy éppen nyilvánosságra hozza, illetve a 
jogosan viselt azonos vagy hasonló név 
használatával ne éljenek vissza, a névviselési jogot 
ne vonják kétségbe, ne sértsék más személy nevéhez 
fűződő jogos érdekeit.  

[24] A Kúria nem értett egyet az alperesnek azzal az 
érvelésével, amely tartalmilag azt kifogásolta, hogy 
miután a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 77. § (1) 
bekezdésének rendelkezéséhez (mindenkinek joga 
van a névviseléshez) hasonlóan a Ptk. 2:49. §-a nem 
tartalmaz kiterjesztő értelmezést megalapozó 
általános névjogi klauzulát, a jogerős ítélet – a régi 
Ptk. rendelkezésein alapuló bírói gyakorlatra 
hivatkozva – a névviselési jog tartalmát jogszabályt 
sértve értelmezte kiterjesztően. 

[25] A Ptk. 2:49. § (1) és (2) bekezdése a Ptk. 2:43. § f) 
pontjában nevesített személyiségvédelem általános 
tartalmi köréhez képest állapít meg konkrét 
szabályokat az irodalmi, művészeti, tudományos 
vagy közéleti szerepléssel járó tevékenységet 
folytató személyek névhasználatával 
összefüggésben. Ez a szabályozás azonban nem 
jelenti azt, hogy a névviseléshez kapcsolódó jogi 
védelem kimerül a felvett név használatának 
védelmében, valamint az ugyanazon területen 
tevékenykedő személyek megkülönböztető toldással 
vagy elhagyással történő névhasználatának 
szabályozásában. A névviselési jog tartalmát és a 
jogsértés módját a Ptk. nem határozza meg. A 
névviseléshez való jog a Ptk. 2:42. § (2) 
bekezdésében megfogalmazott személyiségvédelem 
általános körén belül azonban magában foglalja azt, 
hogy a jogosult mindenki más jogellenes cselekvését 
kizárhatja, ami őt a személynevének használatával a 
személyiségében zavarja. 

[26] A Ptk. a névviselési jog szabályai között már nem 
tartalmazza a régi Ptk. 77. § (4) bekezdésében 
meghatározott más személy nevének vagy máséhoz 
hasonló névnek a jogosulatlan használatával 
megvalósuló névjog megsértésének (névbitorlás) 
általános szabályát. A névviseléshez való jog 
megsértése ugyanis nem csupán más nevének a 
használó által saját azonosítására való jogosulatlan 
használatával valósulhat meg. Nem kizárt a jogsértés 
megállapítása olyan esetekben, ha más személy nevét 
– jogosulatlanul – nem a személynév eredeti 
rendeltetésének megfelelő körben, azaz nem 
személynévként használják fel. A személynév az 
egyediesítő, megkülönböztető funkciójából eredően 
valakinek a személyét jelöli, a személyiséghez 
szorosan kapcsolódik. A más nevének a személynév 
eredeti rendeltetésétől eltérő körben történő 
jogosulatlan használata a személyiségi jogok 
tiszteletben tartásának követelményébe ütközik, a 
név jogosulatlan használatát jelenti. A névviseléshez 
való jog ilyen esetben rendszerint az emberi 
méltóságból fakadó más személyiségi jogokkal 
(jóhírnév, becsület, magánszféra védelmével) együtt 
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szenved sérelmet. Mindebből következően az 
elsőfokú bíróság téves indokok alapján állapította 
meg a jogsértés hiányát önmagában amiatt, hogy az 
alperes a felperest nem akadályozta meg a nevének 
viselésében. 

[27] A Kúria a perbeli jogvita megítélése során abból 
indult ki, hogy az Alkotmánybíróság az 58/2001. 
(XII. 7.) AB határozatban (a továbbiakban: Abh.) – 
megerősítve az Alaptörvény hatályba lépése után a 
27/2015. (VII. 21.) AB határozatban – önálló 
alapjognak tekintette a névjogot, rögzítve, hogy 
mindenkinek joga van a saját nevéhez és annak 
viseléséhez. Az Abh. egyrészt korlátozhatatlan 
alapvető jogként definiálta, hogy a meglévő - állam 
által regisztrált - neve senkitől sem vehető el, illetve 
az állam az érintett beleegyezése nélkül senkinek a 
nevét nem változtathatja meg. Másrészt kimondta, 
hogy a névjog egyes részjogosítványai – így a 
névválasztáshoz, a névváltoztatáshoz, illetve a 
névmódosításhoz való jog – a szükségesség és 
arányosság tesztje alapján korlátozhatók. Ez a 
korlátozás arra az esetre is alkalmazandó, ha a 
sérelmezett névhasználatra a véleménynyilvánítás 
szabadságának fokozott védelme vonatkozik. Ezért a 
bíróságoknak a névviseléshez való jog más, azonos 
szinten védett jogokkal – elsősorban a 
szólásszabadsággal és a véleménynyilvánítás 
szabadságával – való konfliktusának megítélésénél 
két azonos szinten védett jog gyakorlását kell 
összemérnie a korlátozás szükségességének és 
arányosságának szem előtt tartásával. 

[28] A másodfokú bíróság a jogvita elbírálása során – az 
Alkotmánybíróság által az alapjogi kollízió 
elbírálása esetén alkalmazandó szempontrendszer 
alapján – helytállóan vonta az értékelés körébe és a 
Kúria is meghatározó jelentőséget tulajdonított 
annak, hogy a sérelmezett kifejezés a közlés témája 
alapján közéleti vita körébe tartozó kérdésben, 
választási kampány időszakában hangzott el, 
amellyel a közszereplő alperes a politikai véleményét 
fejezte ki, ezért ahhoz fokozottabb alkotmányos 
védelem kapcsolódik (3308/2020. (VII. 24.) AB 
határozat, Indokolás [28], 7/2014. (III. 7.) AB 
határozat, Indokolás [17], [47]). A felperes 
felülvizsgálati ellenkérelmében a perbeli esetben az 
átlagosnál fokozottabb tűrési kötelezettséget 
megalapozó ún. kivételes közszereplői minőségét 
már maga sem vitatta. Téves ugyanakkor a 
felperesnek az az érvelése, miszerint a Kúria már 
megállapította, hogy e fokozott tűrési kötelezettsége 
kimerül abban, hogy hozzá közérdeklődésre számot 
tartó témákban kérdéseket intézhetnek. 

[29] Az Alkotmánybíróság jogértelmezése szerint a 
közszereplői minőség megállapítása mindig egyedi 
mérlegelés tárgya. A közszereplők köre szélesebb a 
közhatalmat gyakorló személyek és a közszereplő 
politikusok körénél. Olyan személyeknek is 
lehetősége nyílik egy-egy közéleti vita aktív 
alakítójává válni, akik korábban – státuszuk alapján 
– nem tartoztak a közszereplő fogalmi körébe. Ezek 
a személyek az ún. kivételes közszereplők 
(3145/2018. (V. 7.) AB határozat, Indokolás, [42]–
[47]). Ebből következően a közéleti témákban, a 
gazdasági életben vállalt szerepéből adódóan a 
felperes tűrési kötelezettségének határát is 
esetenként, a per adatai alapján szükséges megítélni. 

[30] A felperes hivatkozásával szemben, a Kúria a 
Pfv.IV.20.335/2018/6. számú határozatában nem 
általában, hanem a per konkrét adatai alapján, az 
egyes kifogásolt cselekmények, illetve közlések 
tekintetében állapította meg a gazdasági életben 
jelentős szerepet önként vállaló felperes tűrési 
kötelezettségének – általa idézett – határát a 
sérelmezett további körülményekhez képest. 

[31] A perbeli ügy tényállása azonban jelentősen eltér a 
hivatkozott határozat alapjául szolgáló tényállástól. 
Az alperes a felperes személynevét az 
önkormányzati választások kampányidőszakában, 
programjának egyik pontjaként, egy bevezetni kívánt 
új adónem elnevezésére használta fel. A javaslatának 
lényege az volt, hogy a társadalmi különbségek 
csökkentése érdekében olyan adónem bevezetését 
tartotta indokoltnak, amelyet a vagyonosabbaknak, a 
mintegy félmilliárd forint értékű budapesti 
ingatlanok tulajdonosainak kellene megfizetni. A 
tőlük beszedett pénzt pedig a lakhatási válság 
enyhítésére, a fiatalok lakáshoz jutásának segítésére, 
bérlakás programra és a rossz állapotú 
önkormányzati lakások felújíttatására javasolta 
fordítani. Az alperes a felperes nevének az új adónem 
elnevezéseként történő használatával azt a 
véleményét fejezte ki, hogy a felpereshez hasonlóan 
meggazdagodott vagyonos személyeknek nagyobb 
mértékben kellene rész venniük a 
közteherviselésben. A felperes neve nem gyakori, 
személye közismert, akit a köztudatban 
Magyarország leggazdagabb emberei között tartanak 
számon, az ingatlanfejlesztés területén 
piacbefolyásoló szerepe van, a miniszterelnök közeli 
hozzátartozójaként a gazdasági életben való 
részvétele, vagyonosodása, a közpénzt és 
közbeszerzést érintő ügyek kapcsán közérdeklődésre 
tarthat számot. 

[32] A felülvizsgálati kérelem alapján, a per érdemi 
elbírálása során a Kúriának abban a kérdésben kellett 
állást foglalni, hogy a választási kampány 
időszakában jelöltként induló politikus részéről a 
közügyet érintő témában más, a közéletben résztvevő 
személy nevének politikai véleményt kifejező 
használata meghaladja-e a véleménynyilvánítás 
alkotmányos kereteit, vagy azt az érintett személy 
névviseléshez való joga korlátozhatja. 

[33] A Ptk. 2:44. §-a nevesített személyiségi jogokat 
megelőzően, valamennyi személyiségvédelmi 
eszközre kiterjedően szabályozza a közszereplők 
fokozott tűrési kötelezettségét. A Kúria egyetértett az 
alperesnek azzal az álláspontjával, hogy a 
közszereplőket is megillető személyiségvédelmi 
eszközök és a véleménynyilvánítás szabadsága 
határának megvonása esetén nem lehet az egyes 
személyiségi jogok között különbséget tenni. A 
közügyet érintő témában, választási 
kampányidőszakban, közszereplő részéről 
elhangzott politikai vélemény esetén a 
véleménynyilvánítás határai tágabbak, ezért azt az 
érintett személy, függetlenül attól, hogy mely 
személyiségi jogának sérelmére hivatkozik, 
fokozottan tűrni köteles. Az eljárt bíróságok 
ugyanakkor tévesen mellőzték a névviselési jog és a 
véleményszabadság mint azonos szinten védett 
jogok ütközése során a szükségesség–arányosság 
teszt alapján elvégzendő mérlegelést. 
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[34] Az Alkotmánybíróság számos határozatában 
foglalkozott a közszereplők által választási 
kampányban tett kijelentések jogszerűségének bírói 
mérlegelése körében irányadó szempontokkal, 
kiemelve, hogy tipikusan a közszereplők egymás 
közti kontextusában kell értelmezni és megítélni a 
véleménynyilvánítási szabadságot, illetve annak 
korlátait (5/2015. (II. 25.) AB határozat, Indokolás 
[26]). Az Alkotmánybíróság több határozatában is 
rámutatott, hogy a sérelmezett kifejezés értékelése 
nem történhet csupán „megragadva a kijelentés 
direkt tartalmánál”. A politikai viták felfokozott 
körében ezek megítélésére a bizonyíthatósági teszt 
köznapi értelemben vett automatikus alkalmazásával 
nem kerülhet sor. A vitatott kijelentés értékelését arra 
is figyelemmel kell elvégezni, hogy a kijelentés a 
választási kampány speciális szituációjában milyen 
valódi jelentést hordoz a kampányüzenetek 
címzettjei, a választópolgárok számára. Ennek az 
értékelésnek a szemléletét az határozza meg, hogy a 
közügyek demokratikus vitája során a vita érintettjei 
a politikai történéseket a maguk összefüggéseiben 
értelmező polgárok, akik tisztában vannak a 
pártpolitikai véleménynyilvánítások, különösképpen 
a kampányolás figyelemfelkeltésre és túlzásokra 
hajlamos jellemzőivel (3107/2018. (IV. 9.) AB 
határozat, Indokolás [27]–[28] és 3240/2019. (X. 17.) 
Alkotmánybíróság határozat [29]). 

[35] Az adott esetben az alperes a kivetni javasolt új 
adónem elnevezésére a felperes személynevét a 
felperes és a hozzá hasonlóan vagyont szerző 
emberek „minősítésére”, választási kampányban, 
közéleti témát érintő vita során használta. A 
névhasználattal a felperes és a hozzá hasonlóan 
vagyont szerző emberek vagyonosodásával 
kapcsolatban az elmarasztaló véleményét fejezte ki. 
Ezért a sérelmezett kifejezés mint politikai vélemény 
a véleménynyilvánítás szabadságának fokozott 
védelmét élvező közügyek szabad vitatásának 
fogalmi körébe tartozik. A véleménynyilvánítás 
szabadsága az értékítéletet kifejező, az egyén 
személyes meggyőződését közlő megszólalásokra 
attól függetlenül kiterjed, hogy a vélemény értékes 
vagy értéktelen, helyes vagy helytelen, tiszteletre 
méltó vagy elvetendő [7/2014. (III. 7.) AB határozat 
[49], 36/1994. (VI. 24.) AB határozat]. Mindebből 
következően a Kúria az Alkotmánybíróságnak a 
kampányidőszakban a közügyek körébe tartozó viták 
során elhangzó politikai vélemények megítélésével 
összefüggő gyakorlatát irányadónak tekintve – a 
másodfokú bíróság megítélésével szemben – azt 
állapította meg, hogy az adott esetben a felperes a 
személynevének a politikai véleményt tükröző 
használatát tűrni köteles. Az alperes 
kommunikációjában a felperes személynevének 
használata kétségtelenül sértő tartalmú, és a 
névviselési jog magában foglalja a személy 
tárgyiasítása elleni tiltakozás jogát is. A 
személyiségvédelem részeként e jognak a 
véleménynyilvánításhoz fűződő alapjoggal való 
ütközése esetén azonban – a fentiekben ismertetett 
külső, objektív szempontok szerint végzett 
mérlegelés eredményeként – a személyiségvédelem 
korlátozása indokolt, ezért a névviselési jog sérelme 
nem állapítható meg. 

[36] Miután a kifogásolt közlés véleménynek minősül, 
tévesen rótta a másodfokú bíróság az alperes terhére 

annak bizonyítatlanságát, hogy „a felperes a 
vagyonát jogtalanul, a budapestiek kárára, 
méltatlanul tisztességtelen úton szerezte”. A 
közügyek szabad vitatása során a 
véleménynyilvánítás szabadságának fokozott 
védelmével szemben, megalapozatlanul vonta a 
másodfokú bíróság azt is az értékelés körébe, hogy 
az alperes a választási esélyeinek javítása, a 
felperessel szembeni, vélt negatív társadalmi 
értékítéletet kiaknázva politikai haszonszerzési 
célzattal nevezte el az új adónemet a felperesről. 

[37] Mindezekre tekintettel a Kúria úgy ítélte meg, hogy 
a jogerős ítélet felülvizsgálattal támadott 
rendelkezése sérti a felülvizsgálati kérelem alapján 
vizsgált jogszabályokat, ezért a jogerős ítéletet 
hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróság 
ítéletét – eltérő indokolás mellett – helybenhagyta. 

(Kúria Pfv.IV.20.867/2021/6.) 

I. A dologösszesség fennállása, illetve annak 
hiánya hivatalból nem észlelhető. 

II. Nem szünteti meg az elővásárlásra jogosult 
elővásárlási jogát és annak gyakorolhatóságát az, ha az 
eladó mentesül a vételi ajánlat közlésének 
kötelezettsége alól [2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:222. §, 
6: 223. §; 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 2. § (2) bek., 
342. § (1) bek., 370. § (1) bek., 413. § (1) bek.; 
Magyarország Alaptörvénye 28. cikk]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] Az I. rendű alperes mint eladó és a II. rendű alperes 

mint vevő 2019. január 22-én adásvételi szerződést 
kötöttek az I. rendű alperes tulajdonát képező 
társasházi teremgarázs albetét 48300/7000000 
tulajdoni hányada, és két, önálló társasházi 
albetétként nyilvántartott tároló ingatlan 
vonatkozásában. A szerződésben a teremgarázs 
tulajdoni hányad vételárát 2 800 000 forintban, a 
tárolók vételárát 600 000–600 000 forintban 
határozták meg. 

[2] A teremgarázs-albetét 158 tulajdonos osztatlan közös 
tulajdonában állt. 

[3] Az adásvétel tárgyait magában foglaló társasház 
Szervezeti és Működési Szabályzata mellékletét 
képező Garázsszabályzat 3. pontja értelmében a 
tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi 
tulajdonostársat harmadik személlyel szemben 
elővásárlási jog illeti meg. A 3.2. pont szerint a 
tulajdonostársak kötelesek írásban bejelenteni a 
közös képviselőnek eladási szándékukat, és a kapott 
vételi ajánlatot (előszerződést, adásvételi szerződést) 
a garázsbejárat hirdetőtáblájára, valamint az A–D 
jelű épületek földszinti hirdetőtáblájára jól láthatóan 
kifüggeszteni. 

[4] Az I. rendű alperes a II. rendű alperestől kapott vételi 
ajánlatot a tulajdonostársakkal nem közölte sem 
írásban postai úton, sem a Garázsszabályzatban előírt 
módon. 

[5] Az adásvételi szerződés alapján a 
tulajdonosváltozást, így a II. rendű alperes 
tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyezték. Az alperesek az adásvételi szerződést 
2019. július 26-án felbontották, amit a földhivatal 
felé 2019. augusztus 22-én jelentettek be. 
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[6] A felperes az adásvételi szerződés megkötéséről 
2019. július 25-én az ingatlan-nyilvántartásból 
szerzett tudomást. 

A kereseti kérelem és az alperesek védekezése 
[7] A felperes keresetében annak megállapítását kérte, 

hogy az alperesek között 2019. január 22-én létrejött 
adásvételi szerződés a felperessel szemben 
hatálytalan és a szerződés – azonos tartalommal – az 
I. rendű alperes eladó és a felperes vevő között jött 
létre. Kérte továbbá az illetékes földhivatal 
megkeresését az adásvétel tárgyát képező ingatlanok 
vonatkozásában a II. rendű alperes tulajdonjoga 
törlése és a felperes tulajdonjoga adásvétel címén 
történő bejegyzése iránt, a vételár megfizetésének 
igazolását követően. 

[8] Az alperesek ellenkérelmükben a kereset elutasítását 
kérték. Keresetüket arra alapították, hogy az I. rendű 
alperes nem volt köteles a II. rendű alperestől kapott 
vételi ajánlatot a tulajdontársakkal közölni, mivel 
ezen kötelezettség alól az I. rendű alperes a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 6:222. § (1) bekezdése alapján 
mentesül. A tulajdonostársak nagy száma miatt, 
illetve azon okból, hogy a tulajdontársak egy része 
külföldön él, rendkívül aránytalan – postázási és 
fordítási – költséggel, nagy adminisztratív teherrel, 
illetve nagyon hosszú kézbesítési idővel járt volna a 
vételi ajánlat közlése a tulajdonostársakkal. Előadták 
továbbá, hogy az adásvételi szerződés felbontásra 
került. 

[9] Az alperesek egyben feltűnő értékaránytalanság 
címén megtámadási kifogással is éltek az általuk 
kötött adásvételi szerződéssel szemben abban az 
esetben, ha a bíróság az elővásárlási jog sérelme 
alapján a felperes és az I. rendű alperes között a 
szerződést létrehozza. 

Az első- és a másodfokú ítélet 
[10] Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az I. rendű 

alperes mint eladó és II. rendű alperes mint vevő által 
2019. január 22-én kötött adásvételi szerződés a 
felperessel szemben hatálytalan és a szerződés az I. 
rendű alperes eladó és felperes vevő között jött létre. 
Kötelezte a felperest, hogy 15 napon belül fizessen 
meg az I. rendű alperesnek 4 000 000 forint vételárat. 
Megkereste a földhivatalt – a vételár megfizetésének 
igazolását követően – a II. rendű alperes tulajdonjoga 
törlése, a felperes tulajdonjoga adásvétel jogcímén 
történő bejegyzése iránt. 

[11] Döntését arra alapította, hogy a Ptk. alapvetően 
diszpozitív szabályai lehetővé tették, hogy a 
tulajdonostársak a Garázsszabályzatban 
többletkötelezettséget vállaljanak. E kötelezettség 
teljesítése alól az I. rendű alperest a Ptk. 6:222. § (1) 
bekezdése nem mentesítette, mivel az a száz feletti 
tulajdonostárs egyenkénti értesítésével szemben 
aránytalan adminisztratív terhet nem jelentett. 
Közömbös volt, hogy az I. rendű alperes a saját 
tulajdoni hányada megszerzésekor a 
Garázsszabályzatot nem ismerte, mert a 
tulajdonszerzéssel kötelezettséget vállalt a társasház 
által alkotott szabályok és határozatok elfogadására. 

[12] Kifejtette, hogy a per tárgyát nem képezte alperesek 
közötti szerződés feltűnő értékaránytalanság miatti 
esetleges érvénytelensége, így e kérdésben a 
bíróságnak nem kellett állást foglalnia, az igény 

külön perben érvényesíthető. A felbontás hatálytalan 
a felperessel szemben. 

[13] Az alperesek fellebbezése folytán eljárt másodfokú 
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és 
a keresetet elutasította. 

[14] Ítélete indokolásában kifejtette, hogy az adásvételi 
szerződéssel teremgarázshely és tárolók kerültek 
átruházásra, amelyek nem alkotnak 
dologösszességet, így a tárolók kapcsán az 
elővásárlási jog nem állt fenn, a keresetet e 
vonatkozásban erre tekintettel utasította el. 

[15] A közös tulajdonban álló, így a Ptk. 5:81. § (1) 
bekezdése szerinti elővásárlási joggal érintett 
teremgarázs tulajdoni hányad tekintetében arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy a Garázsszabályzatot 
jogszabály – az alapító okirattól eltérően – nem 
minősíti szerződéssé, a Garázsszabályzat ekként nem 
minősül szerződésnek, így nem keletkeztet jogokat 
és kötelezettségeket sem a felperes és az I. rendű 
alperes, sem bármely tulajdonostársak között. 
Szerződés hiányában nincs eltérés a 6:222. § (1) 
bekezdésében szabályozott jogoktól és 
kötelezettségektől. A másodfokú bíróság erre 
tekintettel vizsgálta, hogy a Ptk. 6:222. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján fennáll-e a felperes 
elővásárlási jogának a sérelme, a Ptk. 6:223. § (1) 
bekezdése alapján az alperesek által kötött szerződés 
vele szembeni hatálytalansága. 

[16] A másodfokú bíróság a rendelkezésre álló 
bizonyítékok alapján megállapította, hogy az I. rendű 
alperest a II. rendű alperestől kapott ajánlat a 
tulajdonostársakkal – így a felperessel – való 
közlésének kötelezettsége nem terhelte. Ez a 
megállapítása azon alapult, hogy az elővásárlási 
joggal érintett teremgarázs tulajdonosainak száma 
158 fő, a tulajdonosok egy része külföldi. Az ajánlat 
írásban, tértivevényes postai küldeményként való 
közlése így olyan adminisztratív igénnyel, 
költséggel, befektetett időráfordítással járna, amely 
nem áll arányban a mindössze 48300/7000000 
tulajdoni hányadra vonatkozó joggal, annak 
értékével, a bármely vevőtől kapott 
ellenszolgáltatással. Hangsúlyozta, hogy konkrétan a 
felperes vonatkozásában az ajánlat közlése 
nehézséggel nem járt volna, ha az elővásárlásra 
jogosultak csoportjának jelentős mérete minősül 
olyan körülménynek, amelynek fennállta esetén 
közlési kötelezettség a tulajdonost nem terheli. 

[17] Mindebből arra a jogi következtetésre jutott, hogy 
közlési kötelezettség hiányában az adásvételi 
szerződés Ptk. 6:223. § (1) bekezdése szerinti 
hatálytalanságát eredményező kötelezettségszegés 
nem történt, így a kereset alaptalan. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[18] A jogerős ítélet ellen a felperes élt felülvizsgálati 

kérelemmel, amelyben a jogerős ítélet hatályon kívül 
helyezését és az elsőfokú ítélet helybenhagyását 
kérte. 

[19] Megsértett jogszabályként a polgári perrendtartásról 
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Pp.) 2. § (2) bekezdését, a 342. § (1) bekezdését és a 
370. § (1) bekezdését, a Ptk. 6:222. § (1) és a 6:223. 
§ (1)–(2) bekezdését, a társasházakról szóló 2003. évi 
CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Thtv.) 5. § (2) 
bekezdését, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. 
évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. 
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(XII. 29.) FMV rendelet (a továbbiakban: Inytv. vhr.) 
75. § (1)–(3) bekezdéseit jelölte meg. 

[26] Az alperesek felülvizsgálati ellenkérelmükben a 
jogerős ítélet hatályában való fenntartását kérték. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[29] A felperes felülvizsgálati kérelme alapos. 
[30] Az eljárt bíróságok a tényállást a szükséges 

mértékben feltárták, azt helyesen állapították meg, de 
abból a másodfokú bíróság téves jogi következtetést 
vont le, a jogerős ítélet az ügy érdemére kiható 
módon jogszabálysértő. Az elsőfokú bíróság 
érdemben helyes döntést hozott, annak indokaival 
azonban a Kúria nem értett egyet. 

[32] A perben nem volt vitatott, hogy az alperesek 2019. 
január 22-én adásvételi szerződést kötöttek, amellyel 
a II. rendű alperes részére eladásra került az I. rendű 
alperes kizárólagos tulajdonában álló tárolók mellett 
egy, a társasház 158 tulajdonosának – köztük a 
felperesnek és az I. rendű alperesnek – az osztatlan 
közös tulajdonában álló teremgarázs albetét 
48300/7000000 tulajdoni hányada is. Nem volt 
vitatott az sem, hogy az I. rendű alperes a II. rendű 
alperes vételi ajánlatát a tulajdonostársakkal – sem a 
Garázsszabályzatban szabályozott, sem egyéb 
módon – nem közölte, továbbá, hogy a felperes az 
alperesek közötti szerződés tartalmát teljes 
egészében elfogadva, a tudomás szerzés időpontjától 
számított megfelelő határidőn belül keresetét 
benyújtotta, teljesítőképességét igazolta. 
Igényérvényesítésének késedelmére, hiányára az 
alperesek ugyanis nem hivatkoztak. 

[33] E nem vitatott tények alapján az eljárt bíróságok 
eltérő döntésre jutottak. Az elsőfokú bíróság a 
Garázsszabályzat rendelkezéseinek be nem tartására 
tekintettel, a közlési kötelezettség megsértése miatt 
az elővásárlási jog sérelmét megállapítva a 
keresetnek helyt adott. A másodfokú bíróság – a 
keresetnek helyt adó döntést megváltoztatva – a 
felperes hatálytalansági keresetét az adásvételi 
szerződés tárolókra vonatkozó része tekintetében 
azon az alapon utasította el, hogy az értékesített 
ingatlanok esetében nem állt fenn dologösszesség, a 
teremgarázs tulajdoni hányadra vonatkozó részben 
pedig azért, mert a Garázsszabályzat vételi ajánlat 
tulajdonostársakkal való közlését szabályozó és 
előíró rendelkezései kötelező alkalmazására nem 
látott lehetőséget. Az így irányadó Ptk. 6:222. § (1) 
bekezdése alapján arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy a tulajdonosok nagy száma miatt a kézbesítés 
bonyolultsága, időigényre és költségei az ajánlat 
közlése alól az I. rendű alperest mentesítették. A 
közlési kötelezettség hiánya álláspontja szerint 
kizárja az elővásárlási jog megsértését és így 
gyakorlását. 

[34] A felperes a jogerős ítéleti döntést eljárásjogi és 
anyagi jogi alapon is támadta. Eljárásjogi támadása a 
keresetet a tárolók vonatkozásában elutasító 
rendelkezés esetében alapos, míg a 
Garázsszabályzaton alapuló indokolás esetében 
alaptalan. 

[35] A felperes kizárólag a teremgarázs tulajdoni hányad 
vonatkozásában rendelkezett elővásárlási joggal, 
azonban valamennyi átruházott dolog esetében 
elfogadta az alperesek közötti szerződés tartalmát, 
ennek okaként a keresetlevél 6. oldalán a 
dologösszességként való értékesítést jelölte meg. Az 

alperesek írásbeli ellenkérelmükben a kereset 
elutasítását kérték, de nem azon az alapon, hogy 
felperes a csak az egyik dolgon fennálló elővásárlási 
joga alapján nem szerezheti meg az átruházott összes 
dolgot, a dologösszességre vonatkozó felperesi 
állítással szemben sem ténybeli, sem jogi vitatást 
nem adtak elő. Az elsőfokú bíróság a felperesek 
dologösszesség fennállására tett állítását – alperesi 
vitatás hiányában – elfogadta [Pp. 203. § (2) 
bekezdés a) pont], az alperesek által kötött szerződés 
felperessel szembeni hatálytalanságát mind a tárolók, 
mind a teremgarázs tulajdoni hányad tekintetében 
megállapította és a felperes, valamint az I. rendű 
alperes között a hatályos adásvételi szerződés 
létrejöttét az annak tárgyát képező valamennyi dolog 
tekintetében megállapította. Az alperesek elsőfokú 
ítélet elleni fellebbezése sem tartalmazott a 
dologösszesség fenn nem állására vonatkozó 
hivatkozást. A dologösszesség fennállása, illetve 
annak hiánya az elővásárlási joggal kapcsolatos 
egyes jogértelmezési kérdésekről szóló 2/2009. (VI. 
24.) PK vélemény 9. pontja és az ahhoz fűződő 
indokolásból is következően hivatalból nem 
észlelhető. A másodfokú bíróság erre tekintettel 
ennek tévesen tulajdonított jelentőséget és az érdemi 
döntés korlátain, valamint a felülbírálati jogkörén 
túlterjeszkedve, önkényesen járt el, amikor a felperes 
keresetét a tárolók vonatkozásában ezen az alapon 
elutasította. A dologösszesség kérdése elsődlegesen 
ténykérdés, tényállási elem, annak fennállására a 
feleknek, értelemszerűen az eladónak kell 
hivatkoznia – sőt azt már az ajánlatban fel kell 
tüntetni – hiszen alapvetően ő az, aki tudja, hogy az 
ingatlanokat ilyen módon akarja-e, tudja-e 
értékesíteni. Ebben az ügyben ez nem merült fel, de 
nem hozhatja a bíróság az eladót olyan helyzetbe, 
hogy meghagy a tulajdonában önmagában már 
eladhatatlan, használhatatlan vagy bármely okból 
csökkent értékű ingatlant, amelyet így már az eredeti 
vevő sem akar megvásárolni. A másodfokú bíróság 
ezzel az eljárásával az ügy érdemére kiható módon 
megsértette Pp. 2. § (2) bekezdését, a 342. § (1) 
bekezdését és a 370. § (1) bekezdését. A 
dologösszesség fennállása, a felek ezzel kapcsolatos 
érvei – erre tekintettel – a felülvizsgálati eljárásban a 
Kúria által sem voltak vizsgálhatók. 

[36] Tévesen és iratellenesen állította ugyanakkor a 
felperes, hogy az alperesek a Garázsszabályzat 
alkalmazandóságát nem vitatták a fellebbezésben. 
Az alperesi fellebbezés 2–5. oldalán ezzel 
kapcsolatos érveiket az alperesek előadták, így a 
másodfokú bíróság azzal, hogy e körben állást 
foglalt, nem sértette meg a Pp. 370. § (1) bekezdését. 

[37] A felperes egyebekben a jogerős ítéletnek a 
társasházi Garázsszabályzat vételi ajánlat 
tulajdonostársakkal való közlését szabályozó és 
előíró rendelkezései alkalmazhatóságával 
kapcsolatos megállapításai jogszabálysértő voltát a 
Thtv. 5. § (2) bekezdése és erre alapítva a Ptk. 6:222. 
§-a és a 6:223. § alapján állította. Érvelése azon 
alapult, hogy a Garázsszabályzat nem csak a 
jogszabályban rögzített kötelező elemeket 
tartalmazhatja, így az ezen felüli szabályozási 
tartalom nem sérti a Thtv. rendelkezéseit és nem 
ellentétes a Ptk. 6:222. § (1) bekezdésében írt 
szabállyal. A Thtv. 5. § (2) bekezdése azonban 
kizárólag azt tartalmazza, hogy a társasházat az 
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ingatlan valamennyi tulajdonostársa vagy az ingatlan 
tulajdonosa mint egyszemélyi alapító, alapító 
okiratban kifejezett alapítási elhatározással létesíthet. 
E jogszabályi rendelkezéssel a felülvizsgálati 
kérelemben előadott érvelés összefüggésbe nem 
hozható. A felülvizsgálati kérelem kötelező tartalmi 
kellékeinek, így a jogszabálysértés és a megsértett 
jogszabályhely megjelölésének, valamint a fél ezzel 
összefüggő jogi érvelésének azonban lényeges jogi 
jellegzetessége a közöttük kimutatható szoros logikai 
és perjogi kapcsolat fennállása. Ennek hiánya a 
felülvizsgálati kérelem, illetve az adott hivatkozás 
érdemi felülvizsgálatát kizárja (1/2016. PK 
vélemény 3. és 4. pontjai és az azokhoz fűzött 
indokolás). Tekintettel arra, hogy a felperes a Ptk. 
6:222. § (1) bekezdésének és a 6:223. § (1)–(2) 
bekezdésének megsértését is a Thtv. 5. § (2) 
bekezdésére épülő indokolással állította, e 
jogszabályok sérelme sem volt ezen az alapon 
megállapítható. Erre tekintettel a felülvizsgálati 
eljárásban irányadó volt az a jogerős ítéleti 
megállapítás, hogy Garázsszabályzat alkalmazása 
nem volt kötelező, így helytállóan vizsgálta a 
másodfokú bíróság, hogy a Ptk. 6:222. § (1) 
bekezdése alapján az I. rendű alperes mentesülhetett-
e a közlési kötelezettség alól. 

[38] Ahogy arra a Kúria már a Pfv.VI.21.723/2019/11. 
számú, BH 2021.104. számon is közzétett ítéletében 
is rámutatott, a tulajdonosok nagy száma a Ptk. 
6:222. § (1) bekezdése alapján olyan oknak 
minősülhet, amely felmentést adhat az eladó számára 
a vételi ajánlat közlésének a kötelezettsége alól azzal, 
hogy annak megítélése, hogy ez a körülmény 
ténylegesen is mentesülést eredményez-e, mindig 
csak egyedileg, az eset összes körülményének a 
mérlegelésével dönthető el. Ennek vizsgálata során 
figyelemmel kell lenni például az értékesített dolog 
vételárához képest magas közlési költségekre vagy a 
tulajdonosok tartózkodási helyére, a tartózkodási 
hely felkutatása miatti költségekre és a számottevő 
időveszteségre is. Jelen ügyben a másodfokú bíróság 
az e körben rendelkezésre álló bizonyítékok 
mérlegelésével, a Kúria gyakorlatának megfelelően 
állapította meg, hogy a tulajdonosok nagy száma 
(158 tulajdonostárs), a tulajdonosok részben külföldi 
volta, erre is tekintettel a közlési költségek vételárral 
összevethető összege és a nyilvánvalóan tetemes 
késedelem folytán az I. rendű alperest a II. rendű 
alperestől kapott vételi ajánlatnak a tulajdonostársak, 
így a felperes részére való megküldése nem terhelte. 
A másodfokú bíróság ezen mérlegelési tevékenysége 
– figyelemmel arra, hogy a felperes a felülvizsgálati 
kérelmében a Pp. 279. § (1) bekezdésének sérelmét 
nem állította – a [22] pontban kifejtettek szerint a 
Kúria által nem is volt vizsgálható. A jogerős ítélet 
erre tekintettel nem sérthette a Ptk. 6:222. § (1) 
bekezdését sem. 

[39] Megjegyzi azonban a Kúria, hogy a mentesülés nem 
jelenti azt, hogy kizárt az ajánlat közlésének 
lehetősége. Az eladó elkerülheti a későbbi jogvitát 
azzal, hogy az általa ismert vagy felkutatható 
elővásárlásra jogosultaknak a kapott ajánlatot 
megküldi. Az értesített jogosultak a Ptk. 6:223. § (2) 
bekezdésében megszabott 30 napos határidő 
elteltével a létrejött szerződés hatálytalanságának a 
megállapítását elővásárlási joguk megsértésére 
alapítva eredményesen nem kérhetik. A hivatkozott 

Garázsszabályzat megtartása is elősegítette volna azt, 
hogy a jogosultak széles körben tudomást 
szerezzenek az elfogadott vételi ajánlatról és rövid 
határidővel eldőljön, hogy kívánnak, tudnak-e élni az 
elővásárlási jogukkal. A Garázsszabályzat vagy ilyen 
jellegű megállapodások betartása tehát az eredeti 
vevő és az eladó érdekét is szolgálja. Mindezekkel 
elkerülhető, hogy az elővásárlásra jogosultak jóval 
később – de a 3 éves jogvesztő határidőn belül – még 
megalapozottan léphessenek fel az eredeti vevővel 
szemben. 

[40] A jogerős ítélet nem sértette az Inytv. vhr. felperes 
által megjelölt, az ingatlan-nyilvántartási eljárás 
során irányadó rendelkezéseit, figyelemmel arra, 
hogy a közigazgatási eljárás jelen pernek nem volt 
tárgya. Utal a Kúria arra is, hogy a II. rendű alperes 
tulajdonjogát a földhivatal bejegyezte, a felperes 
tulajdonjogának bejegyzése pedig a kereset 
alapossága esetén bírói ítéleten alapulhat. 

[41] Alappal hivatkozott azonban a felperes arra, hogy a 
jogerős ítélet sérti a 6:223. § (1) és (2) bekezdését. A 
Ptk. 6:222. §-a – ahogy azt a Kúria a 
Pfv.VI.21.723/2019/11. számú, már hivatkozott 
ítéletében ugyancsak kifejtette – kizárólag a közlési 
kötelezettségre tartalmaz rendelkezéseket, előírásai 
csak arra terjednek ki. A Ptk. 6:223. § (1) bekezdése 
alapján azonban az adásvételi szerződés 
elővásárlásra jogosulttal szembeni hatálytalanságát a 
tulajdonos elővásárlási jogból eredő 
kötelezettségeinek, nem pedig kizárólag a közlési 
kötelezettségének a megszegése eredményezi. Ilyen 
eladót terhelő tulajdonosi kötelezettségnek minősül 
az is, ha az elővásárlásra jogosult szabályszerűen él 
elővásárlási jogával, akkor a szerződés létrejöttét 
elismerve, azt teljesítse. Ezen kötelezettség a közölt 
ajánlattal összefüggésben a Ptk. 6.222. § (4) 
bekezdésében meg is jelenik, azonban az eladót ez 
akkor is terheli, ha az ajánlat más módon jut az 
elővásárlásra jogosult tudomására. Téves tehát a 
jogerős ítéletben megjelenő, a Ptk. 6:222. § (1) 
bekezdéséből levont azon következtetés, amely az 
eladó számára kizárólag a közlési kötelezettség alóli 
mentesülés lehetőségét biztosító jogszabályi 
rendelkezésnek olyan értelmezést ad, amely kizárja a 
Ptk. 6:223. §-ának az alkalmazását és ezzel a 
tulajdonostársnak a Ptk. 5:81. § (1) bekezdésén, azaz 
jogszabályon alapuló elővásárlási joga 
gyakorlásának a megszűnését eredményezi. 

[42] Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban: 
Alaptörvény) 28. cikke szerint: „az Alaptörvény és a 
jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, 
hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, 
erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.” A Ptk. 
6:222. §-ának, valamint a 6:223. § (1) és (2) 
bekezdésének az Alaptörvény 28. cikke szerinti 
helyes értelmezése alapján a Ptk. 6:222. § (1) 
bekezdése szerint az eladót bizonyos körülmények 
fennállása esetén nem terheli a közlési kötelezettség, 
ami jelentős anyagi és időbeli hátrányoktól mentesíti, 
de amennyiben ez esetben az elővásárlásra jogosult – 
a jogvesztő 3 éves határidőn belül – a 
szerződéskötésről más módon tudomást szerez, az 
elővásárlási jogát teljesítőképessége igazolásával és 
az ajánlat teljes terjedelemben való elfogadásával, 
határidőn belül érvényesítheti. Az elővásárlásra 
jogosult az elővásárlási joga gyakorlására vonatkozó 
nyilatkozat eladó általi elfogadásának elmaradása 
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esetén, elővásárlási jogának megsértése miatt, a 
szerződéskötésről való tudomásszerzéstől számított 
30 napos, elévülési jellegű, határidőn belül, az eladó 
és a vevő ellen hatálytalansági keresetet indíthat. 
Alapvetően téves tehát a másodfokú bíróság azon 
álláspontja, hogy a Ptk. 6:222. § (1) bekezdése 
felülírja a Ptk. 6:223. §-ának és az 5:81. §-ának a 
rendelkezéseit. Egy jogszabályban biztosított alanyi 
jog fennállása nem függhet a jogosultak számától 
vagy lakóhelyének az eladó lakóhelyétől való 
távolságától, a postai díjszabástól, erre tekintettel a 
joga érvényesítéséhez szükséges jognyilatkozat 
kézbesítésének a bonyolultságától, illetve annak 
költségeitől. 

[43] Az alperesek ezirányú érvelésére megjegyzi a Kúria, 
hogy 3 éves igényérvényesítési határidő a Ptk. 6:223. 
§ (2) bekezdése alapján megszabott anyagi jogi 
határidő, az a bíróság által nem rövidíthető le, annak 
az ingatlanforgalmi viszonyokhoz való igazítása nem 
jogalkalmazói, hanem jogalkotói kompetenciába 
tartozik. Az igényérvényesítési határidő hossza nem 
lehet szempont egy jog fennállásának a megítélése 
során. 

[44] Helytállóan hivatkoztak az alperesek arra, hogy 
érvénytelen szerződés esetében nincs helye az 
elővásárlási jog gyakorlásának. Az alperesek a 
közöttük létrejött szerződés érvénytelenségét azon az 
alapon állították, hogy a kikötött vételár feltűnően 
értékaránytalan, amely a Ptk. 6:98. § (1) bekezdése 
alapján nem semmisségi, hanem megtámadási ok és 
a Ptk. 6:89. § (3) bekezdése alapján a szerződés 
megkötésétől számított 1 éven belül érvényesíthető. 
Az alperesek megtámadási jogukat a jogszabályi 
határidőn belül nem gyakorolták, hanem a szerződést 
felbontották, a perben pedig erre tekintettel 
érvénytelenségi kifogással éltek. A Ptk. 6:89. § (4) 
bekezdése alapján azonban a megtámadásra jogosult 
a szerződésből eredő követeléssel szemben jogosult 
kifogás útján a megtámadási jogát érvényesíteni, ha 
a megtámadási határidő már eltelt. A felperes a 
perben nem az alperesek közötti szerződésből eredő 
követelést, hanem a Ptk. 5:81. §-án alapuló 
elővásárlási joga megsértéséből eredő igényt 
érvényesített, erre tekintettel érvénytelenségi kifogás 
vele szemben nem volt előterjeszthető, annak érdemi 
vizsgálatára tehát az elsőfokú bíróság nem volt 
utasítható. 

[45] Az alperesek nem közölték az ajánlatot a felperessel, 
így – a hivatkozott 2/2009. (VI. 24.) PK vélemény 2. 
pontjában is leírtaknak megfelelően – a 
szerződésüket addig bonthatták fel a felperesre is 
kiterjedő hatállyal, azaz a joggyakorlását 
megakadályozó módon, amíg a felperes tudomást 
nem szerzett az ügyletről. Ez nem történt meg, arra 
pedig nincs lehetőségük, hogy utóbb ilyen módon 
akadályozzák meg az elővásárlási jog gyakorlását. 

[46] A Kúria utal arra is, hogy nem tért el a Kúria Bírósági 
Határozatok Gyűjteményében közzétett 
Kfv.II.37.204/2020. számú (BH 2021.147) számú 
eseti döntésben kifejtett jogértelmezéstől. E 
határozatban a Kúria a Ptk. 6:222. § (1) bekezdését 
és az Inytv. vhr. 75. § (3) bekezdését értelmezte, 
amelyek megsértése jelen ügyben a [38] és [40] 
pontban kifejtettek szerint nem volt vizsgálható, a 
Kúria K.II. tanácsának döntése nem a jelen ítélet 
alapját képező a Ptk. 6:223. §-án alapult. 

[47] Mindezekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet 
hatályon kívül helyezte és az érdemben helyes 
elsőfokú ítéletet a Pp. 383. (2) bekezdése szerint 
helybenhagyta. 

(Kúria Pfv.V.20.393/2021/11.) 

I. Nyilvánvalóan sérti a jóerkölcsöt az, ha a 
szerződés megkötésére egy olyan rendszer 

részeként kerül sor, amelynek lényege, hogy a 
kötelezett a korábbi befektetésekre ígért hozamokat a 
későbbi befektetésekből fedezi, így a kötelezett már a 
szerződés megkötésekor tisztában van azzal, hogy a 
vállalt kötelezettségét nem tudja teljesíteni. A jogosult 
célja pedig egy olyan befektetés, amelynek során a 
szerződés megkötésének időpontjában legális 
befektetéssel köztudottan el nem érhető, irreálisan 
magas hozamot érjen el.  
II. Az érvénytelen szerződés nem hoz létre 
kötelezettséget a szolgáltatás teljesítésére, illetve 
jogosultságot a szolgáltatás követelésére, így, ha a 
biztosított szerződés érvénytelen, az azt biztosító 
jelzálogjogot alapító szerződés is érvénytelen [1959. évi 
IV. tv. (régi Ptk.) 200. § (2) bek., 207. § (6) bek.]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A felperes 2011. évben 2–4 hónapra 1 000 000–

2 000 000 forint összegeket fektetett be a II. rendű 
alperesnél – S. A. közvetítésével – havi 5% hozam 
megfizetése ellenében. 2011. őszén S. A. egy újabb 
befektetési lehetőséggel kereste meg a felperest: havi 
5%-os hozamban részesül, amennyiben a 
tulajdonában álló valamely ingatlanon más által a II. 
rendű alperesnél befektetett pénzösszeget biztosító 
jelzálogot alapít.  

[2] A felperes 2012 januárjában hozzájárult a K. 
belterület (…) helyrajzi számú ingatlanán az I. rendű 
alperes 50 000 000 forint összegű, a II. rendű 
alperesnek átadott befektetését biztosító jelzálogjog 
alapításához. A felperes a követelést biztosító 
zálogjog alapítása érdekében az ingatlant a S. A.-tól 
kapott pénzből tehermentesítette, majd 2012. január 
27-én ügyvédi okiratba foglalt szerződést írt alá az I. 
rendű alperessel, amely szerint az I. rendű alperestől 
– 2012. július 27-i visszafizetési határidővel – 
50 000 000 forintot kapott kölcsönt. A kölcsön 
visszafizetésének biztosítására kötött 
jelzálogszerződésben a felperes jelzálogul kötötte le 
az ingatlanát, amelyből az I. rendű alperes a 
visszafizetési határidő eredménytelen eltelte esetén 
jogosult a követelését kielégíteni. A felperes 2012. 
február 9-én közjegyzői okiratba foglalt 
tartozáselismerő nyilatkozatot is tett a kölcsön- és 
jelzálogszerződés tartalma szerint. 

[3] A II. rendű alperes 2–3 alkalommal fizetett – S. A.-n 
keresztül – a felperesnek 2 500 000 forint összegű 
hozamot, aki azt egy alkalommal vette át, a többi 
alkalommal pedig újra befektette. Ezt követően 
azonban a II. rendű alperes nem teljesített, mivel 
előzetes letartóztatásba került. 

[4] Az I. rendű alperes 2012. augusztus 8-án levélben 
szólította fel a felperest a kölcsön összegének 3 
napon belüli visszafizetésére azzal, hogy nemfizetés 
esetén a tartozáselismerő nyilatkozat záradékolása 
útján a követelése ingatlanból való kielégítésére 
végrehajtási eljárást indít. 
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[5] A felperes 2014. február 17-én feljelentést tett a II. 
rendű alperes ellen, a büntetőeljárásban polgári jogi 
igényt is előterjesztett. A büntető bíróság jogerős 
ítéletével a felperes polgári jogi igényét elbírálva 
egyetemlegesen kötelezte a II. rendű alperest és S. 
A.-t a felperes javára, 15 napon belül, 46 300 000 
forint megfizetésére a felperes által S. A.-tól 
hozamként átvett összegek elszámolásával. 

[6] Az I. rendű alperes a közokiratba foglalt 
tartozáselismerő nyilatkozat alapján végrehajtási 
eljárást kezdeményezett a jelzálogból való kielégítés 
érdekében, a végrehajtás S. L. önálló bírósági 
végrehajtó előtt van folyamatban. 

A kereseti kérelem és az alperesek védekezése 
[7] A felperes többször módosított keresetében 

elsődlegesen annak megállapítását kérte, hogy a 
2012. január 27-én kelt kölcsönszerződés nem a 
felperes és az I. rendű alperes, hanem az I. és II. rendű 
alperesek között jött létre. Másodlagosan annak 
megállapítását kérte, hogy a kölcsönszerződés 
érvénytelen, mert színlelt, jogszabályba – a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Btk.) 318. § (1) bekezdésébe, a 
befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei 
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi 
CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Befekt.tv.) 7. § 
(1) bekezdésébe és a hitelintézetekről és pénzügyi 
vállalkozásoktól szóló 1996. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: régi Hpt.) 3. § (1) bekezdésébe – vagy 
jóerkölcsbe ütközik, illetve lehetetlen szolgáltatásra 
irányul. Kérte továbbá a kölcsönszerződés 
semmissége folytán az annak biztosítására kötött 
jelzálogszerződés és a 2012. február 9-én kelt 
tartozáselismerő nyilatkozat érvénytelenségének a 
megállapítását is. Harmadlagos keresetében a 
kölcsönszerződés, a jelzálogszerződés és a 
tartozáselismerő nyilatkozat érvénytelenségét 
tévedés, megtévesztés, illetve feltűnő 
értékaránytalanságra hivatkozással kérte. 

[8] Valamennyi megállapítási keresetéhez kapcsolódóan 
kérte az eredeti állapot helyreállítását és ebben a 
körben a jelzálogjog, a végrehajtási jog és az árverés 
kitűzésének ingatlan-nyilvántartásból való törlését, 
továbbá az I. rendű alperes ezek tűrésére való 
kötelezését. 

[9] Negyedleges kérelmében arra az esetre, ha az eredeti 
állapot helyreállítása nem lehetséges, az 
érvénytelenség megállapítását kérte. 

[10] Az alperesek a kereset elutasítását kérték. 

Az első- és a másodfokú ítélet 
[11] Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította.  
[12] A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 207. § (1) és (6) 
bekezdése szerint megállapította, hogy a 
kölcsönszerződés színlelt, a szerződő felek akarata 
ténylegesen befektetési célú szerződés létrehozására 
irányult, amely szerződésben a II. rendű alperes is 
részt vett, így háromoldalú megállapodás jött létre. 
Erre tekintettel alaptalannak ítélte a felperes azon 
hivatkozását, hogy a kölcsönszerződés az I. és a II. 
rendű alperesek kötött jött volna létre. 

[13] Alaptalannak találta a régi Ptk. 200. § (2) 
bekezdésével kapcsolatban a szerződés jogszabályba 
ütközése miatti semmisségi hivatkozást is. Kifejtette, 

hogy sem a Befekt.tv. 7. § (1) bekezdése, sem a régi 
Hpt. 3. § (1) bekezdése megsértéséhez nem fűzik a 
hivatkozott jogszabályok a semmisség vagy 
érvénytelenség jogkövetkezményét. A Btk. 318. § (1) 
bekezdése alapján a büntető bíróság azt vizsgálta, 
hogy a II. rendű alperes magatartása kimerítette-e a 
törvényi tényállási elemet, a jogszabály 
megsértéséhez azonban a Btk. sem fűzi az érintett 
szerződés érvénytelenségét. Amennyiben a 
bűncselekmény elkövetési magatartása egyben a 
polgári jog szabályai szerint szerződésszegést valósít 
meg, úgy ennek jogkövetkezményét polgári jogi 
igény előterjesztése útján lehet érvényesíteni, ami a 
jelen esetben elbírálásra is került. 

[14] A szerződés jóerkölcsbe ütközésével kapcsolatban a 
jogügylet egészét és valamennyi fél szempontjából a 
szubjektív elem fennállását vizsgálva az elsőfokú 
bíróság megállapította, hogy önmagában a 
befektetési célú szerződés megkötése nem 
jóerkölcsbe ütköző. A felperes maga sem minősítette 
elítélendőnek az adott szerződéses konstrukcióban a 
szerződéses célt, arról, hogy a II. rendű alperes 
engedély nélkül végzi a befektetési tevékenységet 
sem a felperes, sem az I. rendű alperes nem tudott. A 
felek együttes magatartásának általános társadalmi 
értékítélete nem minősül jóerkölcsbe ütközőnek.  

[15] A szerződés megkötésének időpontjában a 
szolgáltatás lehetetlensége nyilvánvalóan nem állt 
fenn, hiszen a felperes több esetben megkapta a 
befektetési célú megállapodás alapján a kikötött havi 
kamatot. A II. rendű alperes előzetes letartóztatása 
valójában a régi Ptk. 312. §-ban szabályozott 
teljesítés lehetetlenné válását eredményezte. 

[16] A jelzálogszerződéssel kapcsolatban az elsőfokú 
bíróság a régi Ptk. 251. § (3) bekezdésére utalással 
kifejtette, hogy nincs jogszabályi akadálya annak, 
hogy a felperes a saját ingatlanát ajánlja fel az I. 
rendű alperes befektetésének biztosítására. 

[17] A felperes által megjelölt megtámadási okok 
tekintetében az elsőfokú bíróság utalt a rPtk. 236. § 
(1) bekezdésében, valamint a (2) bekezdés a) 
pontjában foglaltakra és a bizonyítékok alapján 
megállapította, hogy a felperes 2014. augusztus 4-én 
előterjesztett megtévesztésre alapított kereseti 
kérelme elkésett. A felperes a 2012 nyári felszólítás 
kézhezvételével tudomást szerzett arról, hogy az I. 
rendű alperes tőle követeli a tartozást és azt a 
jelzálogszerződés alapján az abban lekötött 
ingatlanból kívánja kielégíteni. Szintén elkésetten 
terjesztette elő a felperes a 2018. október 2-án tartott 
tárgyaláson a szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő 
értékaránytalanságára alapított keresetét, ugyanis a 
felperes sérelmet szenvedő félként 2012. február 23-
án, a zálogjog ingatlannyilvántartásba való 
bejegyzésekor a zálogszerződés alapján teljesített. 

[18]  A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú 
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét annak helyes 
indokaira utalással helybenhagyta. 

[19] A felperes fellebbezésében foglaltakkal kapcsolatban 
kifejtette, hogy a határozatának meghozatalában nem 
köti a bíróságot más hatóság döntése, az abban 
megállapított tényállás. A rendelkezésre álló 
bizonyítékok nem cáfolták az 50 000 000 forint II. 
rendű alperes részére való átadását, a felperes által 
átvett hozamok összegének számítása is ennek az 
összegnek az alapul vételével történt. Utalt arra, hogy 
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az alperesek ismeretsége kezdetének időpontja az 
ügy érdemi megítélése szempontjából nem releváns. 

[20] Egyetértett az elsőfokú bírósággal abban, hogy a 
felek között atipikus jellegű, három oldalú 
befektetési megállapodás jött létre, nem találta 
azonban megalapozottnak a felperes ezzel 
összefüggésben előadott azon hivatkozását, hogy a 
megállapodás jellegéből eredően a 
kockázatközösségben az I. rendű alperesnek is 
osztoznia kell a felperessel. A felek előadása és a 
rendelkezésre álló bizonyítékok szerint az I. rendű 
alperes a befektetésben való részvételét biztosítékhoz 
kötötte, amely a kockázatát nyilvánvalóan 
csökkentette, ezzel szemben nem volt bizonyított az 
a felperesi tényállítás, hogy a felek közötti 
megállapodás kiterjedt az általa megjelölt 
kockázatközösségben való részvételre. 

[21] A másodfokú bíróság a perbeli megállapodás 
jogszabályba ütközése körében, a szerződés régi 
Hpt.-be ütközését illetően kifejtette, hogy a pénzügyi 
szolgáltatások között felsorolt tevékenységek csak 
engedéllyel végezhetők, azonban a szerződés 
érvényességénél érdemi jelentősége annak van, hogy 
az engedély nem a szerződés megkötéséhez, hanem 
a tevékenység üzletszerű folytatásához szükséges. A 
régi Hpt. nem fűz az engedély nélkül végzett 
pénzügyi tevékenységhez polgári jogi 
jogkövetkezményt, az a szerződés érvényességét 
nem érinti. Utalt arra is, hogy a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a 
továbbiakban: régi Pp.) 4. §-ának rendelkezéséből 
következően a büntetőeljárásban hozott határozat 
csak abban a vonatkozásban köti a polgári perben a 
bíróságot, hogy az elítélt elkövette a 
bűncselekményt, ennél fogva a rendelkezésre álló 
bizonyítékok alapján szabadon dönthet a polgári 
perben a bíróság arról, hogy az ügylet polgári jogi 
szempontból érvényes vagy sem. 

[22] A másodfokú bíróság a szerződés jóerkölcsbe ütköző 
voltának a megállapítására sem látott alapot. 
Rámutatott arra, hogy a jóerkölcsbe ütköző 
szerződések tilalma nem a szerződő felek 
magatartásának, hanem a szerződés tartalmának a 
kontrollja. A szerződés semmisségét kiváltó 
jóerkölcsbe ütközés általában objektív és szubjektív 
elemek együtthatásaként valósul meg. Emiatt a 
vizsgálatnak ki kell terjednie a vállalt kötelezettség 
és szolgáltatás megítélésén túlmenően a szerződést 
kötő felek szándékára és a szerződéssel 
megvalósítani kívánt célra. A szubjektív elemek 
értékelése körében nem elegendő, ha a szubjektív 
elemek fennállása csak az egyik szerződő fél oldalán 
igazolt, a másik szerződő félnek is tudnia kell a 
szerződéses partner elítélendő szándékáról, vagy a 
szerződéssel elérni kívánt erkölcsileg elítélendő 
célról. E körben a bírói gyakorlat azt is megköveteli, 
hogy a szubjektív elem hiánya arra legyen 
visszavezethető, hogy a szerződő felek az elvárható 
gondosság tanúsításának elmulasztása miatt ne 
tudjanak azokról a körülményekről, amelyek a 
szerződés jóerkölcsbe ütközését előidézik. A perbeli 
esetben azonban a felperes maga hivatkozott arra, 
hogy nem volt tisztában a szerződés céljával, így a 
kölcsönszerződés jóerkölcsbe ütközésének 
megállapítására nem látott alapot. 

[23] A szerződés lehetetlen szolgáltatásra való 
irányulásával összefüggésben, egyetértve az 

elsőfokú bíróság által kifejtett indokokkal arra 
mutatott rá, hogy a bíróság jegyzőkönyvbe foglalt 
tájékoztatása ellenére nem bizonyította a felperes azt, 
hogy a megfelelő szolgáltatás teljesítése már a 
szerződés megkötésének időpontjában lehetetlen 
volt. 

[24] A másodfokú bíróság a felperes megtámadásra 
alapított érvénytelenségi keresetei kapcsán a 
fellebbezésben előadottakra kifejtette, hogy anyagi 
jogi kifogás a védekezés egyik sajátos eszköze, a 
keresettel érvényesített követeléssel szemben, 
ellenkérelemként terjeszthető elő, a felperes által 
indított jelen peres eljárásban a felperes anyagi jogi 
kifogása értelmezhetetlen. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[25] A jogerős ítélet ellen a felperes élt felülvizsgálati 

kérelemmel, amelyben a jogerős ítélet hatályon kívül 
helyezését és elsődlegesen annak megváltoztatásával 
a keresetének helyt adó döntés meghozatalát, 
másodlagosan a másodfokú bíróság új eljárásra és új 
határozat hozatalára utasítását kérte. Megsértett 
jogszabályként a régi Pp. 2. § (4) bekezdését, a 3. § 
(2) bekezdését, a 4. § (1) bekezdését, a 166. § (1) 
bekezdését, a 195. § (1) bekezdését, a 221. § (1) 
bekezdését, és a régi Ptk. 200. § (2) bekezdését, a 
201. § (2) bekezdését, a 205. § (3) bekezdését, 
a 207. § (6) bekezdését, a 236. § (3) bekezdését 
jelölte meg. 

[32] Az alperesek felülvizsgálati ellenkérelmet nem 
terjesztettek elő. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[33] A felülvizsgálati kérelem részben megalapozott. 
[34] A felülvizsgálati eljárás rendkívüli perorvoslat, 

amelynek során – bizonyos kivételektől eltekintve – 
a Kúria kizárólag a felülvizsgálati és a csatlakozó 
felülvizsgálati kérelem korlátai között, az ott 
megjelölt jogszabályok tekintetében vizsgálja a 
jogerős ítélet jogszabálysértő voltát [régi Pp. 272. § 
(2) bekezdés, 275. § (2) bekezdés]. 

[35] A felülvizsgálati kérelem hivatalbóli elutasításának 
egyes kérdéseiről szóló 1/2016. (II. 15.) PK 
vélemény 3. pontja és annak indokolása szerint, a 
felülvizsgálati kérelem egymással szorosan 
összefüggő, kötelező tartalmi kellékei a 
jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely 
megjelölése, valamint annak kifejtése, hogy a fél a 
határozat megváltoztatását milyen okból kívánja. 
Ezeknek a konjunktív feltételeknek a fél akkor tesz 
eleget, ha egyrészt megjelöli a megsértett 
jogszabályhelyet, másrészt pedig a hivatkozott 
jogszabálysértést tartalmilag körülírja, az arra 
vonatkozó jogi álláspontját kifejti, azaz a 
jogszabálysértésre való hivatkozásának indokát 
ismerteti. Ha a fél a felülvizsgálati kérelmében több, 
egymástól elkülönülő jogszabálysértésre hivatkozik, 
valamennyi hivatkozásának rendelkeznie kell 
ezekkel a tartalmi követelményekkel. A hiányos 
hivatkozásokat a Kúria érdemben nem bírálja el. 

[36] Erre tekintettel megsértett adekvát jogszabály [régi 
Ptk. 227. § (2) bekezdés, régi Pp 206. § (1) bekezdés] 
megjelölése hiányában nem volt arra lehetőség, hogy 
a Kúria a felperes lehetetlen szolgáltatás miatti 
semmisségre alapított keresetét elutasító jogerős 
ítéleti döntést, valamint a bíróságok tényállás 
megállapításával és a bizonyítékok mérlegelésével 
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kapcsolatos tevékenységét felülbírálja, továbbá nem 
vizsgálhatta a jogszabálysértés indokainak 
hiányában a régi Pp. 2. § (4) bekezdésének, a 3. § (2) 
bekezdésének, a 166. § (1) bekezdésének, a 195. § (1) 
bekezdésének a megsértését sem. E 
jogszabályhelyek megjelölésére a felülvizsgálati 
kérelem azon részében került sor, ahol a felperes 
kizárólag a régi Pp. 4. §-ának sérelmével és ezzel 
összefüggésben az eljárt bíróságok bizonyíték-
értékelésének a nem megfelelő voltával kapcsolatos 
érveit tartalmazta. A felsorolt egyéb 
jogszabálysértések körében a kérelem semmilyen 
indokolást nem tartalmazott. 

[37] A felülvizsgálati eljárás tárgya a jogerős ítélet [régi 
Pp. 270. § (2) bekezdés], így az elsőfokú ítélettel 
kapcsolatos érvek és hivatkozások a felülvizsgálati 
eljárásban nem vizsgálhatóak. Nem teljesíti a régi Pp. 
272. § (2) bekezdése szerinti követelményeket a 
felülvizsgálati kérelemben írt azon utalás sem, amely 
szerint a felperes fenntartja a keresetében, illetve a 
fellebbezésében foglaltakat, hiszen azokban a később 
meghozott jogerős ítélet jogszabálysértő voltára 
vonatkozó indokokat nyilván nem adhatott elő (BH 
2018.113.). Erre tekintettel nem volt érdemben 
vizsgálható a felperes régi Ptk. 200. § (2) bekezdés 
első fordulatának a megsértésére való hivatkozása 
sem. 

[38] A felperes hivatkozásai tehát a régi Pp 4. § (1) 
bekezdésének, 221. §-ának, a régi Ptk. 201. § (2) 
bekezdésének, a 205. § (3) bekezdésének, a 207. § (6) 
bekezdésének, a 200. § (2) bekezdés második 
fordulatának és a 236. § (3) bekezdésének a sérelme 
volt érdemben vizsgálható. 

[39] Alaptalanul hivatkozott a felperes arra, hogy a 
másodfokú bíróság a mérlegelés során megsértette 
volna a régi Pp. 4. §-át és ezzel a régi Pp. 221. §-át. 
Helyesen mutatott rá a másodfokú bíróság arra, hogy 
a büntetőeljárásban eljárt bíróságnak a jogerős ítélete 
csak annyiban köti a bíróságot, hogy nem állapíthatja 
meg azt, hogy a terhelt a bűncselekményt nem 
követte el. A büntető ítélet, illetve az abban 
megállapított tényállás a perben bizonyítékként 
valóban értékelhető, azonban nem vehető figyelembe 
kizárólagos bizonyítékként. A per tárgyát a peres 
felek között létrejött szerződések érvénytelensége 
képezte. A büntető bíróság a bűncselekmény 
elkövetése szempontjából relevánsként nem 
állapított meg olyan tényt, amely a felek perben 
vizsgált polgári jogviszonyainak érvénytelenségi 
vizsgálata során kötné a bíróságot. A polgári perben 
eljáró bíróságok ugyanis nem a II. rendű alperes 
büntetőjogi felelősségét állapították meg, hanem a 
releváns tények alapján a szerződések érvényessége 
kérdésében foglaltak állást. A másodfokú bíróság 
részletes indokát adta, hogy miért jutott a jogerős 
ítélet szerinti következtetésre. Az, ha a kifejtett 
indokok esetlegesen nem helytállóak, nem az 
indokolási kötelezettség mint eljárásjogi előírás 
megsértését, hanem anyagi jogszabálysértést 
eredményezhet. 

[40] Tévesen állította a felperes a régi Ptk. 236. §-ának a 
megsértését is. A semmisség és a megtámadhatóság 
eltérő jogintézmények: a semmisséggel – amelyre a 
régi Ptk. 234. § (1) bekezdése alapján bárki, határidő 
nélkül hivatkozhat – szemben a régi Ptk. 236. § (1) 
bekezdése alapján a megtámadást egy éven belül, 
írásban kell a másik féllel közölni, majd a közlés 

eredménytelensége esetében haladéktalanul a 
bíróság előtt érvényesíteni. A megtámadási határidő 
eltelte után a régi Ptk. 236. § (3) bekezdésének 
második mondata szerint a megtámadásra jogosult a 
szerződésből eredő követeléssel szemben a 
megtámadási jogát már csak kifogás útján 
érvényesítheti. A megtámadási kifogás a keresettel 
szemben való védekezést szolgálja, így azt az alperes 
– illetve viszontkeresettel szemben a felperes – az 
érdemi ellenkérelme részeként terjesztheti elő [az 
érvénytelenségi perekben felmerülő egyes eljárásjogi 
kérdésekről szóló 2/2010. (VI. 28.) PK vélemény 9. 
a) pont]. Nincs tehát arra mód, hogy a felperes a 
megtámadási határidő elteltét követően a régi Ptk. 
236. § (3) bekezdésére alapítsa érvénytelenségi 
kereseteit. Erre tekintettel a felperes a régi Ptk. 201. 
§ (2) bekezdésére és az ezzel összefüggésben állított 
régi Ptk. 205. § (3) bekezdésére való hivatkozásai 
sem voltak alaposak. 

[41] Helytállóan hivatkozott azonban a felperes arra, hogy 
a jogerős ítélet sérti a régi Ptk. 207. § (6) bekezdését 
és a régi Ptk. 200. § (2) bekezdés második fordulatát. 
Az eljárt bíróságok ugyanis az ügy elbírálásához 
szükséges mértékben feltárt és helyesen 
megállapított tényállásból ebben a körben téves jogi 
következtetéseket vontak le, a felülvizsgálati kérelem 
az alábbiakra tekintettel részben megalapozott. 

[42] Az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg, 
hogy a felperes és az I. rendű alperes közötti 
kölcsönszerződés színlelt, amely megállapítással a 
másodfokú bíróság is egyetértett. A színlelt 
szerződést a régi Ptk. 207. § (6) bekezdése szerint a 
leplezett szerződés alapján kell megítélni, így az 
eljárt bíróságok ezen jogszabályi rendelkezésnek 
megfelelően jártak el, amikor vizsgálták, hogy a 
kölcsönszerződés milyen szerződést leplez, valamint 
vizsgálták ennek a szerződésnek az érvényességét. 
Tévedtek azonban abban, hogy a színlelt 
kölcsönszerződés egy hárompólusú jogviszonyt 
leplezett volna, valamint abban is, hogy a leplezett 
szerződés érvényes. 

[43] Az eljárás során feltárt szerződéses konstrukció a 
jogerős ítéletben kifejtettekkel szemben nem egy 
háromoldalú jogviszonyt, hanem több, egymásra 
figyelemmel kötött szerződésen alapuló, de kétoldalú 
jogviszonyt hozott létre: az alperesek közötti szóban 
létrejött befektetési jellegű szerződéssel, az ennek 
biztosítására kötött jelzálogszerződéssel létrejövő, 
valamint a fedezetért a felperest a II. rendű alperestől 
megillető ellenértékről szóló megállapodással 
kapcsolatos jogviszonyt. A felperes nem kért és nem 
is kapott kölcsönt az I. rendű alperestől, az ingatlanát 
kívánta, hozam reményében befektetni. Ezt a 
hozamot a II. rendű alperestől várta, arról csak vele 
állapodott meg. Az I. rendű alperes se akart kölcsön 
adni a felperesnek, pénzét a II. rendű alperesnél 
akarta befektetni, az után nem a felperestől, hanem 
csak a II. rendű alperestől várt hozamot és a 
tőkeösszeget is a II. rendű alperestől várta vissza. A 
II. rendű alperes vállalta a pénz „befektetését” és 
abból hozam fizetését az I. rendű alperes és a felperes 
részére. 

[44] A felperes és az I. rendű alperes nemcsak a 
kölcsönszerződést, hanem a jelzálogszerződést is 
színlelték annyiban, hogy a felperes valójában nem a 
saját visszafizetési kötelezettsége biztosítására 
engedte a jelzálogjogot. Az írásbeli 
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kötelezettségvállalása azonban – mint leplezett 
szerződés – ettől még érvényes, mert az ténylegesen 
az alperesek közötti befektetési jellegű szerződéshez 
kapcsolódóan, a II. rendű alperes I. rendű alperessel 
szembeni fizetési kötelezettségét biztosította. E 
kötelezettségért a felperes – a felek egyező 
nyilatkozata alapján – visszterhesen, a II. rendű 
alperestől remélt ellenérték fejében vállalt 
helytállást. E leplezett jelzálogszerződés önmagában 
nem volt semmis, nem ütközött jogszabályba és 
jóerkölcsbe sem azon okból, hogy nem kölcsönt, 
hanem befektetési jellegű szerződést biztosított 
(Pfv.VI.21.220/2018/12.). Kizárólag abban az 
esetben volt tehát megállapítható az érvénytelensége, 
ha az általa biztosított, alperesek közötti befektetési 
jellegű szerződés semmis. A jelzálogjog 
járulékossága ugyanis azt jelenti, hogy fennállása és 
tartalma a biztosított követeléshez igazodik. Az 
érvénytelen szerződés nem hoz létre kötelezettséget 
a szolgáltatás teljesítésére, illetve jogosultságot a 
szolgáltatás követelésére, így, ha a biztosított 
követelésre vonatkozó szerződés érvénytelen, akkor 
a jelzálogjogot alapító szerződéshez sem fűződhet a 
felek által célzott joghatás, hiszen nincs mit 
biztosítani. 

[45] A felperes keresete tehát mind a kölcsönszerződés, 
mind a jelzálogszerződés és az ezeket biztosító 
egyoldalú tartozáselismerő és kötelezettségvállaló 
nyilatkozat esetén akkor vezethetett eredményre, ha 
a kölcsönszerződéssel leplezett, az alperesek között 
létrejött befektetési jellegű szerződés – a fentebb 
kifejtettekre figyelemmel – a régi Ptk. 200. § (2) 
bekezdésének második fordulata szerint semmis. 

[46] A jóerkölcsbe ütközés egy nyitott szerkezetű 
törvényi tényállás, amelynek megvalósulását számos 
ok eredményezheti. A kialakult joggyakorlatnak 
megfelelően a szerződés akkor jóerkölcsbe ütköző, 
ha azt jogszabály nem tiltja ugyan, de az azzal elérni 
kívánt cél, a vállalt kötelezettség jellege vagy azért 
ellenérték felajánlása, illetve a szerződés tárgya sérti 
az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, 
szokásokat és ezért azokat az általános társadalmi 
megítélés is egyértelműen tisztességtelennek, 
elfogadhatatlannak tekinti (BH 2000.260.). 

[47] A másodfokú bíróság azon okból nem látott 
lehetőséget e semmisségi ok megállapítására, hogy 
az ahhoz szükséges szubjektív elem a felperes 
oldalán nem állt fenn, mert a felperes maga 
hivatkozott arra, hogy nem volt tisztában a szerződés 
céljával. A szubjektív elemek értékelése körében 
pedig – álláspontja szerint – nem elegendő, ha a 
szubjektív elemek fennállása csak az egyik szerződő 
fél oldalán igazolt, a másik szerződő félnek is tudnia 
kell a szerződéses partner elítélendő szándékáról 
vagy a szerződéssel elérni kívánt, erkölcsileg 
elítélendő célról. A jogerős ítélet ezen indokai azon 
alapultak, hogy [42]–[43] pontban kifejtettek alapján 
a másodfokú bíróság, tévesen, egy háromoldalú 
megállapodás fennállására következtetett. A felperes 
szándéka és tudattartalma azonban az alperesek 
közötti befektetési jellegű szerződés érvényessége 
szempontjából irreleváns, hiszen annak nem volt 
alanya. 

[48] Az alperesek közötti befektetési jellegű szerződés 
megítélése szempontjából annak van jelentősége, 
hogy az I. rendű alperes – az ügyletkötési szándék, a 
szerződéssel elérni kívánt cél, azaz az ígért havi 

haszon nagyságára és a szerződéskötés 
körülményeire is tekintettel – kellő körültekintés, 
gondosság mellett tudhatott a II. rendű alperes 
bűncselekményt megvalósító jóerkölcsbe ütköző 
motivációjáról az alábbiakra tekintettel. 

[49] Az I. rendű alperes – csakúgy, mint a felperes – több 
alkalommal fektetett be a II. rendű alperes által kínált 
befektetési lehetőségbe. Az I. rendű alperes tehát 
ismerte a szerződéses konstrukció minden részletét, 
hiszen 6 alkalommal bizonyítottan is sor került közte 
és a II. rendű alperes között hasonló tartalmú 
szerződés és annak biztosítására más személlyel 
jelzálogszerződés megkötésére, amelyek során igen 
jelentős pénzösszegeket adott át a II. rendű 
alperesnek. Nem adott tehát jóhiszeműen kölcsönt a 
felperesnek vagy a II. rendű alperesnek, hogy azt ők 
fektethessék be, valami általuk akart befektetésbe, 
hanem a pénzösszeg átadásával egy saját befektetés 
volt a célja. Ez egy olyan befektetés volt, amelynek 
során a befektető a szerződés megkötésének 
időpontjában legális befektetéssel köztudottan el 
nem érhető, irreálisan magas hozamot (éves szinten 
30–60%) ér el. A Legfelsőbb Bíróság a BH 1996.306 
számú eseti döntésében kimondta, hogy a (legálisan) 
teljesíthetetlen ígérettel kecsegtető ajánlat alapján 
létrejött szerződés nyilvánvalóan jóerkölcsbe 
ütközik, ennek folytán semmis. Nyilvánvalóan sérti 
ugyanis a jóerkölcsöt az, hogy a II. rendű alperes már 
a szerződés megkötésekor tudta, hogy a vállalt 
kötelezettségét nem tudja teljesíteni, illetve annak 
teljesítése csak más személyek megkárosítása útján 
lehetséges. A II. rendű alperes által működtetett 
rendszer lényege az volt, hogy a korábbi 
befektetésekre ígért hozamot a későbbi 
befektetésekből fedezte. Az EBH 1999.112. számú 
eseti döntés értelmében az ezen az elven működő 
rendszerhez kapcsolódó szerződések jóerkölcsbe 
ütköznek, ezért semmisek. Az I. rendű alperes már 
abból is következtethetett az ügylet illegális voltára, 
hogy annak ellenére, hogy a pénzt a II. rendű alperes 
részére adta át és tőle várta az átadott tőke 
visszaadását és jelentős mértékű hozam kifizetését, 
nem a II. rendű alperessel és nem befektetési 
szerződést, hanem a felperessel és kölcsönszerződést 
kötött írásban, amely a vállalt és elvárt hozamra 
semmilyen formában nem utalt. 

[50] Mindezek alapján a másodfokú bíróság által hiányolt 
szubjektív elemek mindkét szerződő fél esetében 
fennálltak. A kifejtettek alapján megállapítható volt 
az is, hogy az alperesek közötti befektetési jellegű 
szerződés a régi Ptk. 200. § (2) bekezdése szerint 
semmis, amely azt is eredményezte, hogy a 
biztosítékául szolgáló jelzálogszerződés és 
tartozáselismerő nyilatkozat is semmis. A jogerős 
ítélet az ezen szerződések és nyilatkozat 
érvénytelenségének megállapítása és ennek 
következtében a jelzálogjog törlése iránti kereseteket 
elutasító előfokú ítéletet helybenhagyó részében 
jogszabálysértő. 

[51] A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy a 
felperesnek a már kifejtettek szerint a színlelt 
szerződések megkötésekor, az ügyletkötéssel az 
egyetlen célja az volt, hogy ingatlana 
„befektetésével” abból magas hozamot érjen el. Ez a 
hozam az I. rendű alperes által elvárt hozamhoz 
hasonlóan olyan irreálisan magas volt, amely akkor, 
legális befektetéssel, köztudottan nem volt elérhető, 
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de a II. rendű alperessel kötött megállapodása nem 
képezte ennek a pernek a tárgyát. 

[52] A Kúria a fentiekre tekintettel a jogerős ítéletet 
hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét 
részben megváltoztatta, megállapította a kereseti 
kérelemben megjelölt szerződések, valamint a 
tartozáselismerő nyilatkozat érvénytelenségét és 
rendelkezett az eredeti állapot helyreállítása körében 
az I. rendű alperes javára bejegyzett jelzálogjog 
törléséről. A Kúria nem tért el sem a 
Pfv.VI.20.139/2018/8. számú, sem a 
Pfv.VI.20.114/2015/5. számú ítéletében 
kifejtettektől, ugyanis ezekben a felülvizsgálati 
eljárásokban – a felülvizsgálat korlátaira tekintettel – 
a Kúria a biztosított szerződés érvényességéről nem 
foglalt állást. 

[53] A szerződések és a tartozáselismerő nyilatkozat 
érvénytelensége folytán a felperes a végrehajtási 
eljárás megszüntetését kérheti, így az egyéb keresetei 
nem voltak alaposak, amire figyelemmel a Kúria az 
elsőfokú ítéletet egyebekben helybenhagyta. 

(Kúria Pfv.V.20.831/2021/8.) 

A szerződéses jogviszony tartalma alatt 
felmerülő vis maiorként minősülő körülmény 

többféle joghatás kiváltására is alkalmas lehet a felek 
közötti jogvita tárgyától függően. A szerződés erre 
vonatkozó kikötése alapján okot adhat a szerződés 
megszüntetésére egyoldalú jognyilatkozattal. Ha a 
szerződésben a vis maior okok felsorolása példálózó 
jellegű, a bíróságnak a konkrét eset összes 
körülményeit mérlegelve kell megítélnie azt, hogy az 
adott esemény vis maiornak minősül-e [2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6:212. § (3) bek., 6:213. § (1) bek.]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A szállodákat működtető alperes cég a felperes 

céggel mint ügyfelével a 2020. február 7-én 
megkötött szerződésben arra vállalt kötelezettséget, 
hogy 2020. május 7. és 9. között 86 szobát bocsát a 
felperes rendelkezésére az egyik szállodájában 
csoportos foglalásként. A szerződésben a rendezvény 
megnevezése (…). A szerződés szerint „[a]z Ügyfél, 
ha teljes egészében lemondja a (…) csoportos 
szállásfoglalást, a szolgáltatások lemondásából 
származó bevételkiesés összegével megegyező 
összeget köteles megfizetni. A lemondási díj (…) 
nem kötbér jellegű.” A lemondás díja 2020. március 
26-ig a becsült bevétel 80%-a, 2020. március 26. után 
annak 100%-a. A szerződés vis maior (force 
majeure) kikötése: „A Szerződés kötelezettségek 
nélkül felmondható a feleken kívül álló okok 
bekövetkezése esetén, mint például elháríthatatlan 
események, háború, terrorista cselekmények, 
katasztrófák, sztrájkok, (…), polgári engedetlenség, 
közlekedési korlátozások, mindaddig, amíg ezen 
körülmények miatt a Szálloda általi 
szolgáltatásnyújtás, illetve a szállodai 
szolgáltatásoknak a csoport vagy bárki által történő 
igénybevétele jogellenes, vagy lehetetlen. A 
Szerződést jelen bekezdés szerint felmondani a 
másik félhez intézett írásbeli felmondással lehet a 
lehetséges legrövidebb időn belül, de legkésőbb a 
felmondás alapjául szolgáló körülményről való 
tudomásszerzést követő tíz (10) napon belül.” 

[2] A felperes a 24 263,40 euró ellenértéket 2020. 
február 26-án megfizette. 2020. március 13-án 15 óra 
44 perckor az alperes részére a következő e-mailt 
küldte: „A mai napon hivatalossá vált, hogy nem 
rendezik meg 2020 májusában a Giro d’Italia 
magyarországi szakaszát, ezért azonnal lemondjuk 
az Önöknél erre a rendezvényre befoglalt összes (…) 
szobát és a lakosztályt. A C. H. S. Kft. által aláírt, 
mellékelt szerződés 4. oldalának alján lévő „Force 
Majeure” című fejezet szerint a szerződés teljesítését 
felelősség (jogkövetkezmény) nélkül fel lehet 
mondani a felek ellenőrzési körén kívül bekövetkező 
esemény (pl. természeti katasztrófa, háború, 
terrorista cselekmény, sztrájk stb.) esetén. A 
koronavírus-járvány miatt mondta le Magyarország 
Kormánya a Giro d’Italia kerékpárverseny 
magyarországi szakaszának megrendezését, ezért 
kérjük, hogy részünkre a szállások előlegeként 
befizetett teljes összeget utalják vissza.” Az alperes 
2020. október 12-én a 80% bevételkiesést meghaladó 
4 852,68 eurót fizetett vissza. 

A kereseti kérelem és az alperes védekezése 
[3] A felperes pontosított keresetében az alperes 

kötelezését kérte elsődlegesen és másodlagosan 
24 263,40 euró és 2020. május 10-től járó késedelmi 
kamat, harmadlagosan 9 705,36 euró és 2020. 
március 14-től járó késedelmi kamat megfizetésére. 
Tényállítása szerint a szerződés azért jött létre, hogy 
a Giro d’Italia kerékpárverseny magyarországi 
szakaszát érintő, 2020. május 7. és 9. közötti 
időszakban a lengyel anyavállalata vezetőit, 
partnereinek a képviselőit el tudja szállásolni. R. M. 
kormánybiztos 2020. március 13-i Facebook-
bejegyzésben bejelentette a Giro d’Italia 
magyarországi szakasza megrendezésének az 
elhalasztását, erről cikk jelent meg az interneten is. 
Az elsődleges jogállítása szerint a szerződés a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 6:179. § (1) bekezdése alapján 
megszűnt, a 2020. március 13-i e-mail üzenete a Ptk. 
6:179. § (2) bekezdése szerinti értesítés [Ptk. 
6:180. § (1) bekezdés, a kereskedelemről szóló 2005. 
évi CLXIV. törvény 2. § 22. pont, a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet 1. §, a Giro d’Italia országúti kerékpáros 
körverseny elhalasztásával kapcsolatos feladatokról 
szóló 1105/2020. (III. 14.) Korm. határozat, a kijárási 
korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 
3–4. §, a fővárosi védelmi intézkedések következő 
üteméről szóló 240/2020. (V. 27.) Korm. rendelet 
4. § (1) bekezdés]. A másodlagos jogállítás indokai 
szerint a szerződés a vis maior rész szerint 
az e-maillel megszűnt [1105/2020. (III. 14.) Korm. 
határozat, 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet, az 
egészség és élet megóvása, valamint a 
nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli 
intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. 
rendelet]. A felperes harmadlagosan a 80% 
lemondási díj mint meghiúsulási kötbér mérséklését 
kérte a Ptk. 6:188. § alapján. 

[4] Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását 
kérte. A védekezése szerint a szerződés nem utal a 
kerékpárversenyre, a megrendezése a felperes 
érdekkörébe és üzleti kockázatába tartozott, az 
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elhalasztása nem minősült a szerződésben rögzített 
vis maiornak. 

Az első- és a másodfokú ítélet 
[5] Az elsőfokú bíróság ítéletében kötelezte az alperest, 

hogy fizesse meg a felperesnek 4 852,68 eurót és 
2020. március 14-től október 12-ig járó késedelmi 
kamatát; ezt meghaladóan a keresetet elutasította. 
Indokolása szerint a felek kölcsönös szerződéses 
akarata nem terjedt ki arra, hogy az alperes 
szolgáltatását a felperes kizárólag a Giro d’Italia 
kerékpárverseny magyarországi szakasza 
megrendezése esetén kívánja igénybe venni. Járvány 
vagy állami korlátozás eredményezheti a teljesítés 
lehetetlenné válását, a lehetetlenülést. A 
kerékpárverseny magyarországi szakaszának az 
elhalasztásáról szóló 1105/2020. (III. 14.) Korm. 
határozatot 2020. március 14-én hirdették ki, egy 
Facebook-poszt vagy interneten megjelent cikk nem 
tekinthető hivatalos döntésnek. A szerződéses 
kötelezettségek teljesítésének 2020. március 13-án 
nem állt fenn sem jogi, sem fizikai akadálya (Kúria 
Gfv.IX.30.014/2007/4., Pfv.V.20.470/2020/4.). A 
felek a Ptk. 6:186. § (2) bekezdése szerint kötbér 
kikötéssel nem éltek. 

[6] A másodfokú bíróság a felperes fellebbezése folytán 
meghozott ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletének 
nem fellebbezett rendelkezését nem érintette, a 
fellebbezett részét megváltoztatta: kötelezte az 
alperest 19 410,72 euró és 2020. május 10-től a 
kifizetésig járó késedelmi kamata megfizetésére. Az 
indokolása szerint a fellebbezés a másodlagos kereset 
körében volt alapos. 
A Ptk. 6:59. § (1) bekezdésének és a 6:58. § 
idézésével rögzítette, hogy a felek megállapodása 
jogszabályban nem rendezett lényeges kérdésekben 
szükséges. A szerződés megkötését megelőző e-mail 
levelezés és a megállapodás sem tartalmaz a Ptk. 
6:116. § (1)–(2) bekezdése szerinti felfüggesztő vagy 
bontó feltételt, azt, hogy a felperes a szolgáltatást 
kizárólag a Giro d’Italia kerékpárverseny 
megrendezése esetén kívánja igénybe venni. Ezt nem 
jelenti a fellebbezésben hivatkozott, 2020. január 6-i 
e-mail sem, amelyben szerepel, hogy a felperes a 
kerékpárversenyhez kapcsolódóan rendelte meg a 
szolgáltatást, és az sem, hogy erről az alperes tudott. 
A Facebook-bejegyzés nem jogforrás. A 
lehetetlenülés időpontjának a kerékpárverseny 
elmaradását kihirdető jogszabály hatályba lépése 
előtti Facebook-bejegyzést nem lehet tekinteni. 
Önmagában a kerékpárverseny elmaradása a 
szállodai szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában 
nem külső elháríthatatlan ok, nem vis maior. 
A másodfokú bíróság szerint az elsőfokú bíróság az 
eljárást a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 237. § szerint, 
megfelelő anyagi pervezetés mellett folytatta le, 
ugyanakkor tájékoztatta a feleket arról, hogy a 
hivatalos tudomása szerint 2020. március 11-én az 
Egészségügyi Világszervezet (a továbbiakban: 
WHO) a koronavírus járványt világjárványnak 
minősítette. A járvány a Ptk. miniszteri indokolása 
szerint vis maiornak minősül. A felek megállapodása 
lehetővé tette a vis maiorra alapított felmondást, a vis 
maior körében példálózó felsorolást tartalmaz. Ezért 
a felperes 2020. március 13-án a világjárványra vis 
maiorként hivatkozhatott és erre tekintettel a 

megállapodást jogkövetkezmény nélkül 
felmondással megszüntethette. A már teljesített 
szolgáltatásból fennmaradt 19 410,72 euró 
visszafizetésére az alperes a Ptk. 6:213. § (1) 
bekezdése, a 6:212. § (3) bekezdése és a szerződés 
alapján köteles. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[7] Az alperes a felülvizsgálati kérelmében a jogerős 

ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú ítéletet 
helyben hagyó határozat hozatalát, másodlagosan a 
másodfokú bíróság új eljárásra és új határozat 
hozatalára utasítását kérte. Megsértett 
jogszabályként a Ptk. 6:179. § (1) bekezdését, a 6:59. 
§ (2) bekezdését, a Pp. 237. § (5) bekezdését, a 369. 
§ (4) bekezdését, a 279. § (1) bekezdését, a 370. § (1) 
bekezdését jelölte meg. A jogszabálysértést azzal 
indokolta, hogy a szerződés teljesítése a szerződés 
megszűnésének időpontjában nem lehetetlenült; a 
másodfokú bíróság nem vette figyelembe a szerződés 
vis maior rendelkezéseit, a felek kérelmeit és 
jogállításait meghaladóan gyakorolt anyagi 
pervezetést és vett figyelembe tényeket; a 
fellebbezési kérelem korlátaira tekintet nélkül 
gyakorolta felülbírálati jogkörét. A koronavírus 
világjárvánnyá minősítése a jogvitában nem merült 
fel, nem is volt jelentősége. A szerződés szerint vis 
maior eset az, ha amiatt a szálloda 
szolgáltatásnyújtása, illetve annak igénybevétele 
jogellenes vagy lehetetlen. Ez nem következett be a 
felperes 2020. március 13-i lemondó nyilatkozatáig, 
amely a verseny magyarországi szakaszának 
törlésére okot adó körülményként utalt a pandémiára. 
Abban az eljárt bíróságok is egyetértettek, hogy a 
szerződés teljesítése szempontjából önmagában a 
kerékpárverseny elmaradása nem vis maior. A 
felülvizsgálati kérelem további érvei szerint a Ptk. a 
vis maior eseteit nem nevesíti (az indokolása nem 
kógens jogi előírás), ugyanakkor a Ptk. 6:59. § (2) 
bekezdése alapján a felek a jogviszonyukban 
nevesíthették és szabályozhatták. Mindebből 
következően téves a jogerős ítélet azon 
következtetése, hogy a felperes jogszerűen 
hivatkozott a szerződéses vis maior okra, 
jogkövetkezmény nélkül szüntethette meg a 
szerződést. 

[8] A felperes a felülvizsgálati ellenkérelmében a 
jogerős ítélet hatályában való fenntartását kérte. 
Kiemelte, hogy a kerékpárverseny világjárvány 
miatti elhalasztása vis maiornak minősül és lehet a 
felmondás indoka. A Pp. 266. § (2) bekezdése 
alapján a bíróság a felek hivatkozása nélkül is 
figyelembe veszi a köztudomású tényeket, 
amelyekről hivatalos tudomása van. A járvány a Ptk. 
miniszteri indokolása szerint vis maiornak minősül. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[9] A felülvizsgálati kérelem nem alapos, a jogerős ítélet 

a hivatkozott okokból nem jogszabálysértő. 
[10] A másodfokú bíróság felülbírálati jogköre 

reformatórius, magában foglalja az elsőfokú bíróság 
döntésének megváltoztathatóságát: az elsőfokú 
bíróság érdemben téves döntését azonos tényállás 
mellett, a bizonyítás kiegészítése nélkül is 
megváltoztathatta, eltérő jogi következtetésre 
juthatott. E jogkörében a másodfokú bíróság nem 
sértette meg a Pp. 279. § (1) bekezdését. A Kúria a 
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Gfv.VI.30.037/2021/3. számú, BH 2022.18. szám 
alatt is közzétett határozatában már rögzítette, hogy a 
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
(régi Pp.) 206. § (1) bekezdése alkalmazásában 
kialakult joggyakorlatát a Pp. 279. § (1) 
bekezdésének azonos szabályozása miatt e 
rendelkezés alkalmazásában is irányadónak tekinti. 
A bírói mérlegelés felülvizsgálati kérelemmel való 
támadása esetén – főszabály szerint – nem állapítható 
meg jogszabálysértés, ha a felülvizsgálati kérelem a 
bizonyítékok szabad mérlegelését támadja (BH 
1994.221., Kúria Pfv.I.21.474/2011/10 – BH 
2013.119.). Megalapozhatja viszont a felülvizsgálati 
kérelmet a bizonyítékok kirívóan okszerűtlen 
mérlegelése, az, ha a bíróság által megállapított 
tényállás iratellenes, hiányos vagy logikai 
ellentmondásokat tartalmaz. Az minősíthető 
nyilvánvalóan okszerűtlen következtetésnek, ha a 
bizonyítékokból csak egyfajta, a felülvizsgálattal 
támadott határozattól eltérő következtetésre lehet 
jutni (Kúria Gfv.VII.30.675/2016/5.). Ez a 
jogszabálysértés a felülvizsgálati kérelemben 
kifejtett indokok alapján nem megállapítható, a 
jogerős ítélettől eltérő következtetésre nem lehet 
jutni. 

[11] A Kúriának a másodlagos keresetnek helyt adó 
jogerős ítéleti rendelkezést a felperes által a 
felülvizsgálati kérelemben megsértettként megjelölt 
jogszabályok és a jogszabálysértés mellett felhozott 
érvek tükrében kellett felülvizsgálnia. A másodfokú 
bíróság a másodlagos kereset elutasításával nem 
értett egyet, az alperest a 19 410,72 euró 
visszafizetésére a Ptk. 6:213. § (1) bekezdése, a 
6:212. § (3) bekezdése és a szerződés vis maior 
kikötése alapján kötelezte. Az eljárt bíróságok 
egyetértettek abban, hogy az elsődleges, a Ptk. 6:179. 
§-ában a szerződésszegés eseteként szabályozott, a 
teljesítés lehetetlenné válására alapított kereset 
alaptalan. A felülvizsgálati kérelem tehát e 
jogszabályhely megsértésére eredményesen nem 
hivatkozhatott, a jogerős ítélet marasztaló 
rendelkezését megalapozó releváns anyagi jogi 
jogszabálysértésre, a Ptk. 6:213. § (1) bekezdésének 
megsértésére pedig nem hivatkozott. 

[12] A felperes az alpereshez 2020. március 13-án írt e-
mailban, kifejezetten hivatkozott a szerződéses 
klauzula felhívásával vis maiorra. A Kúria a 
felülvizsgálati kérelem keretei között a jogerős ítélet 
felülbírálata során ennek megfelelően azt vizsgálta, 
hogy a felek szerződésének a vis maior kikötése 
megalapozta-e azt, hogy a felperes 2020. március 13-
án kötelezettségek nélkül lemondja a májusi 
szállásfoglalását, azaz felmondja a szerződést. A 
Kúria a szerződés jogilag jelentős kikötése kapcsán 
annak tulajdonított jelentőséget, hogy abban a 
feleken kívül álló okok felsorolása nem taxatív, 
hanem példálózó jellegű. A bíróságnak kellett ezért 
állást foglalnia abban a kérdésben, hogy a felperes 
által hivatkozott körülmény mint a feleken kívül álló 
ok, a felperes számára lehetetlenné tette-e a szálloda 
szolgáltatásának az igénybevételét. A Kúria 
figyelemmel volt arra is, hogy a felperes e 
szerződéses jogát csak szigorú határidőben, „a 
lehetséges legrövidebb időn belül, de legkésőbb a 
felmondás alapjául szolgáló körülményről való 
tudomásszerzést követő tíz (10) napon belül” 
gyakorolhatta. 

[13] Miután a szerződésben a feleken kívül álló – vis 
maior – okok felsorolása példálózó jellegű, a 
másodfokú bíróság helyesen mérlegelte a felperes 
által március 13-án megjelölt körülményt abból 
szempontból, hogy megfelel-e a kritériumnak: a 
felperes számára lehetetlenné tette-e a szálloda 
szolgáltatásának az igénybevételét. A Kúria a 
felülvizsgálati kérelem érvei ellenében rögzíti, hogy 
Magyarország Alaptörvénye 28. cikkének 
értelmében a bíróságok a jogalkalmazás során a 
jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az 
Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. A 
jogszabályok céljának megállapítása során 
elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a 
jogszabály megalkotására vagy módosítására 
irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni. 
Nem hagyható ezért figyelmen kívül a Ptk. Hatodik 
Könyv XXII. Fejezete, a szerződésszegés általános 
szabályainak indokolása, amelynek 7. ba) alpontja a 
vis maiort az ellenőrzési körön kívüli, azaz a fél által 
nem befolyásolható azon körülmények egyikének 
tekinti, amelyre a fél nem képes hatást gyakorolni. A 
vis maior hagyományos eseteként a természeti 
katasztrófák között említi a járványt, de ide 
sorolhatónak tekint meghatározott állami 
intézkedéseket is. Hangsúlyozza, hogy a bíróságnak 
a konkrét eset összes körülményeit mérlegelve kell 
állást foglalnia abban a kérdésben, hogy a fél 
ellenőrzési körén kívül eső körülményként merült-e 
fel a szerződésszerű teljesítés akadálya. A 
felülvizsgálati ellenkérelemben hivatkozott BH 
2014.147. (Kúria Pfv.I.20.422/2013/5.) számú eseti 
döntés elvi tartalma szerint is a vis maior az emberek 
számára elérhető eszközökkel nem elhárítható 
természeti vagy emberi eredetű „ellenállhatatlan 
erőt” jelent. Bírói mérlegelés kérdése annak 
megítélése, hogy egy adott esemény vis maiornak 
minősül-e. 

[14] A másodfokú bíróság a felülvizsgálati kérelemben 
megjelölt eljárási jogszabálysértés nélkül, a Pp. 266. 
§ (2) bekezdése alapján vehette figyelembe a felek 
hivatkozásának hiányában is azt a releváns tényt, 
hogy a WHO a COVID-19 járványt 2020. március 
11-én – a 2020. január 30-án nemzetközi horderejű 
közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetet 
követően –világjárvánnyá minősítette. A Magyar 
Kormány ugyanezen a napon, a járvány okán a 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel Magyarország 
egész területére kihirdette 2020. március 11-től 
(2020. június 18. napjáig tartott) az Alaptörvény 53. 
cikke szerinti veszélyhelyzetet, és megkezdte a 
rendkívüli állami és hatósági intézkedésekkel járó 
rendkívüli jogalkotási tevékenységét és a járvány 
elleni védekezést (a koronavírus elleni védekezésről 
szóló 2020. évi XII. törvény). 

[15] A szerződéses jogviszony tartalma alatt felmerülő, 
vis maiorként minősülő körülmény – a felek közötti 
jogvita tárgyától függően – többféle joghatás 
kiváltására is alkalmas lehet. A perbeli eset kapcsán 
annak hangsúlyozása szükséges, hogy a vis maior 
nem a szerződés lehetetlenüléséhez, azaz 
szerződésszegéshez vezetett [Ptk. 6:179. § (1) 
bekezdés], hanem lehetetlenné tette a szerződés 
teljesítését, ami adott esetben okot ad a szerződés erre 
vonatkozó kikötése alapján annak egyoldalú 
jognyilatkozattal való megszüntetésére [Ptk. 6:213. § 
(1) bekezdés]. A szerződő felek abban állapodtak 



Polgári Szakág 1229 

meg, hogy a csupán példálózó felsorolással 
meghatározott vis maiort a szerződés teljesítését 
akadályozó körülménynek tekintik, előírtak egy 
eljárási rendet a maguk számára a vis maior 
bekövetkezése esetére, és megállapították a vállalt 
szerződéses kötelezettségre gyakorolt joghatását is. 

[16] A szerződésben a csoportos foglalás időpontja, a 
lefoglalt szobák száma és a foglalásra okot adó 
rendezvény megnevezése nem hagy kétséget aziránt, 
hogy a szerződéskötés oka – a tervek szerint 2020-
ban május 9-én Magyarországról rajtoló – Giro 
d’Italia, kerékpáros körverseny. A Kormány az aktív 
Magyarországért felelős kormánybiztost felhívta, 
hogy azonnal intézkedjen a Giro d’Italia országúti 
kerékpáros körverseny első három szakasza 
magyarországi megrendezésének elhalasztásáról 
[1252/2018. (V. 25.) Korm. határozat, 1105/2020. 
(III. 14.) Korm. határozat]. A kormánybiztos a 
Facebookon már 2020. március 13-án 11:39-kor 
posztolta, hogy „Az Európában kialakult súlyos 
járványügyi helyzet miatt 2020 májusában nem lesz 
lehetőség megszervezni Magyarországon a Giro 
d’Italia első három szakaszát, a Grande Partenzát 
(…) a magyar kormány kihirdette a veszélyhelyzetet, 
mely tiltja a nagyobb látogatottságú 
sportrendezvények lebonyolítását, és a nemzetközi 
események szervezését is ellehetetleníti.” Egy 
internetes hírportálon a kormánybiztos Facebook-
posztjára hivatkozással 2020. március 13-án 11:55-
kor megjelent a cikk: „Nem rendezzük meg a Giro 
d’Italia szakaszait 2020 májusában”. 

[17] A perbeli esetben egyrészt maga a járvány, annak 
világméretű terjedése, másrészt viszont az annak 
okán tett kormányzati intézkedés az, amely a felperes 
számára vis maior helyzetet eredményezett, 
lehetetlenné tette a szálloda szolgáltatásának az 
igénybevételét. A járvány okozta rendkívüli 
helyzetben a kormányzati intézkedés nem csak 
jogszabályként jelenhet meg. Ilyennek kell tekinteni 
a kormány felhatalmazása alapján intézkedésre 
jogosult kormánytag által eldöntött tényként 
nyilvánosságra hozott intézkedést is. A felperes a 
rendelkezésére álló információk alapján 
szerződésszerűen járt el akkor, amikor „a lehetséges 
legrövidebb időn belül”, még aznap lemondta a 
foglalását. Az európai súlyos járványügyi helyzet – 
amely miatt a Giro d’Italia magyarországi szakaszai 
is elhalasztásra kerültek – a szerződés megkötése 
után felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre 
nem látható, elháríthatatlan külső körülmény, amely 
nem tartozik a vis maiorra hivatkozó felperes rendes 
üzleti kockázatának a körébe. 

[18] A Kúria a teljesség kedvéért rámutat arra is, hogy a 
járvány gazdasági következményeit a jogalkotó 
szerint is a szálláshely szolgálatója viseli. Ebből 
fakadóan jogosult a tényleges főtevékenységként – 
többek között – a szállodai szolgáltatás 
tevékenységet folytató adókedvezményekre, 
bértámogatásra; a szálláshely-szolgáltatók 
foglalásainak kieséséből származó bevételek 
megtérítésére egyösszegű, vissza nem térítendő 
költségvetési támogatásra (2020. november 8. 
napjáig regisztrált foglalások után számított nettó 
bevétel 80%-a), egyszerűsített elszámolási eljárás 
keretében [veszélyhelyzet ideje alatt egyes 
gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. 
(XI. 10.) Korm. rendelet, a szálláshely-szolgáltatók 

meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés 
részleges megtérítéséről szóló 523/2020. (XI. 25.) 
Korm. rendelet]. 

[19] A Kúria a kifejtettekre tekintettel a jogerős ítéletet 
hatályában fenntartotta. 

(Kúria Pfv.V.21.188/2021/5.) 

I. Ha a perben bizonyított tények alapján 
olyan releváns jogkérdés merül fel, amelynek 

tárgyában más polgári perben – azonos tényekre 
alapítottan – az Európai Unió Bírósága előtt előzetes 
döntéshozatali eljárást kezdeményeztek, a bíróság 
felfüggesztheti a per tárgyalását.  
II. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
szükségességének megítélése a kérdést előterjesztő 
bíróságot terheli. Az előterjesztő bíróság saját 
felelősségére határozza meg az előterjesztés alapjául 
szolgáló jogszabályi és ténybeli hátteret [1952. évi III. 
törvény (régi Pp.) 152. § (2) bek. ]. 

A fellebbezés alapjául szolgáló tényállás 
[1] A felperes mint adós és az alperes jogelődje mint 

hitelező között 2008. május 23-án gépjárművásárlás 
céljára CHF alapú kölcsönszerződés jött létre. 

A felperes keresete, az alperes ellenkérelme 
[2] A felperes keresetében az árfolyamkockázat 

megfelelő tájékoztatás nélküli fogyasztóra telepítése 
okán a szerződés teljes érvénytelenségének 
megállapítását és az érvénytelenség 
jogkövetkezményeként a szerződés ítélethozatalig 
történő hatályossá nyilvánítását kérte elsődlegesen a 
jegybanki alapkamattal történő elszámolás mellett. 
Arra az esetre, ha az árfolyamkockázat viselésére 
köteles, arra hivatkozott, hogy – érvényessé 
nyilvánítás esetén – a rá telepíthető kockázat a 
szerződéskötéskori devizaárfolyam 30%-ával növelt 
mértékében maximált. 

[3] Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására 
irányult. 

Az elsőfokú bíróság ítélete 
[4] Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította, hogy 

a kölcsönszerződés érvénytelen, és a szerződést 
visszamenőlegesen érvényessé nyilvánította oly 
módon, hogy az induló ügyleti kamat mértéke 
10,81%, továbbá a felperes az árfolyamváltozásból 
eredő kockázat következményeit 197,015 forintos 
árfolyamig köteles viselni. 

A fellebbezéssel támadott határozat 
[5] Az alperes fellebbezése folytán eljárt ítélőtábla 

végzésében a per tárgyalását az Európai Unió 
Bírósága előtt C-705/21. számon folyamatban lévő 
előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig 
felfüggesztette. 

[6] Az ítélőtábla indokolása szerint a perbelivel azonos 
tartalmú szerződéssel összefüggésben az ítélőtábla 
kezdeményezésére a hivatkozott számon előzetes 
döntéshozatali eljárás van folyamatban, amelynek 
tárgya a fogyasztókkal kötött szerződésekben 
alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. 
április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (a 
továbbiakban: Irányelv) értelmezése. Az előzetes 
döntéshozatal körében annak a kérdésnek az 
eldöntését kérte, hogy a nemzeti joggyakorlatban 
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kialakított érvénytelenségi jogkövetkezmények 
mennyiben tekinthetők konformnak az Irányelvvel. 

[7] Indokolásában rögzítette azt is, hogy az előzetes 
döntéshozatali eljárás alapügye és e per a releváns 
tény- és jogkérdésekben azonos. A per tárgyalásának 
felfüggesztését illetően hivatkozott a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a 
továbbiakban: régi Pp.) 239. §-a folytán 
alkalmazandó 152. § (2) bekezdésére. 

A fellebbezés és az észrevétel 
[8] Az ítélőtábla végzése ellen az alperes terjesztett elő 

fellebbezést, amelyben tartalmilag a végzés 
megváltoztatását és a tárgyalás felfüggesztésének 
mellőzését kérte. 

[9] Arra hivatkozott, hogy az előzetes döntéshozatal 
iránti kérelemnek az uniós jog értelmezésére vagy 
érvényességére, nem pedig a nemzeti jogszabályok 
értelmezésére vagy az alapjogvita keretében 
felmerült ténykérdésekre kell vonatkoznia. 

[10] Álláspontjának alátámasztásául utalt az EH 
2005.1320. számú elvi bírósági határozatra, amely 
szerint nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás 
kezdeményezésének, ha a fél nem a közösségi jog 
értelmezését, hanem annak megállapítását kéri, hogy 
az irányadó magyar jog nem felel meg a közösségi 
jog által védett alapelveknek. 

[11] Hangsúlyozta, hogy az ítélőtábla egy nem kötelező 
iránymutatás alkalmazását illetően kért segítséget az 
Európai Unió Bíróságától, amely kérdés megítélése 
szerint indokolatlan és kifejezetten a hazai jog 
értelmezésére irányul. Az érvénytelenség 
jogkövetkezményeinek alkalmazása körében a 
bíróságoknak egyedileg kell dönteniük, az 
érvényessé nyilvánítás módjáról az Európai Unió 
Bíróságától nem várható olyan döntés, amely az 
egyes ügyek eldöntéséhez konkrét iránymutatást 
adna. 

[12] Az alperes sérelmezte, hogy a per tárgyalásának 
felfüggesztése az eljárás elhúzódását 
eredményezheti, amely Magyarország 
Alaptörvényének XXIV. cikk (1) bekezdésébe 
ütközik. 

[13] Csatolta a Mátészalkai Járásbíróság végzését, 
amelyben az eljárt bíróság elutasította az alperes 
azonos számú előzetes döntéshozatali eljárásra 
alapított, a per tárgyalásának felfüggesztése iránti 
kérelmét. Álláspontjának alátámasztásul megjelölte a 
Szegedi Ítélőtábla végzését is. 

[14] A felperes egyik észrevételében a végzés 
helybenhagyását kérte. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[15] A fellebbezés nem megalapozott. 
[16] Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(EUMSZ) 267. cikk második bekezdése értelmében, 
ha egy tagállam bírósága előtt az említett cikk a) és 
b) pontjában meghatározott tárgykörben uniós jogi 
értelmezési kérdés merül fel, és a bíróság úgy ítéli 
meg, hogy ítélete meghozatalához szükség van a 
kérdés eldöntésére, előzetes döntés iránt az Európai 
Unió Bíróságához fordulhat. 

[17] Az előzetes döntéshozatali eljárás a tagállami 
előterjesztő bíróság és az Európai Unió Bírósága 
közötti párbeszéden alapul. Az előzetes 
döntéshozatali eljárás kezdeményezése teljes 
mértékben az előterjesztő bíróságnak a kérelem 

helytállóságára és szükségességére vonatkozó 
mérlegelésétől függ [Cartesio-ítélet (C-210/06, 
EU:C:2008:723, 91. pont); Kelly-ítélet (C-104/10, 
EU:C:2011:506, 63. pont)]. 

[18] A tagállami és uniós bíróságok közötti 
együttműködési rendszer keretében a nemzeti 
rendelkezések értelmezése a tagállami bíróságok 
hatáskörébe tartozik. Ezzel szemben az Európai Unió 
Bírósága hatáskörrel rendelkezik arra, hogy 
tájékoztassa a kérdést előterjesztő bíróságot minden 
olyan, az uniós jog releváns értelmezésére vonatkozó 
szempontról, amelyek lehetővé teszik számára a 
belső jogszabályoknak az uniós jogi 
rendelkezésekkel való összeegyeztethetőségének 
értékelését [José Vanacker, André Lesage, partie 
civile SA Baudoux combustibles elleni 
büntetőeljárás (C-37/92, ECLI:EU:C:1993:836, 7. 
pont); Lamaire NV kontra Nationale Dienst voor 
Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten-ítélet 
(C-130/93, ECLI:EU:C:1994:281, 10. pont)]. 

[19] Amint azt a Kúria a BH 2018.312. számon közzétett 
Pkf.V.24.710/2018/2. számú határozatában 
kifejtette, az Európai Unió Bírósága ítélkezési 
gyakorlata szerint az előterjesztő bíróság saját 
felelősségére határozza meg az előterjesztés alapjául 
szolgáló jogszabályi és ténybeli hátteret. Ennek 
helytállóságát sem az Európai Unió Bírósága, sem – 
jelen ügy keretei között – a Kúria nem vizsgálhatja. 
Ezért az uniós jog értelmezésére vonatkozóan 
előterjesztett kérdések releváns voltát vélelmezni 
kell. Az EUMSZ 267. cikknek megfelelően az 
előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
szükségessége megítélésének nemcsak joga, hanem 
(minden jogkövetkezményre kiterjedő) felelőssége is 
kizárólag a kérdést előterjesztő bíróságot terheli 
[Pohotovosť-ítélet (C-470/12, ECLI:EU:C:2014:101 
31. pont)]. 

[20] Az, hogy más bíróság az előtte folyó perben az 
előzetes döntéshozatali kérelem elutasításáról 
döntött, semmilyen tekintetben nem köti a jelen 
ügyben eljáró bíróságot. 

[21] A Legfelsőbb Bíróság – a Kúria 2/2017. számú 
KMPJE határozatával továbbra is irányadónak 
tekintett – 3/2005 (XI. 14.) PK–KK véleménye 1. 
pontjában kifejtette, hogy ha a perben bizonyított 
tények alapján olyan jogkérdés merül fel, amelynek 
tárgyában más polgári perben – azonos tényekre 
alapítottan – az Európai Bíróság előzetes 
döntéshozatali eljárását kezdeményezték, a bíróság a 
régi Pp. 152. § (2) bekezdésének megfelelő 
alkalmazásával, ennek az ügy érdemi elbírálására 
kiható előzetes eljárásnak a befejezéséig 
felfüggesztheti a per tárgyalását. 

[22] Mindezek alapján az ítélőtáblának lehetősége volt a 
tárgyalás felfüggesztésére (Kúria 
Gf.VII.30.348/2017/2., megjelent: BH 2017.409.). 

[23] A kifejtettekre figyelemmel a Kúria az ítélőtábla 
fellebbezéssel támadott végzését helybenhagyta. 

(Kúria Gf.V.30.217/2022/2.) 
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Az engedményezés egyik alapvető, a 
jogintézmény természetéből következő 

sajátja, hogy az engedményezési szerződés alapján az 
engedményes a rá átruházott követelés tekintetében az 
engedményező régi jogosult helyébe lép. Amennyiben 
a hitelező a felszámolási eljárásban engedményezési 
szerződés eredményeként foglal el hitelezői pozíciót – 
akár úgy, hogy az engedményezés eredményeként lép 
be a felszámolási eljárásba és válik annak alanyává, 
akár úgy, hogy saját, korábban már megszerzett 
hitelezői jogállásán túl (amellett, avagy annak 
megszűnése után) további hitelezői követelést szerez 
meg –, számára az újonnan elfoglalt hitelezői jogállást 
tekintve nem nyílnak meg ismét a régi jogosultat 
hitelezőként megillető igényérvényesítési lehetőségek 
és határidők, ahogy a felszámolási eljárás keretében 
biztosított speciális jogorvoslati eszközöket, kiemelten 
a felszámoló intézkedésével szemben igénybevehető 
kifogást tekintve, úgy a hitelezőt a felszámolási 
eljáráson kívül megillető perindítási jog kapcsán sem. 
Az engedményezéssel elért hitelezői pozícióban az új 
jogosult nem pótolhatja a határidőhöz kötött, de a régi 
jogosult által elmulasztott eljárási cselekményeket és az 
elmaradt igényérvényesítést sem [1959. évi III. törvény 
(régi Ptk.) 328. § (1) és (3) bek., 329. § (1) bek.; 2013. 
évi V. törvény (Ptk.) 6:193. § (1)–(2) bek., 6:197–198. §; 
Cstv. 40. § (1) bek.]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A később felszámolás alá került I. rendű alperesnek 

a II. rendű alperes minősített többségű befolyással 
rendelkező tagja, a IV. rendű alperes pedig 2012. 
február 2. és 2014. március 12. között vezető 
tisztségviselője volt. A II. rendű alperesnek – 
ugyancsak minősített többségű befolyással – tagja a 
perben nem álló Kft., amelynek kizárólagos 
tulajdonosa a IV. rendű alperes. A IV. rendű alperes 
egyedüli tagja volt továbbá a per korábbi III. rendű 
alperesének is (a továbbiakban: korábbi III. rendű 
alperes). 

[2] Az I. rendű alperes az ellene 2013. január 25-én 
kezdeményezett felszámolási eljárásban 2014. 
március 28-i kezdő időponttal felszámolás alá került. 
Részére korábban – párhuzamosan megindított 
felszámolási eljárásban – a bíróság 2014. március 17-
én ideiglenes vagyonfelügyelőt rendelt. 

[3] A felszámolási eljárásban 2014. július 17-én 
hitelezői választmány alakult, amelynek – többek 
között – tagja volt a felperes, a D. Kft. és az E.I. Kft. 
hitelezők is. 

[4] A felperes a felszámolási eljárásban hitelező, eredeti 
követelését a felszámoló 929 032 forint a) 
kategóriás, 6 645 968 forint d) kategóriás és 75 750 
forint f) kategóriás igényként vette nyilvántartásba. 
Követelése utóbb, a felszámolási eljárásban 
megtérült. A felperes a felszámoló által vezetett 
nyilvántartásban – engedményezés eredményeként – 

a D. Kft. és az E.I. Kft. hitelezők jogutódjaként 
szerepel. 

[5] A 2014. február 12-i „Megállapodás munkáltatói 
jogutódlásról” megnevezésű szerződéssel az I. rendű 
alperes mint átadó és a II. rendű alperes mint átvevő 
megállapodtak, hogy az I. rendű alperes a 
szervezetén belül külön gazdasági egységet hozott 
létre az X labdarúgócsapat működtetésére; az 
indulási jog átruházásával a labdarúgócsapatot a II. 
rendű alperes működteti tovább. Rögzítették, hogy az 
I. rendű alperes megállapodott az UTE-val a magyar 
nemzeti bajnokságban, a Magyar Kupában, a Liga 
Kupában való indulási jog átruházásáról, amelyhez a 
Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: 
MLSZ) hozzájárulása szükséges. A gazdasági 
egység értéke 211 805 000 forint, amelynek 
megfizetését a II. rendű alperes egy összegben, banki 
átutalással 2014. február 28-ig vállalta megfizetni. 

[6] A megállapodás alapján a II. rendű alperes 2014. 
február 26-án átutalt az I. rendű alperes 
bankszámlájára 495 000 eurót, illetve további 
63 305 400 forintot. 

[7] A 2014. február 12-i megállapodás 2014. március 5-
i módosításával a szerződő alperesek a II. rendű 
alperes javára elállási jogot kötöttek ki arra az esetre, 
ha az MLSZ az indulási jog átruházásához a végleges 
hozzájáruló határozatát 2014. március 20-ig nem 
hozza meg, vagy azt bármilyen további feltételhez 
köti. 

[8] Az I. rendű alperes indulási jog és licence 
átruházására irányuló kérelmére az MLSZ Elnöksége 
a 2014. 02. 11-i határozatával előzetes támogatását 
adta a jogok II. rendű alperesre történő átruházására 
az UTE közbeiktatásával és a Sporttörvény 
előírásának megfelelően. Az MLSZ főtitkára 2014. 
március 21-én közölte az I. rendű alperes ideiglenes 
vagyonfelügyelőjével, hogy az elnökség határozata 
nem minősül a sportági szakszövetség előzetes 
jóváhagyásának.  

[9] Az MLSZ 2014. 03. 20-i határozatával [a) pont] 
előzetesen jóváhagyta az I. rendű alperes 2013–14-es 
szezonra érvényes indulási jogának átruházását az 
UTE-ra, egyúttal rögzítette [b) pont], hogy a 
Fővárosi Törvényszék az I. rendű alpereshez 
ideiglenes vagyonfelügyelőt rendelt ki, ezért az 
Elnökség döntése szerint az a) pontban foglaltak 
hatályba lépésének feltétele, hogy a jog átadását az 
ideiglenes vagyonfelügyelő is jóváhagyja. 

[10] Az ideiglenes vagyonfelügyelő és az alperesek 
részvételével 2014. március 21-én egyeztetésre 
került sor. Az egyeztetésről készült feljegyzés 
tartalmazta: a munkáltatói jogutódlásról szóló 
szerződés elállással felbontásra kerül; a per korábbi 
III. rendű alperese visszautalja az I. rendű alperes 
számlájára a szerződés alapján befolyt mintegy 216 
millió forintot; a II. rendű alperes nyilatkozott, hogy 
a jogellenesen visszautalt tagi kölcsönökből beszámít 
113 000 000 forintot. Az ideiglenes vagyonfelügyelő 
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hozzájárulását adja az indulási jog átruházásához, 
egyben vállalta, tájékoztatja az illetékes 
törvényszéket, valamint ítélőtáblát az általa feltárt 
jogellenes állapot megszüntetéséről. 

[11] A II. rendű alperes 2014. március 21-én elállt a 
„Megállapodás munkáltatói jogutódlásról” 
elnevezésű szerződéstől, és felszólította az I. rendű 
alperest, hogy a létre nem jött szerződéses jogviszony 
keretében hozzá került 495 000 eurót és 63 305 405 
forintot fizesse vissza. 

[12] Az I. rendű alperes és az UTE kérelmére az 
adóhatóság hozzájárult, hogy az I. rendű alperes 
adótartozását az UTE teljesítse. Az adóhatósági 
határozat 396 547 000 forint adókülönbözetet 
állapított meg az I. rendű alperes terhére. 

[13] Az ideiglenes vagyonfelügyelő felmérése szerint 
2014. március 17-én az I. rendű alperesnek a per 
korábbi III. rendű alperese felé „visszavett tagi 
kölcsön” címén 299 895 600 forint követelése állt 
fenn, a IV. rendű alperessel szemben pedig 
30 000 000 forint követelése a IV. rendű alperes által 
a saját részére 2014. február 12. napján teljesített 
átutalásból eredően. 

[14] Az alperesek 2014. március 27-én „Megállapodás 
tartozásátvállalásról” megnevezéssel kötöttek 
szerződést. Abban rögzítették, hogy a IV. rendű 
alperesnek 30 000 000 forint, a per korábbi III. rendű 
alperesének 299 895 600 forint tartozása volt az I. 
rendű alperessel szemben; a III. rendű alperes a 
tartozásából 2014. március 25-én 90 820 919 forintot 
megfizetett, így a tartozása az I. rendű alperessel 
szemben 83 542 677,82 forintra csökkent. 
Tartalmazta még a szerződés, hogy az I. rendű 
alperesnek 495 000 euró (153 034 200 forint) és 
63 305 400 forint tartozása van a II. rendű alperessel 
szemben a 2014. február 12-én kötött „Megállapodás 
munkáltatói jogutódlásról” elnevezésű szerződés 
megszűnéséből, az eredeti állapot helyreállítása 
címén. A felek az őket az előzőek szerint megillető 
követeléseket a megállapodással úgy rendezték, 
hogy a per korábbi III. rendű alperese és IV. rendű 
alperes tartozásait a II. rendű alperes átvállalta és 
azok összegét a követelésébe beszámította, amelynek 
eredményeként a II. rendű alperesnek az I. rendű 
alperessel szemben fennálló követelése 
102 796 922,18 forintra csökkent. Megállapodtak, 
hogy az I. rendű alperes a megjelölt 102 796 922,18 
forintot az aláírás napjának esedékessége szerint 
euróan köteles kiadni; az általa így utalandó összeg 
329 424,515 euró. A II. rendű alperes erre 
figyelemmel nyilatkozott arról, hogy a teljesítéssel a 
2014. február 12-i szerződés megkötését megelőző 
eredeti állapot helyreállítása megtörtént, az I. rendű 
alperessel szemben nem maradt további követelése. 
Kikötötték, hogy a megállapodás érvényességének 
feltétele az I. rendű alperes ideiglenes 
vagyonfelügyelőjének írásbeli jóváhagyása, amelyet 
az ideiglenes vagyonfelügyelő záradék formájában, a 
megállapodás 2014. március 27-i aláírásával 
megadott. 

[15] Az I. rendű alperes ideiglenes vagyonfelügyelője 
2014. március 27-én jóváhagyta az I. rendű alperes 
és az UTE 2014. február 11-én kelt, „Megállapodás 
indulási jog átruházásáról” elnevezésű szerződését és 
hozzájárult annak „életbelépéséhez”. 

[16] A 2014. június 11-i tartozásátvállalásról szóló 
szerződés – a 2014. március 27-i megállapodásra 

utalással, illetve arra, hogy aláírásakor az I. rendű 
alperes rendelkezett az első osztályú nemzeti 
labdarúgó bajnokságban való indulás jogával, 
amelynek átruházására az UTE közbeiktatásával 
megállapodás jött létre – rögzítette, hogy a 
megállapodás aláírásáig a II. rendű alperes az I. rendű 
alperes helyett már részben teljesített 24 294 514 
forintot, a fennmaradó köztartozás címén megfizetett 
10 105 000 forintot az adófolyószámláján jóváírták. 
A szerződés szerint a II. rendű alperes az I. rendű 
alperestől a megállapodásig összesen 110 636 859 
forint kötelezettség teljesítését vállalta át. 

[17] A per korábbi III. rendű alperese 2019. december 10-
én megszűnt. 

A felperes keresete és az alperesek ellenkérelme 
[18] A felperes a csődeljárásról és a felszámolási 

eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a 
továbbiakban: Cstv.) 40. § (1) bekezdés a) és c) 
pontjára alapított keresetében az alperesek között 
2014. március 27-én „Megállapodás 
tartozásátvállalásról” megnevezéssel létrejött 
szerződés érvénytelenségének megállapítását és az 
érvénytelenség jogkövetkezményeként az eredeti 
állapot helyreállításaként kérte akként, hogy a 
bíróság kötelezze a II. rendű alperest 329 424,52 euró 
és kamata I. rendű alperes részére történő 
visszafizetésére, valamint mondja ki, hogy az I. 
rendű alperest megilleti a jog a per korábbi III. rendű 
alperesével és a IV. rendű alperessel szemben 
83 542 678 forint, illetve 30 000 000 forint és 
kamatai érvényesítése. 

[19] Az alperesek ellenkérelme a kereset elutasítására 
irányult.  

Az első- és a másodfokú határozat 
[20] Az elsőfokú bíróság a megismételt eljárásban hozott 

ítéletével a keresetet elutasította. 
[21] Az elsőfokú határozat indokolása szerint a 2014. 

február 12-i „Megállapodás munkáltatói 
jogutódlásról” elnevezésű szerződés létrejöttéhez 
harmadik személy beleegyezésére volt szükség, 
amelynek hiányában a megállapodás a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: régi Ptk.) 215. § (1) bekezdése alapján 
nem jött létre, a felek ugyanakkor 
jognyilatkozataikhoz kötve voltak. A megállapodás 
alapján, de annak létrejötte előtt teljesített 2014. 
február 26-i átutalásra nem volt kötelmi 
kötelezettség. Az I. rendű alperes a részére átutalt 
495 000 eurót és 63 305 400 forintot a vagyonához 
nem tartozó pénzeszközökként kezelte és „őrizte a 
számláján”. A 2014. március 15-i szerződéses 
nyilatkozattal az I. és a II. rendű alperesek a régi Ptk. 
215. § (1) bekezdésével összhangban rendelkeztek 
arról, hogy a II. rendű alperes szabadulhatott a 
kötöttségétől, ha harmadik személy a megjelölt 
határidőn belül a beleegyezését feltétel nélkül nem 
adja meg. Az MLSZ hozzájárulása az indulási jog 
átadása tárgyában kötött megállapodás létrejöttéhez 
szükséges volt, jelentősége volt a felfüggesztő 
feltétel értékelésében is. Az MLSZ a jóváhagyás 
hatálybalépésének feltételéül szabta a 
vagyonfelügyelő jóváhagyását a jog átadására, ezért 
az MLSZ jóváhagyásának kötelmi jogi hatálya 
önmagában a határozat meghozatalával nem állt be. 
A feltétel nélküli beleegyezés hiányában a 2014. 
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február 12-i megállapodásra az érvénytelenség 
következményei voltak irányadók [régi Ptk. 215. § 
(3) bekezdés] aszerint, hogy a szerződés nem jöhetett 
létre.  

[22] Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a 2014. 
március 27-i szerződéssel a felek – annak érdekében 
is, hogy a labdarúgócsapat a nemzeti bajnokság első 
osztályában változatlanul részt vehessen – a 2014. 
február 12-én aláírt, de létre nem jött szerződés miatt 
gyakorolható jogokról és kötelezettségekről azokat 
lezáró jelleggel rendelkeztek: az I. rendű alperes 
elismerte, hogy a II. rendű alperes javára kiadni 
tartozik 495 000 eurót és 63 305 400 forintot, 
ugyanakkor tartozáselismerő nyilatkozatot is 
tartalmazott a szerződés a III. és IV. rendű alperesek 
részéről, egyúttal tudatták az I. rendű alperessel, 
hogy tartozásukat a II. rendű alperes átvállalta. Az 
elsőfokú bíróság leszögezte, az érvénytelen 
szerződés alapján mindegyik fél a felelős őrző 
jogállásából kiindulva tartozott mindazt kiadni, ami 
a másik féltől az érvénytelen szerződés alapján 
hozzákerült. Ebből következően az átvett 
pénzeszközök nem pénzbeli szolgáltatásként voltak 
visszajuttatandók: a pénzeszközök feletti 
rendelkezési jog változatlanul a II. rendű alperest 
illette meg, a II. rendű alperes pénzeszközei nem 
válhattak az I. rendű alperes felszámolási 
vagyonának részévé. A létre nem jött szerződés 
alapján teljesített átutalás alapján a II. rendű alperes 
nem hitelezőként, hanem rendelkezésre jogosultként 
kérhette az átutalt összeg kiadását: az I. rendű alperes 
a bankszámláján őrzött pénzösszegeket a pénzösszeg 
felett rendelkezni jogosultnak köteles volt kiadni. 

[23] A Cstv. 40. § (1) bekezdés a) és c) pontjára alapított 
megtámadási nyilatkozat vizsgálatával 
megállapította az elsőfokú bíróság, hogy a 2014. 
március 27-i megállapodásnak nem volt célja a II. 
rendű alperes előnyben részesítése hitelezőként, sem 
az I. rendű alperesnek hitelezői kijátszása és nem járt 
az I. rendű alperes felszámolási vagyonának 
csökkenésével sem. Idetartozóan értékelte az 
ideiglenes vagyonfelügyelő hozzájárulását, amely 
hitelezővédelmi célt töltött be, a vagyonfelügyelő 
helyzetértékelését, amely figyelembe vette az 
alperesek 2014. február 12-i szerződését, az I. rendű 
alperes elleni felszámolási eljárás biztosnak látszó 
bekövetkezését, az adós kötelezettségeit, 
követeléseit, hogy a 329 100 000 forint behajtása a 
belga anyacégtől és a volt tulajdonostól csak jelentős 
költséggel és hosszabb, továbbá bizonytalan jogi 
eljárás keretében lett volna lehetséges, továbbá a 
nemleges döntés lehetséges következményeként azt, 
hogy az UTE nem vállalja át az I. rendű alperes 
adótartozását, így az összes hitelezői igény legalább 
419 millió forinttal nőtt volna. A vagyonfelügyelő 
hozzájárulásával a belga anyacég a tartozásából 
azonnal visszafizetett 216 millió forintot, a 
fennmaradt 113 100 000 forint megfizetését pedig a 
II. rendű alperes vállalta át úgy, hogy azt a 
követelésébe beszámította. Így az adós 
szempontjából külföldi céggel szembeni pereskedés 
nélkül, azonnal megtérülhetett a követelés, az adós 
fizetési kötelezettsége ennyivel csökkenhetett. A II. 
rendű alperes ugyanakkor lemondott az átvállalt 
tartozás teljesítésének követeléséről, lehetővé vált, 
hogy az UTE átvállalja az adós adótartozásait, 
valamint az I. rendű alperesnek nem kellett 

visszafizetési és kártérítési kötelezettséggel 
számolnia az eladott bérletek, a megkötött 
reklámszerződések miatt. 

[24] Az elsőfokú bíróság végül leszögezte, a felperes 
megtámadási nyilatkozata a perben nem válthatott ki 
kötelmi hatályt, a megtámadási nyilatkozat 
jogkövetkezménye egyébként sem lehetett az, hogy a 
II., a III. és a IV. rendű alperesek között ne jöhetett 
volna létre tartozásátvállalást célzó szerződés, 
amelyhez az I. rendű alperes érvényesen adhatta meg 
hozzájáruló nyilatkozatát. 

[25] A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú 
bíróság – azt követően, hogy a III. rendű alperes 
megszűnése miatt megállapította az eljárás 
félbeszakadását, korábbi ítélete hatálytalanságát és 
az elsőfokú ítélet III. rendű alperesre vonatkozó 
rendelkezését külön végzéssel hatályon kívül 
helyezte – az elsőfokú bíróság ítéletét 
megváltoztatta, és a II. rendű alperest az I. rendű 
alperes felé 102 796 922,18 forint és annak 2014. 
március 28-ától kezdődő késedelmi kamata 
megfizetésére kötelezte. Megállapította, hogy az I. 
rendű alperes részéről az alperesek 2014. március 27-
i „Megállapodás tartozásátvállalásról” elnevezésű 
szerződésében foglalt tartozásátvállaláshoz adott 
hozzájáruló nyilatkozata érvénytelensége folytán a 
IV. rendű alperesnek 30 000 000 forint tartozása áll 
fenn az I. rendű alperessel szemben. 

[26] A jogerős ítélet indokolásában a másodfokú bíróság 
– a tényállás kiegészítését követően – rögzítette a 
felperes kereshetőségi jogát és a perindítási határidő 
alakulását tekintve, hogy az alperesek a 
kereshetőségi jog hiányára csatlakozó fellebbezés 
benyújtásával nem, egyedül a felperes fellebbezésére 
tett észrevételeikben (helyesen: fellebbezési 
ellenkérelmükben) hivatkoztak. A másodfokú 
bíróság amellett, hogy az elsőfokú bíróságéval 
egyetértő álláspontját e körben a 
15.Gf.40.473/2017/14/II. számú végzésében már 
kifejtette, hangsúlyozta, hogy a felperes azt követően 
is hitelezője maradt az I. rendű alperesnek, hogy 
eredetileg bejelentett követelése kielégítésre került. 
Az adott pertípus összhitelező-védelmi jellege 
mellett a perindító felperes személyében nem kell 
teljesülnie konkrét sérelemnek. A tudomásszerzés 
időpontja tekintetében az ítélőtábla visszautalt a 
15.Gf.40.473/2017/14/II. számú végzésére. 

[27] A Cstv. 40. § (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott megtámadási okkal és az arra alapított 
keresettel összefüggésben megállapította, hogy a 
vizsgált megállapodásból az I. rendű alperes 
jognyilatkozatai, vagyis a tartozásátvállaláshoz adott 
hozzájárulása, a tartozáselismerő nyilatkozata és a 
fizetési kötelezettségvállalása volt támadható és 
vizsgálható. Rögzítette, hogy felfüggesztő feltétel 
alkalmazásával az adott szerződés létrejön, nem 
tekinthető kizártnak ez esetben a határidő előtti 
teljesítés sem, az így teljesített pénzszolgáltatás – 
amennyiben a szerződés hatálybalépése elmarad – 
kötelmi igényt keletkeztet a teljesítő fél javára a 
szolgáltatása visszafizetésére, ami hitelezői jogállást 
alapoz meg a Cstv. 3. § (1) bekezdés ca) pontja 
szerint [régi Ptk. 228. § (1) bekezdés, 229. § (1) 
bekezdés, 292. § (2) bekezdés]. A másodfokú bíróság 
álláspontja szerint a perbeli esetben megállapítható 
volt a 2014. február 12-i megállapodás felfüggesztő 
feltételének bekövetkezése: az MLSZ ugyanis a felek 
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által kikötött időpontig, 2014. március 20-án 
megadta az előzetes hozzájárulását az indulási jog 
átruházásához, ahogy azt a felek is értelmezték a 
2014. március 21-i egyeztetésen. Az ideiglenes 
vagyonfelügyelő jóváhagyásának szükségességére 
való utalás nem minősült további feltételnek, csupán 
figyelemfelhívásnak a Cstv. 24/A. § (4) 
bekezdésében előírt követelmény betartására, 
amelynek elmaradása a Cstv. 24/A. § (8) bekezdése 
szerinti különös jogkövetkezményt (a felszámolás 
soron kívüli elrendelését) vonta volna maga után. 
Egyebekben a II. rendű alperes ezt követő elállásából 
szintén az következett, hogy a pénzben teljesített 
szolgáltatás visszajárt [régi Ptk. 320. § (1) bekezdés, 
319. § (1) bekezdés, Cstv. 3. § (1) bekezdés ca) pont]. 

[28] A másodfokú bíróság értékelte, hogy a II. rendű 
alperes a visszakövetelt pénzbeli szolgáltatásához az 
I. rendű alperes felszámolásának közzététele előtt 
egy nappal, a felszámolás keretein kívül hozzájutott, 
miáltal előnyben részesült az I. rendű alperes többi 
hitelezőjéhez képest, akik a követelésüknek a 
felszámolási eljárásban történő bejelentésével és az 
előírt kielégítési sorrendben, az adós felszámolási 
vagyona függvényében juthatnak kielégítéshez. A 
szerződés érvénytelenségének a Cstv. 40. § (1) 
bekezdés c) pontjában írt valamennyi feltétele 
megvalósult. Mivel az I. rendű alperes hozzájáruló 
nyilatkozatával következett be kötelezetti alanycsere 
a régi Ptk. 332. § (2) bekezdésének megfelelően, 
annak érvénytelensége folytán a IV. rendű alperes 
tartozása az I. rendű alperessel szemben fennmaradt. 
Az I. rendű alperes tartozáselismerése, valamint 
visszafizetési kötelezettségvállalása eredményes 
megtámadása folytán pedig az I. rendű alperes 
érvényes kötelmi kötelezettség nélkül teljesített a II. 
rendű alperesnek 102 796 922,18 forintot. 

[29] A szerződés érvénytelensége következményeként a 
felperes kérelmére a Cstv. 40. § (1a) bekezdése 
alapján az eredeti állapot helyreállításának volt helye, 
de az I. rendű alperes felszámolására tekintettel csak 
korlátozottan. A II. rendű alperes az I. rendű 
alperessel szembeni követelését kizárólag a Cstv. 
által a felszámolási eljárásra felállított speciális 
rendben – hitelezői igénybejelentés útján – 
érvényesítheti. 

[30] A Cstv. 40. § (1a) bekezdésének értelmezésével 
kifejtette még az ítélőtábla, hogy a 40. § (1) bekezdés 
a), c) pontjai alapján támadott szerződéssel, illetve 
jognyilatkozattal érintett jogügylet – a hitelezők 
sérelmét jelentő fogyatékossága miatt – nem volt 
érvényessé nyilvánítható. Az érvénytelenség okának 
kiküszöbölése ez esetekben fogalmilag kizárt. Az 
alperesek érvelésével szemben nem volt helye az 
eredeti állapot egységes helyreállításának, ahogy azt 
az 1/2010. (VI. 28.) PK véleményének 4. pontja is 
tartalmazza. 

[31] Az elsőfokú bíróság téves álláspontjával szemben, 
amely azon alapult, hogy a II. rendű alperes által 
2014. február 26-án átutalt összegek nem kerültek az 
I. rendű alperes vagyonába, azok felett a II. rendű 
alperes megőrizte a rendelkezési jogát, a Cstv. 3. § 
(1) bekezdés e) pontjából, a 4. § (1) bekezdéséből, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Számviteli tv.) 28. § (1) bekezdéséből, 
a Cstv. 28. § (4) bekezdéséből az következett, hogy a 
2014. február 26-i átutalás, amelyek eredményeként 
az I. rendű alperes számláján 495 000 euró és 

63 305 400 forint jóváíródott, nem volt téves, hiszen 
az az adott felek 2014. február 12-i munkáltatói 
jogutódlásról kötött megállapodásán alapult. 
Egyebekben a Cstv. 28. § (4) bekezdése az adós 
bankszámlájára tévesen utalt számlapénzt sem emeli 
ki a gazdálkodó szervezet vagyoni elemei közül, 
mindössze a hitelezői igénybejelentés alól mentesíti 
a jogosultat. A bankszámlára utalással a fizető fél 
elveszti az átutalt számlapénz feletti rendelkezési 
jogát, az a jóváírást követően a kedvezményezett 
rendelkezése alá kerül [régi Ptk. 529. § (1) bekezdés, 
2009. évi LXXXV. törvény 2. § 7., 12., 28. pont, 
19. §, 21. §, 38. §]. Pénz átruházása esetén a régi Ptk. 
117–119. §-ai nem alkalmazhatók: a régi Ptk. dologi 
jogi szabályai a bankjegy és érme alakját öltő 
készpénzre vonatkoznak.  

[32] A fentieken túlmenően kifejtette azt is, hogy a kereset 
a Cstv. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint is 
megalapozott, a (3) bekezdés alkalmazása mellett. 
Kiemelte, hogy az I. rendű alperesnek a II. rendű 
alperes a támadott szerződés megkötésekor 
minősített többségű befolyással rendelkező tagja 
volt, míg a IV. rendű alperes vezető tisztségviselői 
pozíciót töltött be, egyben kizárólagosan tulajdonolta 
a korábbi III. rendű alperest. Így az I. rendű 
alperesnek a II. és a IV. rendű alpereshez fűződő 
közvetlen, míg a korábbi III. rendű alperessel való 
közvetett összefonódása miatt a szerződést kötő felek 
rosszhiszeműségét vélelmezni kellett, amelynek 
megdöntésére a perben nem került sor. A támadott 
szerződés az I. rendű alperes vagyonának 
csökkenésével is járt: az I. rendű alperes a 
megállapodás alapján utalt vissza a II. rendű 
alperesnek 102 796 922,18 forintot, továbbá a II. 
rendű alperes és a III–IV. rendű alperesek közti 
tartozásátvállaláshoz adott hozzájárulásával lehetővé 
tette, hogy az I. rendű alperesnek a III–IV. rendű 
alperesekkel szembeni 113 542 677,82 forint 
követelését a II. rendű alperes beszámítással 
megszüntesse. A II. rendű alperesnek a támadott 
szerződést követő kötelezettségvállalásai, valamint 
az UTE adótartozás-átvállalása nem változtatnak a 
támadott szerződés vagyoncsökkentő jellegén. 

Felülvizsgálati kérelem, ellenkérelem 
[33] A II. rendű alperes felülvizsgálati kérelmében a 

jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú 
ítélet helybenhagyását kérte. 

[34] Arra hivatkozott, hogy a jogerős ítélet a kereset 
elkésettsége, az engedményezés érvénytelensége 
miatt, illetve emiatt a kereshetőségi jog körében a 
Cstv. 40. § (1) bekezdésébe, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 6:95. §-ába, a hitelintézetekről és 
a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) 
bekezdés l) pontjába, a 3. § (3) bekezdésébe, a 6. § 
(1) bekezdés 60., valamint 116. pontjába, 
a Ptk. 6:88. § (1)–(3) bekezdésébe, a 6:96. §-ba, a 
6:193. §-ba, a 6:194. §-ba ütközően jogszabálysértő. 
Az anyagi jogi jogsértés körében állította még a Cstv. 
4. § (1) bekezdésének, a régi Ptk. 215. §-ának, 
a 237. § (1) bekezdésének, a 361. § (1) bekezdésének, 
a Cstv. 28. § (4) bekezdésének, a 40. § (1) bekezdés 
a), c) pontjának, (1a) bekezdésének, a 
megalapozatlanság miatt pedig a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a 
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továbbiakban: régi Pp.) 206. § (1) bekezdésének 
megsértését. 

[35] Állította, hogy az alperesek bizonyították, a felperes 
2014. június 5-én az I. rendű alperes hitelezői 
gyűlésén – akkor más hitelező képviseletében eljáró 
későbbi jogi képviselője jelenléte miatt – értesült a 
felszámoló beszámolója alapján az I. rendű alperes 
anyagi helyzetéről, szerződéseiről, a per tárgyát 
képező megállapodásról is, miáltal a perindítási 
határidőt elmulasztotta. Rámutatott továbbá, hogy a 
felszámolási eljárásban engedményesként 6 645 968 
Ft követelést érvényesítő felperes tekintetében a 
jóváhagyott közbenső mérleg adatai alapján 
megállapítható, az I. rendű alperes 2015. november 
9-én a hitelezői igénnyel megegyező összeget és a 
regisztrációs díjat a felperesnek megfizette, miáltal a 
felperes hitelezői státusza 2015. november 9-ével 
megszűnt. A felperes ezt követően nyújtott be több 
mint három hónappal (2016. február 23-án) két 
engedményezési szerződést hitelezői minősége 
alapjául, amelyek szerint 2015. november 25-én 
megvásárolt egy 5 000 000 forint, illetve egy további 
5 264 056 forint követelést a D. Kft.-től, valamint az 
E.I.Kft.-től. A felperes kereshetőségi jogának 
korábbi megszűnésén viszont nem változtat, hogy 
később követeléseket vásárolt, azok a kereshetőségi 
jogát nem élesztették fel. Állította továbbá, hogy az 
engedményezési szerződések jogszabályba ütköző, 
illetve jóerkölcsbe ütköző és tilos szerződésnek 
minősültek, ezért semmisek, mivel a 
követelésvásárlási tevékenység üzletszerű jellege 
miatt engedélyköteles, illetve mivel az 
engedményezés célja egyedül az elkésett perindítás 
megkerülése és az E. Kft., illetve a D. Kft. felperesi 
pozícióba kerülése, egyben az illetékfizetés 
elkerülése volt. Rámutatott egyben, hogy mivel az 
engedményes az engedményező helyébe tud lépni, a 
felperes nem szerezhetett több jogot az 
engedményezéssel, mint amivel korábban az 
engedményező társaságok rendelkeztek: az 
engedményezők viszont a perindítási határidőt 
elmulasztották, kereshetőségi joguk elenyészett. 
Utalt egyben arra, hogy mind a kereshetőségi jog 
fennállása, mind a perindítási határidő hivatalból 
vizsgálandó kérdés, ezért téves a másodfokú ítélet 
álláspontja abban, hogy a kereset elkésettségét és a 
kereshetőségi jog fennállását a másodfokú eljárásban 
csatlakozó fellebbezés hiányában nem kellett 
vizsgálni. 

[36] Az anyagi jogi jogsértés körében előadta, hogy a 
perben támadott megállapodás alapját jelentő, az I–
II. rendű alperesek 2014. február 12-i megállapodása 
kapcsán az elsőfokú ítélet álláspontja a helyes: a 
munkáltatói jogutódlásról szóló megállapodás 
hatálybalépése függött ugyan az MLSZ 
engedélyétől, de az MLSZ-nek a szerződést annak 
érvényességéhez jóvá is kellett hagynia, ami az 
Átigazolási Szabályzatból is levezethető. Ennélfogva 
az MLSZ záradéka nélkül a szerződés nem jött létre. 
Megállapítható továbbá az is, hogy a II. rendű alperes 
elállása folytán a szerződés ex tunc hatállyal 
megszűnt, amelyre a létre nem jött szerződés 
szabályait a törvényszék alkalmazta helyesen. A 
jogalap nélkül átvett pénzeszköz nem vált a 
felszámolási vagyon részévé, azt az I. rendű alperes 
visszaszolgáltatni volt köteles. A II. rendű alperes a 

jogalap nélküli birtokossal szemben a téves utaló 
helyzetébe került, nem minősült hitelezőnek. 

[37] Állította, hogy a támadott megállapodással nem 
került előnyösebb helyzetbe a II. rendű alperes. A 
peres felek, az UTE, az MLSZ és a Kerületi 
Önkormányzat megállapodása alapján a II. rendű 
alperes több ízben fizetést teljesített az I. rendű 
alperes helyett. Hangsúlyozta, hogy a kifizetésre nem 
került volna sor a perbeli megállapodás nélkül, 
illetve, hogy a jogerős ítélet is tartalmazza, a 
támadott megállapodásban írt 102 796 922 forinttal 
szemben a II. rendű alperes 110 636 859 forintot 
teljesített, emiatt a helyzete hátrányosabbá vált. 

[38] A Cstv. 40. § (1) bekezdés a) pontjával 
összefüggésben sérelmezte, hogy az elsődleges 
kereseti jogcím mellett erre is kitért a jogerős ítélet. 
Állította továbbá, hogy a 3/2008. PJE határozat 
szerint a megállapodás megállapíthatóan a hitelezők 
érdekében állt. A hitelezők kijátszását kizárja 
egyebekben, hogy a támadott egyezség idején a 
hitelezők érdekében ideiglenes vagyonfelügyelő járt 
el, aki objektív módon értékelte a szerződés 
joghatásait. Nem történt meg a vagyoncsökkenésben 
előírt feltétel sem, mert a megállapodás értelmében a 
III. rendű alperes több mint 216 millió forintot utalt 
át az I. rendű alperesnek 2014. március 24. és 2014. 
március 25. között két részletben. Ezen túl a II. rendű 
alperes vállalta – külön írásba foglaltan – több mint 
34 millió forint erejéig az I. rendű alperes működési 
költségeinek megtérítését, majd a perbeli 
megállapodást módosítva több mint 100 millió forint 
átvállalt működési költség megfizetését. Részét 
képezte a megállapodásnak az is, hogy az UTE 
átvállalja az I. rendű alperes adóterhét kb. 800 millió 
forint összegben. A megjelölt körülmények 
összességében való értékelésével egyértelmű 
álláspontja szerint, hogy a megállapodás nem okozott 
vagyoncsökkenést, ezzel ellentétben növelte az I. 
rendű alperes pénzeszközállományát. Kiemelte, 
hogy a másodfokú bíróság korábbi hatályon kívül 
helyező végzésében foglalt iránymutatás alapján a 
megismételt eljárásban bizonyították az alperesek, 
hogy a perben támadott megállapodás nem volt 
önálló jellegű, hanem azzal egyidejűleg és ahhoz 
kapcsolódóan több megállapodás megkötésére került 
sor. 

[39] A Cstv. 40. § (1a) bekezdése, valamint a 3/2008. PJE 
határozat alapján sérelmezte, hogy a másodfokú 
bíróság csonka reparációt alkalmazott, amely 
súlyosan jogsértő a II. és a III. rendű alperesekre a 
támadott megállapodás alapján eszközölt 110 millió 
forintos, illetve 216 millió forintos teljesítésükre 
tekintettel. Hangsúlyozta, hogy a megállapodás 
hiányában sem a II. rendű, sem a III. rendű alperes 
nem eszközölt volna kifizetést. A támadott szerződés 
érvénytelenségének megállapításával az eredeti 
állapotot teljeskörűen, a jelzett teljesítésre 
kiterjedően kellett volna helyreállítani. Az eredeti 
állapot helyreállítása nem nélkülözheti a megjelölt 
tételeket és nem irányadó rá a felszámolási eljárás 
különös szabályrendszere, hiszen megkötésére és a 
pénzmozgásra egyaránt a felszámolási eljárást 
megelőzően került sor. 

[40] Sérelmezte végül, hogy a másodfokú bíróság a 
korábbi hatályon kívül helyező végzésében 
foglaltakkal és a megismételt eljárásban így felvett 
bizonyítás eredményével ellentétben a jogerős 



1236 Gazdasági Szakág 

ítéletben figyelmen kívül hagyta, hogy a perbeli 
szerződés nem volt önálló, hanem több megállapodás 
részét jelentette. A másodfokú bíróság e körülményt 
nem vonta értékelési körébe, ítéletének 
indokolásában e körülmény meg sem jelenik. 
Jogszabálysértő a bizonyítékok mérlegelése a 
vagyonelvonásra irányuló cél, a II. rendű alperes 
helyzetének értékelése körében, illetve a 
vagyonfelügyelő nyilatkozata kapcsán is. 

[41] A felperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős 
ítélet hatályban való fenntartására irányult. 
Egyetértett a jogerős ítélet indokaival. 

[42] Az I. és a IV. rendű alperesek nem tettek 
nyilatkozatot a felülvizsgálati eljárásban. 

A Kúria döntése és annak jogi indokai 
[43] A Kúria a jogerős ítéletet a régi Pp. 275. § (2) 

bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelem keretei 
között vizsgálta, és azt az ott megjelölt okból az 
alábbiak szerint jogszabálysértőnek találta. 

[44] Előrebocsátja, hogy a felülvizsgálati eljárás 
lényegéből és korlátaiból következően [régi 
Pp. 272. § (1) és (2) bekezdése, 275. § (1) és (2) 
bekezdése] a felülvizsgálati kérelemben megjelölt 
jogszabálysértések kizárólag a vonatkozó tartalmi 
elemek egységében vizsgálhatók: a felülvizsgálati 
kérelem egymással szoros logikai és perjogi 
kapcsolatban álló kötelező tartalmi kellékei – így a 
támadott határozat, a jogszabálysértés és azzal 
összhangban a megsértett jogszabályhely 
megjelölése, a jogorvoslati kérelem indokainak 
ismertetése és a Kúria döntésére irányuló határozott 
kérelem – együttesen határozzák meg a 
felülvizsgálati eljárás tárgyát, a jogerős ítélet 
felülvizsgálatának terjedelmét. 

[45] A felülvizsgálati kérelem a kereset elkésettsége és ez 
okból a szubjektív perindítási határidő [Cstv. 40. § 
(1) bekezdés] alakulásának téves értékelése körében 
– illetve az előzőekkel összefüggésben egyben a 
kereshetőségi jog hiánya miatt is – alapvetően két 
elválasztható okcsoportból támadta a jogerős ítéletet. 
A II. rendű alperes állította egyfelől a felperes 2014. 
június 5-i tudomásszerzését a felszámolási eljárásban 
megtartott hitelezői gyűlés eredményeként, másfelől 
hivatkozott a követelésüket átruházó 
engedményezők részéről a perindítás elmulasztására 
és erre figyelemmel a felperes kereshetőségi jogának 
hiányára. 

[46] A felülvizsgálati eljárás előzőekben kifejtett korlátai 
között – a II. rendű alperes által a felülvizsgálati 
kérelemben előadottak szerint – nem volt 
megállapítható a felperes 2014. június 5-i 
tudomásszerzése, pusztán amiatt, hogy a felperes 
későbbi jogi képviselője még nem a felperes 
megbízásából, hanem más hitelező képviseletében 
jelen volt a 2014. június 5-én megtartott hitelezői 
gyűlésen. A képviselő eljárása – adott ügyben a jogi 
képviselőnek az őt meghatalmazó hitelező nevében 
gyakorolt eljárási cselekménye (jelenléte és 
tudomásszerzése) – egyedül a képviselt személyt 
jogosította és kötelezte, a jogi képviselőt csak később 
meghatalmazó felperest magát nem. 

[47] Megalapozottan utalt ugyanakkor a II. rendű alperes 
a felperes aktuális hitelezői jogállását megalapozó 
engedményezések miatt az engedményező 
társaságok ügyben releváns helyzetére: esetükben a 
szubjektív perindítási határidő alakulásának 

jelentőségére és a kereshetőségi jog erre kiterjedő 
vizsgálatának szükségességére. 

[48] Rögzíti a Kúria, hogy az elsőfokú eljárás irataiból 
megállapíthatóan a felperes eredeti, az általa 
bejelentett követelésen alapuló hitelezői igénye 
[929 032 forint a) kategóriás, 6 645 968 forint d) 
kategóriás, 75 750 forint f) kategóriás követelés] a 
felszámolási eljárás alatt – megtérüléssel – megszűnt, 
amelyet maga a felperes is elismert az elsőfokú 
eljárásban, külön azt, hogy kizárólag 
engedményesként gyakorolja az őt hitelezőként 
megillető jogokat (keresetlevél F/4 melléklet, 
17/A/3, 19/A/2–3 alatt csatolt banki iratok, 2016. 
március 30-i tárgyalási jegyzőkönyv 2–3. oldalán 
rögzített felperesi nyilatkozat, 21/F/1 hitelezői 
nyilvántartás, 25. sorszámú felperesi irat, 2016. 
május 12-i tárgyalási jegyzőkönyv 2. oldalán 
rögzített felperesi nyilatkozat, 2018. október 15-én 
csatolt IV. számú felszámolási közbenső mérleg). A 
felperes a felszámoló által vezetett hitelezői 
nyilvántartásban kizárólag rá engedményezett 
követelések jogosultjaként szerepel: a felperes a 
felszámolási eljárásban korábban hitelezőként 
bejelentkező D. Kft. és az E.I. Kft. helyébe lépve, e 
két társaság követelései – a D. Kft. által határidőben 
bejelentett 5 000 000 forintos, valamint az E. I. Kft. 
részéről határidőn túl bejelentett 5 264 056 forintos, 
illetve 52 640 forintos igény – kapcsán, azok új 
jogosultjaként minősül hitelezőnek. 

[49] Leszögezi a Kúria, hogy a kereshetőségi jognak nem 
csak a perindításkor, hanem a per során 
folyamatosan, a per befejezéséig fenn kell állnia. 
Kiemeli továbbá, hogy a hitelező felszámolási 
eljárásban irányadó fogalmán keresztül [Cstv. 3. § 
(1) bekezdés c) pont cd) alpont] a Cstv. a hitelezői 
minőséget nem egyedül a hitelezői nyilvántartás 
felszámoló által vezetett tartalmához, hanem azzal 
együtt az adóssal szemben fennálló pénzkövetelés 
(vagy pénzben kifejezett vagyoni követelés) 
tényéhez is hozzárendeli. 

[50] A régi Pp. 3. § (1) bekezdéséből, a Cstv. 3. § (1) 
bekezdés c) pont cd) alpontjából és a 40. § (1) 
bekezdéséből együttesen következik, hogy a felperes 
hitelezői jogállásához rendelt kereshetőségi joga – 
eredeti hitelezői igénybejelentését tekintve – a 
hitelezői igénye kielégítésével megszűnt. Hitelezői 
pozícióját, ennélfogva érdekeltségét is jelen per 
megindításához egyedül a felszámolási eljárás alatt 
történt engedményezések adják. 

[51] Az engedményezés egyik alapvető, a jogintézmény 
természetéből következő sajátja, hogy az 
engedményezési szerződés alapján az engedményes 
a rá átruházott követelés tekintetében az 
engedményező régi jogosult helyébe lép [régi Ptk. 
329. § (1) bekezdés, Ptk. 6:193. § (2) bekezdés]. 
Amennyiben a hitelező a felszámolási eljárásban 
engedményezési szerződés eredményeként foglal el 
hitelezői pozíciót – akár úgy, hogy az 
engedményezés eredményeként lép be a felszámolási 
eljárásba és válik annak alanyává, akár úgy, hogy 
saját, korábban már megszerzett hitelezői jogállásán 
túl (amellett avagy annak megszűnése után) további 
hitelezői követelést szerez meg –, számára az 
újonnan elfoglalt hitelezői jogállást tekintve nem 
nyílnak meg ismét a régi jogosultat hitelezőként 
megillető igényérvényesítési lehetőségek és 
határidők, ahogy a felszámolási eljárás keretében 
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biztosított speciális jogorvoslati eszközöket, 
kiemelten a felszámoló intézkedésével szemben 
igénybevehető kifogást tekintve (Cstv. 51. §; 
Legfelsőbb Bíróság Fpk.VI.31.221/1997., 
Fpk.VIII.31.879/2001/2., Fpk.VIII.31.327/2002/4.), 
úgy a hitelezőt a felszámolási eljáráson kívül 
megillető perindítási jog (Cstv. 40. §) kapcsán sem. 
Az engedményezéssel elért hitelezői pozícióban az új 
jogosult nem pótolhatja a határidőhöz kötött, de a 
régi jogosult által elmulasztott eljárási 
cselekményeket és az elmaradt igényérvényesítést 
sem. 

[52] A Cstv. ügyben irányadó 40. § (1) bekezdése az ott 
meghatározott szubjektív perindítási határidőt 
egyértelműen a perindításra jogosult személyéhez 
fűzi: a perindítási jogát gyakorló vagy arra jogosult 
hitelező személyére vetítetten kell vizsgálni, hogy az 
adott hitelező ténylegesen mikor értesült, illetve, 
hogy kellő gondosság mellett értesülhetett-e és mikor 
a releváns körülményről (ahogy azt, helyes 
szempontrendszerrel az ügyben első fokon eljárt 
bíróság korábban a felperes esetében tette). 

[53] Amennyiben az engedményező hitelező a 
felszámolási eljárás alanyaként már tudomást 
szerzett – vagy kellő gondosság mellett tudomást 
szerezhetett – az adós bíróság előtt megtámadható 
jogügyletéről (jognyilatkozatáról, teljesítéséről) 
[Cstv. 40. § (1) bekezdés], az általa elmulasztott 
perindítást a helyébe lépő engedményes kizárólag 
akkor és annyiban gyakorolhatja, ha az 
engedményező személyére vonatkoztatott és már 
megnyílt perindítási határidő betartottnak tekinthető. 
Ha az engedményező nem támadta perben az adós 
előtte ismertté vált (vagy kellő gondosság esetén 
megismerhető) jogügyletét (jognyilatkozatát, 
teljesítését) a Cstv.-ben biztosított szubjektív 
határidőn belül – akár önálló keresettel, akár a pertárs 
jogán gyakorolt, és ugyancsak a rá irányadó 
határidőn belül megtehető perbelépéssel –, az 
engedményest a továbbiakban már nem illeti meg az 
igény bíróság előtti érvényesítésének joga 
[Cstv. 40. § (1) bekezdés, régi Ptk. 329. § (1) 
bekezdés, Ptk. 6:193. § (2) bekezdés, régi Pp. 64. § 
(3) bekezdés]. 

[54] Tévedtek ezért az ügyben eljárt bíróságok, amikor az 
alperesek kifogása ellenére nem vizsgálták és nem 
foglaltak állást a perindítási határidő 
megtartottságáról a felperes engedményesi helyzetét 
tekintve, az engedményező társaságok hitelezőként 
alakuló tudomásszerzésére kiterjedően. 

[55] Rögzíti még a Kúria, hogy a felülvizsgálati kérelem 
álláspontjától eltérően a felperes által kötött 
engedményezési szerződések esetleges 
érvénytelensége – mivel egyedül az engedményezési 
szerződés alanyainak jogviszonyára hat ki, az 
érvénytelenség jogkövetkezményeit a közöttük 
fennálló jogviszonyban kell levonni – az alperesek, 
köztük a kötelezett I. rendű alperes kifogására ebben 
a perben érdemben nem vizsgálható [régi Ptk. 328. § 
(1), (3) és (4) bekezdés, 329. § (1) bekezdés, Ptk. 
6:193. § (1)–(2) bekezdés, 6:197–198. §, EBH 
2005.1222., EBH 2003.868., EBH 2002.647.]. 

[56] Az előzőekben részletezettek egyben szükségtelenné 
tették a felülvizsgálati kérelem további 
hivatkozásainak vizsgálatát. 

[57] A kifejtettekre tekintettel a Kúria a jogerős ítélet a 
régi Pp. 275. § (4) bekezdése alapján hatályon kívül 

helyezte, és az ügyben elsőfokon eljárt bíróságot új 
eljárásra és új határozat hozatalára utasította. 

[58] A megismételt eljárásban az előzőek szerint vizsgálni 
kell a felperes kereshetőségi jogának megítélése 
során a hitelezői igényként bejelentett követelésüket 
a felperesre átruházó társaságok (D. Kft., E.I. Kft.) 
tudomásszerzését a keresettel érintett 
megállapodással összefüggésben. A 
tudomásszerzésnek az [51]–[53] bekezdésben írtak 
szerint feltárt idejét összevetve az engedményezés 
idejével és joghatásával lehet állást foglalni az 
engedményező hitelezők esetében a szubjektív 
perindítási határidő alakulásáról, valamint a felperes 
kereshetőségi jogának teljesüléséről és fennállásáról, 
hogy van-e lehetősége a felperesnek 
engedményesként a Cstv. 40. § (1) bekezdésében 
biztosított megtámadási jog gyakorlására és a 
kereseti igény érvényesítésére. 

(Kúria Gfv.VI.30.495/2021/6.) 

I. A társaság működését alapvetően 
meghatározó határozat meghozatalának 

folyamatát, eljárásrendjét szabályozó, a Ptk.-ban, 
illetve a társasági szerződésben szereplő előírások 
biztosítják a határozathozatal tagok általi 
kiszámíthatóságát, átláthatóságát, lényegében a 
társaság jogszerű működését. Ezért ezek olyan 
lényeges garanciális szabályoknak minősülnek, 
amelyeknek a megsértése főszabályként a határozat 
hatályon kívül helyezését megalapozó súlyos 
jogsértésnek minősül [2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:111. 
§ (3) bek., 3:117. § (1) bek., 3:37. § (3) bek.].  
II. A társaság tagjainak autonómiája arra terjed ki, 
hogy a létesítő okiratban eltérhetnek a Ptk. diszpozitív 
szabályaitól, ennek hiányában azonban az eltérően 
nem szabályozott minden kérdésben a Ptk. 
rendelkezéseit kell alkalmazni [Ptk. 3:4. §; 2013. évi 
CLXXVII. törvény (Ptké.) 10/A. § (3) bek.]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] Az alperesnek három tagja van, a felperes szavazati 

jogának mértéke 48%, a további két tagja 19%, 
illetve 33% mértékű szavazati joggal rendelkezik. 

[2] Az alperes taggyűlése a 2017. évi beszámoló 
elfogadásával egyidejűleg meghozott 4/2018. (V. 
30.) számú határozatával a 2017. üzleti évre megadta 
a felmentvényt az alperes ügyvezetője részére. E 
határozatot – a felperes keresete alapján indult perben 
– a Fővárosi Törvényszék a 2019. április 18-án 
meghozott, a helybenhagyó másodfokú ítélet folytán 
2019. november 6-án jogerőre emelkedett ítéletével 
hatályon kívül helyezte. 

[3] Az alperes 2019. május 22-re összehívott 
taggyűlésén a felperes „nem" szavazata ellenében a 
másik két tag támogató szavazatával meghozott 
17/2019. (V. 22.) számú határozatával a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 3:117. §-a alapján a 2017. évi 
üzleti évre megadta a felmentvényt az ügyvezető 
részére. 

A kereseti kérelem és az alperes védekezése 
[4] A felperes keresetében az alperes 17/2019. (V. 22) 

számú taggyűlési határozatának hatályon kívül 
helyezését kérte többek között arra hivatkozással, 
hogy taggyűlés a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésébe 
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ütközően adta meg a 2017. üzleti évre az ügyvezető 
részére a felmentvényt, mivel erre jogszerűen csak a 
2017. évi beszámoló elfogadásával együtt kerülhetett 
volna sor. 

[5] Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását 
kérte. 

Az első- és a másodfokú ítélet 
[6] Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította. 
[7] A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú 

bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét 
megváltoztatta és az alperes 17/2019. (V. 22.) számú 
taggyűlési határozatát hatályon kívül helyezte. 

[8] A másodfokú bíróság döntését a felülvizsgálati 
kérelemmel érintett körben azzal indokolta, hogy 
tévedett az elsőfokú bíróság, amikor a keresettel 
támadott taggyűlési határozatot a Ptk. 3:117. § (1) 
bekezdésének megsértése miatt nem találta 
jogszabálysértőnek és nem helyezte azt hatályon 
kívül. Az alperes védekezésére tekintettel rögzítette, 
a perbíróság a társasági határozat hatályon kívül 
helyezése mellett új határozat meghozatalát abban az 
esetben rendelheti el, ha a határozat hatályon kívül 
helyezése következtében a társaság működése 
jogszabálysértővé válik, és a jogszerű működés 
feltételei csak új határozat meghozatalával 
biztosíthatók. Ugyanakkor korlátozó vagy tiltó 
jogszabályi rendelkezés hiányában nincs jogszabályi 
akadálya annak, hogy a társaság utóbb a korábban 
meghozott, a működésére irányadó legfőbb szervi 
határozattal azonos tartalmú újabb határozatot 
hozzon abban az esetben is, ha a korábbi határozatot 
jogerős ítélet még nem helyezte hatályon kívül. 

[9] A Ptk. 3:4. §-ának a jogi személy valamennyi 
típusára alapelvként irányadó létesítés szabadságát 
rögzítő rendelkezéseiből következően a gazdasági 
társaság tagjai – a (3) bekezdésben tételesen felsorolt 
eseteken kívül – a létesítő okiratban egyező akarattal 
eltérhetnek a tagok egymás közötti és a jogi 
személyhez fűződő viszonyára, valamint a társaság 
szervezetére és működésére vonatkozó diszpozitív 
szabályoktól. Ennek hiányában azonban a létesítő 
okiratban eltérően nem szabályozott minden 
kérdésben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

[10] A másodfokú bíróság kifejtette, a legfőbb szerv 
összehívásával, megtartásával, a 
határozatképességével, a határozathozatalával 
kapcsolatos rendelkezéseinek a megsértése – a Ptk. 
3:111. § (3) bekezdésében szabályozott feltételek 
hiányában – olyan súlyos jogszabálysértésnek 
minősül, amely az arra jogosult által a taggyűlési 
határozat felülvizsgálata iránti perben a társasági 
határozat hatályon kívül helyezését vonja maga után. 

[11] Az adott ügyben a létesítő okirat eltérő rendelkezése 
hiányában a taggyűlés a felmentvény megadásáról 
csak az adott üzleti év beszámolójának elfogadásával 
egyidejűleg hozhatott volna határozatot, erre később, 
az előző üzleti év beszámolójának elfogadását 
követően megtartott újabb taggyűlésen már nem volt 
mód. Ezért a keresettel támadott taggyűlési határozat 
meghozatalára a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésébe 
ütközően került sor, ami a határozat hatályon kívül 
helyezésére alapul szolgáló súlyos jogszabálysértés. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[12] Az alperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet 

hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság 

ítéletének helybenhagyását kérte. Állította, a jogerős 
ítélet az ügy érdemére kihatóan sérti a Ptk. 3:37. § (1) 
és (3) bekezdéseit és a 3:117. § (1) bekezdését. 

[13] Az alperes álláspontja szerint a másodfokú bíróság 
tévesen ítélte meg annak a jogkövetkezményét, ha a 
bíróság egy társaság határozatát hatályon kívül 
helyezi. A hatályon kívül helyezéssel ugyanis az 
alperes „elméletileg abba az időpillanatba került 
vissza”, amikor 2018. május 30-án meghozta a 2017. 
évi beszámoló elfogadásáról szóló határozatot. A 
2019. november 6-án jogerőre emelkedett ítélet 
következtében tehát újból megnyílt a hatályon kívül 
helyezett határozat tárgyában az alperes 
taggyűlésének döntéshozatali lehetősége, ezért a 
később hozott határozat jogi szempontból olyannak 
tekintendő, mintha a 2017. évi beszámoló 
elfogadásával azonos időpontban történt volna. 

[14] Az alperes előadta, hogy a másodfokú bíróság 
tévesen tulajdonított jelentőséget annak, hogy a 
felmentvény érvényes-e vagy sem, mert csak azt 
vizsgálhatta volna, hogy a határozat érvényes-e vagy 
sem, azaz nem a felmentvény érvényességéről, 
hanem a határozat érvényességéről kellett volna 
döntenie, ezért a döntése jogszabályt sért. 

[15] A jogerős ítéletben kifejtett álláspont elfogadása azt 
jelenti, hogy ha formai okból a bíróság utóbb 
hatályon kívül helyezi a felmentvényről szóló 
társasági határozatot, akkor soha többé nem kaphatna 
az ügyvezető az adott évre szóló felmentvényt, 
függetlenül attól, hogy a társaság tagjainak többsége 
úgy ítéli meg, hogy a felmentvény a részére 
megadandó. Nem lehet elzárni a lehetőségét annak, 
hogy a társaság autonóm módon korrigálhassa a 
vezető tisztségviselő jogait hátrányosan érintő 
döntését. 

[16] Az alperes sérelmezte, hogy a másodfokú bíróság 
nem vizsgálta, hogy fennáll-e a Ptk. 3:37. § (3) 
bekezdésében írt speciális döntési lehetősége, a 
jogszabálysértés tényének a megállapítása a hatályon 
kívül helyezés helyett. Utalt e körben a Ptk. 
indokolásában írtakra. 

[17] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős 
ítélet hatályában fenntartását kérte. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[18] A Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 423. § (1) bekezdése 

alapján a felülvizsgálati kérelem keretei között 
vizsgálta, és azt az abban megjelölt okokból nem 
találta jogszabálysértőnek. 

[19] A felülvizsgálati eljárás tárgyát kizárólag az képezte, 
hogy a perbeli taggyűlési határozat a Ptk. 3:117. § (1) 
bekezdésébe ütközés miatt jogszabálysértő-e, 
amennyiben igen, indokolt volt-e annak hatályon 
kívül helyezése, vagy az adott esetben arra 
tekintettel, hogy jogszabálysértés nem jelentős és 
nem veszélyezteti a jogi személy jogszerű 
működését, a másodfokú bíróságnak csak a 
jogszabálysértés tényét kellett volna megállapítania. 

[20] A Kúria a perbeli határozat Ptk. 3:117. § (1) 
bekezdésébe ütközése tekintetében maradéktalanul 
egyetértett a jogerős ítéletben kifejtett indokokkal, 
azokat – utalva a Pp. 424. § (2) bekezdésére – 
megismételni nem kívánja. 

[21] Rámutat a Kúria, hogy a felülvizsgálati kérelemben 
megsértett jogszabályként megjelölt Ptk. 
rendelkezések nem támasztják alá az alperes azon 
érvelését, hogy a 4/2018. (V. 30.) számú taggyűlési 
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határozat jogerős ítélettel történt hatályon kívül 
helyezésével „jogi értelemben" visszakerül a társaság 
a hatályon kívül helyezett határozat „időpillanatába", 
így az azonos tartalmú újabb határozat ekkor 
meghozottnak tekintendő. A Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi 
CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 10/A. § 
(3) bekezdéséből éppen ennek az ellenkezője 
következik: a társasági határozat hatályon kívül 
helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya annak 
jogerőre emelkedésével áll be, azaz nem 
visszamenőleges hatállyal, ahogyan arra a jogerős 
ítélet is kitért. Ebből pedig az következik, hogy a 
hatályon kívül helyezés időpontjáig a határozat 
létezett, végrehajtásának felfüggesztése hiányában a 
tagokra és a társaságra nézve kötelező volt, azaz a 
hatályon kívül helyezése „nem helyezi vissza a 
társaságot abba a helyzetbe”, amikor a határozatot 
meghozta. Ez az elv minden társasági határozat 
vonatkozásában azonosan érvényesül, függetlenül 
annak tárgyától, tartalmától. 

[22] Az alperes iratellenesen állította a felülvizsgálati 
kérelmében, hogy a másodfokú bíróság a 
felmentvény érvényességéről döntött. A másodfokú 
bíróság nem a felmentvény, hanem a taggyűlési 
határozat jogszabálysértését állapította meg, 
kizárólag arra tekintettel, hogy azt a Ptk. előírásai 
ellenére nem az előző üzleti év beszámolójának 
elfogadásával hozta meg a taggyűlés anélkül, hogy a 
létesítő okirata a diszpozitív szabálytól eltérő, ezt 
lehetővé tevő rendelkezést tartalmazott volna. 

[23] Az alperes alaptalanul hivatkozott arra is, hogy a 
másodfokú bíróság nem vizsgálta annak a 
lehetőségét, hogy elégséges-e az adott esetben a 
jogszabálysértés megállapítása, vagy a határozat 
hatályon kívül helyezéséről kell dönteni. A 
másodfokú bíróság ítéletének [54] pontjában 
kifejtette azon álláspontját, miszerint a Ptk. legfőbb 
szerv összehívásával, megtartásával, 
határozatképességével, határozathozatalával 
kapcsolatos rendelkezéseinek a megsértése olyan 
súlyos jogszabálysértésnek minősül, amely a 
társasági határozat hatályon kívül helyezését vonja 
maga után. 

[24] A Kúria egyetértett a jogerős ítéletben kifejtett 
állásponttal. A társaság működését alapvetően 
meghatározó határozat meghozatalának folyamatát, 
eljárásrendjét szabályozó, a Ptk.-ban, illetve a 
társasági szerződésben szereplő előírások biztosítják 
a határozathozatal tagok általi kiszámíthatóságát, 
átláthatóságát, lényegében a társaság jogszerű 
működését. Ezért ezek olyan lényeges garanciális 
szabályoknak minősülnek, amelyeknek a megsértése 
főszabályként a határozat hatályon kívül helyezését 
megalapozó súlyos jogsértésnek minősül. 

[25] Az alperes a felülvizsgálati kérelmében lényegében 
csak utalt a Ptk. 3:37. § (3) bekezdésében írt speciális 
döntési lehetőségre, azonban nem adta elő, hogy az 
adott esetben a perbeli határozat jogszabálysértése 
miért nem tekinthető álláspontja szerint jelentősnek, 
miért nem veszélyezteti az alperes jogszerű 
működését, mi indokolná csupán a jogszabálysértés 
megállapítását a határozat fenntartása mellett. Ennek 
hiányában a Kúria sem látott alapot a Ptk. 3:37. § (3) 

bekezdésének alkalmazására az adott tényállás 
mellett. 

[26] A kifejtettekre figyelemmel a Kúria a 
jogszabályoknak megfelelő jogerős ítéletet 
a Pp. 424. § (1) bekezdése alapján hatályában 
fenntartotta. 

(Kúria Gfv.VI.30.211/2021/6.) 



 

POLGÁRI KOLLÉGIUM 

MUNKAÜGYI SZAKÁG

A munkavállaló azonnali hatályú 
felmondásához kapcsolódó juttatások 

önkéntes munkáltatói teljesítése nem zárja ki a 
jogellenes munkaviszony megszüntetés 
jogkövetkezményének utóbb, perben történő 
érvényesítését és a már kifizetett összeg 
visszakövetelését [a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény (Mt.) 78. § (1) bek., (3) bek., 287. § 
(2) bek. b) pont]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] Az alperes 2011. május 1-től állt a felperes 

alkalmazásában kezdetben humánerőforrás és 
szervezetstratégiai igazgató munkakörben, 2011. 
december 15-től munkaviszonya megszűnéséig 
vezérigazgató (cégvezető) munkakört töltött be. 
Felette a munkáltatói jogkört megosztva a 
felügyelőbizottság, valamint annak elnöke 
gyakorolta a felügyelőbizottság ügyrendjében 
meghatározottak alapján. 

[2] Az alperes 2019. október 29-én a 2011. május 1-jétől 
fennálló munkaviszonyát a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 78. § 
(1) bekezdése alapján azonnali hatályú felmondással 
megszüntette. 

[3] Ennek indokolása szerint a felperes 
felügyelőbizottsága gyakorolja a munkáltatói jogkört 
a Zrt. vezérigazgatója felett. A munkáltatói 
jogkörgyakorlás megosztva a felügyelőbizottság 
mint testület, és a felügyelőbizottság elnöke – 
akadályoztatása esetén pedig az elnökhelyettes – 
jogkörébe tartozik. Tekintettel arra, hogy az alperes 
tudomására jutott, hogy az öttagú felügyelőbizottság 
három tagjának megbízása lemondás miatt 
megszűnt, (a felügyelőbizottság elnökéé is) és 
felperes felügyelőbizottsága két taggal 
működésképtelenné vált, ez a tény a munkaviszony 
fenntartását lehetetlenné teszi. 

[4] Hivatkozott felmondásában az alperes arra, hogy a 
város vezetésében bekövetkezett változások miatt 
bizonytalan ideig nem várható a tulajdonos M. 
Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről 
intézkedés a felügyelőbizottság törvényes 
működésének helyreállítása érdekében. Ez a nem 
fenntartható, működésképtelen és bizonytalan állapot 
a felügyelőbizottság ügyrendjében meghatározott 
munkáltatói jogkörgyakorlás akadályoztatottságát 
jelenti, továbbá lehetetlenné teszi az Mt.-ből fakadó 
együttműködési kötelezettség teljesítését.  

[5] A felperes 2019 október hónapban alperes részére 
1 178 182 forint munkabért, továbbá 1 080 000 
forint felmentési bért, 2 592 000 forint 
végkielégítést, 3 146 001 forint 2011. évi 
prémiumot, 10 692 000 forint 2012. évi prémiumot, 
továbbá késedelmi kamatot kifizetett. 

[6] A felperes 2019. december 30-án kelt levelével 
tájékoztatta az alperest, hogy az azonnali hatályú 

felmondást annak jogellenességére tekintettel nem 
fogadja el. 

A felperes keresete és alperes ellenkérelme 
[7] A felperes munkáltató a 2020. február 5-én 

előterjesztett keresetében az alperestől azonnali 
hatályú felmondása jogellenességének 
jogkövetkezményeként 12 havi távolléti díjnak 
megfelelő összeg, azaz 15 552 000 forint, továbbá 
nettó 9 202 271 forint jogalap nélküli prémium 
jogcímén kifizetett munkabér, ennek késedelmi 
kamata, nettó 718 200 forint jogalap nélkül kifizetett 
felmondási időre járó bér, nettó 1 723 680 forint 
jogalap nélkül fizetett végkielégítés jogcímén 
távolléti díj megfizetését kérte. 

[8] Álláspontja szerint az azonnali hatályú felmondásban 
szereplő indokolás valótlan, és nem következik abból 
okszerűen a jogviszony megszüntetése [Mt. 64. § (2) 
bekezdés]. A felügyelőbizottság a munkáltatói 
jogkört a munkaviszony létesítése, módosítása és 
megszüntetése tekintetében gyakorolta az alperes 
felett, így az együttműködési kötelezettségét a napi 
munkavégzés tekintetében alperes teljesíteni tudta 
volna. 

[9] Önmagában az a tény, hogy a felügyelőbizottság 
néhány tagja lemondott, nem támasztja alá az 
azonnali hatályú felmondásnak azt a feltételezését, 
hogy „a M. város vezetésében bekövetkezett 
változások miatt bizonytalan ideig nem várható a 
tulajdonos részéről intézkedés a felügyelőbizottság 
törvényes működésének helyreállítása érdekében”. 
Az alperes saját állítása szerint, mivel nem 
munkaviszonya, hanem igazgatósági tagságánál 
fogva gyakorolta jogait, végképp érthetetlen a 
felmondás indokolása, miszerint a munkaviszonyból 
eredő kötelezettségét azért nem tudta volna ellátni, 
mert a felügyelőbizottság szerinte nem volt 
döntésképes. 

[10] A felperes keresetében előadta, hogy az alperes 2019. 
október 29-én közölte az azonnali hatályú 
felmondását, ugyanezen a napon a társaság HR 
osztályán dolgozó munkavállalók alperesi utasításra 
elkészítették a munkaviszony megszüntetésekor 
kiállítandó igazolásokat, valamint elvégezték a 
bérszámfejtést a munkabér és a prémium összegének 
tekintetében, mindösszesen bruttó 50 881 461 forint 
kifizetésére adott alperes utasítást. 

[11] A felperes álláspontja szerint alperes részére 2011. és 
2012. évi prémium és az ezen összegek után kifizetett 
késedelmi kamat teljesítése jogalap nélkül történ, 
ugyanis az Mt. 286. § szerint a munkajogi igény 3 év 
alatt érvényesíthető. 

[12] Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását 
kérte. 

[13] Hivatkozott arra, hogy a felügyelőbizottság, illetve a 
felügyelőbizottság elnöke megosztva gyakorolta 
felette a munkáltatói jogokat, a munkaviszony-
létesítés és -megszüntetés, illetve a díjazás 
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megállapítása, a kifizetésekről való döntés az 
ügydöntő felügyelőbizottság mint testület 
hatáskörébe tartozott, míg minden egyéb a 
felügyelőbizottság mindenkori elnökének hatásköre 
volt. 

[14] Előadta, hogy 2019. október 15-én alperes egyeztető 
megbeszélést tartott a felügyelőbizottság elnökével, 
ahol elhangzott, hogy kezdeményezik az alperes, 
továbbá másik két vezérigazgató munkaviszonyának 
közös megegyezéssel történő megszüntetését, 
mellyel összefüggésben a 2019. október 22-ére 
összehívott felügyelőbizottság fog dönteni, azonban 
a tagok lemondása miatt az határozatképtelenné vált. 

[15] Az alperes álláspontja szerint az azonnali hatályú 
felmondás jogszerű volt, a felmondás indoka 
összefoglalóan is megjelölhető, az ok valós volt, 
mivel a felügyelőbizottság elnöke lemondott, így 
nem volt kivel együttműködni. 

[16] Az alperes alappal bízhatott abban, hogy a 
munkaviszonyát közös megegyezéssel szünteti meg, 
így a felperes az Mt. 6. § (2) bekezdése szerinti 
jóhiszeműség és tisztesség elvét sértve, korábbi 
magatartásával szemben formai jogellenességre 
hivatkozva támaszt anyagi igényeket. 

[17] Az Mt. 84. § (1) bekezdésére és 209. § (6) 
bekezdésére hivatkozással előadta, hogy a kárátalány 
jelleg lehetővé teszi, hogy a munkáltató anélkül is 
jogosan követelhesse az ott meghatározott mértékű 
összeget, hogy bizonyítani kellene bármilyen 
mértékű kárt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy olyan 
esetben, amikor a munkavállaló munkaviszonyának 
megszüntetését maga is kifejezetten kívánja, a 
munkavállaló egyoldalú jognyilatkozatát önként 
teljesítette, akkor érvényesíthesse a felperes 
formálisan az igényét. 

Az első- és a másodfokú ítélet 
[18] A törvényszék ítéletével kötelezte az alperest, hogy 

fizessen meg a felperesnek a jogellenes azonnali 
hatályú felmondás jogkövetkezményeként 
15 552 000 forintot, továbbá nettó 718 200 forint 
felmondási időre járó bért, valamint nettó 1 723 680 
forint végkielégítést. 

[19] Az elsőfokú bíróság ítéletében hivatkozott az Mt. 78. 
§ (1) bekezdésére, a 64. § (1)–(2) bekezdésére, 
valamint az Mt. 164. §-ában és a 209. § (6) 
bekezdésében foglaltakra. 

[20] Az elsőfokú bíróság kifejtette, az, hogy a felperes az 
alperes azonnali hatályú felmondását követően a 
járandóságokat kifizette, a szükséges igazolásokat 
kiadta, nem tekinthető a felek kölcsönös akaratának 
hiányában úgy, hogy a jogviszony közös 
megegyezéssel szűnt meg. 

[21] Az alperes meghallgatása során úgy nyilatkozott, 
hogy a felügyelőbizottság működésképtelenné 
válását követően nem egyeztetett ezzel 
összefüggésben senkivel. Nem bizonyította, hogy 
valóban hosszabb ideig nem volt várható a 
felügyelőbizottság törvényes működésének 
helyreállítása. 

[22] Kiemelte a bíróság, hogy az alperes is ismerte a 
felügyelőbizottság ügyrendjét, melynek 12. pontja 
tartalmazza, hogy ha a jogi személy 
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új 
vezető tisztségviselő kijelölésével vagy 
megválasztásával ennek hiányában legkésőbb a 
bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá. 

[23] Az alperes mint igazgatósági tag vállalta, hogy 2019. 
november 20-ig nem mond le igazgatósági 
tagságáról, továbbá ellenkérelmében azt nyilatkozta, 
hogy 2019. november 21-re közgyűlést hívtak össze, 
ebből következően tisztában volt azzal, hogy a 
felperes, illetve a felügyelőbizottság törvényes 
működése érdekében lépéseket tesznek. Ekkora 
lakosságszámú városban nyilvánvalóan nem 
életszerű, hogy hosszabb ideig, esetleg hónapokig az 
önkormányzat tulajdonában álló gazdasági 
társaságok működése érdekében ne tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket. 

[24] Azt a felmondási indokot, miszerint alperes 
munkaviszonyának fenntartását lehetetlenné teszi a 
felügyelőbizottság működésképtelensége, a bíróság 
nem találta valósnak, sem okszerűnek tekintettel arra, 
hogy az ügyrendből megállapítható, a 
felügyelőbizottság gyakorolta a munkáltatói jogokat 
megosztva a felügyelőbizottság elnökével az alperes 
felett. A felügyelőbizottság működésképtelensége a 
munkaviszony fenntartását nem teszi objektíve 
lehetetlenné, mivel alperes munkaköri leírása szerint 
neki voltak olyan feladatai, amelyeket az idő alatt is, 
amíg az új felügyelőbizottság meg nem alakul, az új 
elnök személye tudott nem lesz, elláthatott volna. 

[25] A bíróság nem találta megalapozottnak az alperes 
azon hivatkozását, hogy a felügyelőbizottság 
elnökének lemondása folytán nem volt olyan 
személy, aki az alperes felett a taktikai munkáltatói 
jogkört gyakorolhatta volna, aki felé teljesíteni tudta 
volna munkaviszonyából eredő kötelezettségét, 
illetve aki utasítást adhatott volna részére. 

[26] Az alperes csak a perben nyilatkozott arról, hogy 
mely feladatait nem tudta ellátni, ilyen volt az éves 
üzleti terv kidolgozása, a szakterület feladataival 
kapcsolatosan a belső ellenőrzéssel összefüggő 
ügyek, illetve a negyedéves zárás. 

[27] Az üzleti terv kidolgozásával összefüggésben a 
tanúvallomásából a bíróság megállapította, hogy az 
éves üzleti tervet a felügyelőbizottsággal kellett 
egyeztetni, ennek az időszaka általában októberben 
volt esedékes, az októberi felügyelőbizottsági 
ülésnek ez az egy napirendi pontja volt, tehát 
legkésőbb október végéig erről a 
felügyelőbizottságnak döntenie kellett. Az üzleti terv 
elfogadásának elmaradása nem az alperes munkaköri 
kötelezettségeinek elmulasztása miatt történt volna, 
hanem a felügyelőbizottság működésképtelensége 
okán. 

[28] Nem lehet alapos oka az azonnali hatályú 
felmondásnak tehát, hogy amennyiben nincs 
felügyelőbizottság, az alperes által nevesített 
feladatokat nem lehet ellátni. Akár a tevékenységek 
előkészítésének folyamata megvalósulhatott volna 
ebben az időszakban, és amikor az új 
felügyelőbizottság létrejön, az új elnök megkezdi a 
tevékenységét, akkor a határidős feladatok 
végrehajtása, a negyedéves zárás, az üzleti terv 
készítés stb., az azokkal összefüggő egyeztetés és 
felügyelőbizottsági döntés már realizálódhatott 
volna. 

[29] Az az indok, miszerint az alperes az általa tervezett, 
de előzetesen be nem jelentett szabadságot nem tudta 
kivenni, illetve a munkáltatóval nem tudott ebben 
együttműködni, azonnali hatályú felmondás okszerű 
következménye nem lehet. 
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[30] A bíróság az azonnali hatályú felmondás 
jogellenességének jogkövetkezményeként kötelezte 
alperest az Mt. 209. § (6) bekezdése alapján 12 havi 
távolléti díj megfizetésére. 

[31] A felperes 2019. december 30-án kelt levelével – az 
Mt. 164. §-ában maghatározott 60 napos határidőn 
belül – tájékoztatta az alperest, hogy az azonnali 
hatályú felmondását nem fogadja el, így az alperes 
tudatában volt annak, hogy az ezzel összefüggésben 
kifizetett juttatások is vitatottak. A jogalap nélküli 
kifizetés tényét az alperes tudomására hozta a 
felperes az előírt határidőben. 

[32] Az Mt. 164. §-ában foglaltakat is vizsgálta az 
elsőfokú bíróság, ami szerint a jogalap nélküli 
kifizetés 60 napon túl akkor követelhető vissza, 
amennyiben a kifizetés alaptalanságát alperes 
felismerhette vagy maga idézte elő. Ezt a perben a 
bíróság nem találta bizonyítottnak. A felperes nem 
tudta igazolni, hogy az alperes a kifizetés 
alaptalanságát felismerhette volna. 

[33] A felperes elévülésre hivatkozása sem volt alapos, 
mivel elévülésre hivatkozással a követelés bírói úton 
nem érvényesíthető, azonban a felperes a prémiumot 
kifizette, így azt már elévülés címén nem 
követelhette vissza. 

[34] A mindkét fél fellebbezése folytán eljárt ítélőtábla 
ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét a per főtárgya 
tekintetében helybenhagyta. 

[35] A másodfokú bíróság álláspontja szerint az elsőfokú 
bíróság helytállóan mutatott rá arra, hogy az 
eljárásban vizsgálni kellett, hogy az azonnali hatályú 
felmondásban megjelölt indokok az Mt. 78. § (1) 
bekezdés a) és b) pontjában foglaltak alapján 
megalapozottá teszik-e a jogviszony megszüntetését. 
Rögzítette, hogy a jogviszony közös megegyezéssel 
történő megszüntetése nem állapítható meg. 

[36] A felperesi ügyrend 5/8. pontja szerint a 
részvénytársaság az Mt. 208. §-a szerinti vezető 
állású munkavállalói feletti munkáltatói jogok 
gyakorlása körében egyes döntések az ügydöntő 
felügyelőbizottság mint testület, egyes döntések a 
felügyelőbizottság elnökének hatáskörébe tartoznak. 
A felügyelőbizottság mint testület dönt a 
munkaviszony létesítése és megszüntetése 
kérdésében, míg a felügyelőbizottság elnöke a 
működéssel összefüggő kérdésekről. 

[37] A lemondásukkal összefüggésben a polgármester a 
fentiekkel összhangban 2019. október 29-i levelében 
tájékoztatta a lemondott felügyelőbizottsági elnököt 
és a két tagot, hogy lemondásaik nem hatályosultak 
az új tisztviselők megválasztásáig, de legfeljebb 60 
napig. 

[38] A felügyelőbizottság tagjainak megbízása 
egyebekben 2019. november 13-án, a határozott idő 
lejártával is megszűnt volna, így megállapítható, 
hogy a felügyelőbizottság elnökének és két tagjának 
lemondása nem hatályosult, azonban a 
felügyelőbizottság 2019. november 13-ig 
működőképes volt. Így azon felmondási ok, hogy a 
felügyelőbizottság működésképtelensége az alperes 
munkaviszonyának fenntartását lehetetlenné tette, 
nem valós, hiszen a felügyelőbizottság elnökének és 
lemondott tagjainak a feladataikat 2019. november 
13-ig el kellett látniuk. 

[39] Az az alperesi előadás, hogy a fenntartó a 
felügyelőbizottság működésének helyreállítása 

érdekében nem kíván intézkedni, kizárólag az alperes 
feltételezése volt. 

[40] A felperes igényérvényesítése alapelvi 
rendelkezésekbe [Mt. 6. § (2) bekezdés, 7. § (1) 
bekezdés] ütközése körében előadott alperesi 
fellebbezésre tekintettel arra mutatott rá a másodfokú 
bíróság, hogy a joggal való visszaélés tilalmának 
megsértése akkor állapítható meg, ha valamely 
alanyi jog gyakorlása formálisan jogszerűen történt. 
Ezért valamely joggyakorlás nem lehet tételes 
jogszabályba ütközés miatt jogellenes és egyben a 
joggal való visszaélés tilalmába ütköző. 

[41] Az alperes az azonnali hatályú felmondása 
jogkövetkezményeit alkalmazta a felperessel 
szemben, így a jogérvényesítés nem ütközik és nem 
is ütközhet az Mt. 7. § (1) bekezdésébe. Az anyagi 
jog megsértésének megállapítása ugyanis fogalmilag 
kizárja a joggal való visszaélés rögzíthetőségét (EBH 
2017.M.29.). 

[42] A felmondás jogellenességének elbírálása 
szempontjából nincs jelentősége a 2019. évi 
önkormányzati választások eredményének és annak 
sem, hogy a társaság közgyűlése a 
felügyelőbizottságot elnökének és tagjainak 
megválasztása céljából mikor és milyen módon hívta 
azt össze. 

[43] Az elsőfokú bíróság a jogellenesség 
jogkövetkezményeként helytállóan kötelezte alperest 
az Mt. 209. § (6) bekezdés alapján 12 havi távolléti 
díjának megfizetésére. A felperes követelését az 
alperes összegszerűségében az elsőfokú eljárás során 
nem vitatta. 

[44] A végkielégítés és a felmondási időre járó távolléti 
díj visszakövetelése körében osztotta az alperes 
álláspontját, hogy a munkáltató 2019. december 30-
án kelt levele, amelyben az azonnali hatályú 
felmondást mint jogszerű munkavállalói intézkedést 
nem fogadta el, a végkielégítés és a felmondási időre 
járó távolléti díj visszafizetésére vonatkozóan 
felperesi felszólítást nem tartalmaz, továbbá a 
közlésére nem 60 napon belül került sor.  

[45] A visszafizetésre kötelezés a végkielégítés és a 
felmondási időre járó távolléti díj tekintetében nem 
az Mt. 164. §-án alapul. Az alperesnek ezen összeget 
azért kell visszafizetnie, mivel munkaviszonyát a 
felperesnél jogellenesen szüntette meg, így az 
elsőfokú bíróság a jogellenesség 
jogkövetkezményeként helytállóan kötelezte az 
alperest a tartozássá vált végkielégítés és felmondási 
időre járó távolléti díj visszafizetésére. 

[46] A 2011. és 2012. évi prémium megfizetése körében 
a másodfokú bíróság utalt arra, hogy az Mt. 286. § 
(1) bekezdésében meghatározottnál hosszabb idejű 
elévülési időt határoztak meg a felek 
megállapodásukban, mely nem ütközött 
jogszabályba. 

[47] A felperes fellebbezésében a 2016. június 1-jei 
megállapodás 5. pontjának semmisségére 
hivatkozott az Mt. 27. § (1) bekezdés alapján. Ezen 
fellebbezési érvelés azonban ellentétes a Pp. 373. § 
(2) bekezdésében, valamint 375. § (1) (2) 
bekezdésében foglaltakkal. 

Az alperes felülvizsgálati kérelme és a felperes 
ellenkérelme 

[48] Az alperes felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen a 
jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, az elsőfokú 
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bíróság ítéletének részbeni megváltoztatását és a 
keresetet teljes egészében elutasító határozat 
meghozatalát kérte. Másodlagosan az elsőfokú 
bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára 
utasítását indítványozta a felperes perköltségben való 
marasztalásával. 

[49] Az alperes álláspontja szerint a jogerős ítélet sérti az 
Mt. 6. § (2) bekezdését, a 7. § (1) bekezdését, 
a 164. §-ban és a 209. § (6) bekezdésében foglaltakat. 
Sérült továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. 
évi CXXX. törvény (Pp.) 203. § (2) bekezdés a) 
pontja, a 266. § (1) bekezdése, a 276. § (5) bekezdése, 
a 279. § (1) bekezdése, a 346. § (4)–(5) bekezdése, 
valamint a 373. § (4) bekezdése, illetve a Pp. 279. § 
(1) bekezdésében foglaltak. 

[50] Önmagában abból a tényből, hogy a 
felügyelőbizottság tagjainak lemondása nem 
hatályosult (az elnök kivételéve), és megbízásuk 
valójában a határozott időtartam lejártával 2019. 
november 13-án szűnt meg, nem következik, hogy ne 
vált volna „de facto” működésképtelenné a 
felügyelőbizottság az október 22 és november 13 
közötti 22 napban. 

[51] A másodfokú bíróság nem tulajdonított kellő 
jelentőséget annak a ténynek, hogy az alperes 
azonnali hatályú felmondása a munkaviszony 
fenntarthatóságának lehetetlenné válása okaként 
legalább akkora súllyal hivatkozott az elnök 
lemondására mint a testület működőképtelenné 
válására. Az alperes nem tudta kivenni a szabadságát, 
illetve a mindennapi feladatok ellátásához a 
felügyelőbizottság elnökével való szoros 
együttműködés volt szükséges. 

[52] A másodfokú bíróság mind az alperes, mind pedig a 
maga által hivatkozott anyagi jogszabályokat 
(Mt. 6. § (2) bekezdés és 7. § (1) bekezdés), valamint 
a Kúria által közzétett 5/2017. (XI. 28.) KMK 
vélemény és az EBH 2017.M.29. számú eseti döntés 
megfogalmazását helytelenül értelmezte és 
alkalmazta. 

[53] Feltéve, de meg nem engedve, hogy alperes azonnali 
hatályú felmondása jogellenes volt, vagyis alperes 
alanyi joggyakorlása konkrét anyagi jogi norma 
tételes rendelkezésébe ütközik, ez esetben 
vizsgálandó, hogy egy másik jogalany, a felperes 
alanyi jogának gyakorlása (az Mt. 164. § és 209. § (6) 
bekezdésére alapított munkáltatói igények 
érvényesítése) bár formálisan jogszerű ugyan, 
azonban az alapul hivatkozott jogi normák céljával, 
rendeltetésével ellentétes, joggal való visszaélést 
megvalósító. Attól, hogy az alperes joggyakorlása 
jogellenes, a felperesé lehet visszaélésszerű, és 
okozhat egyéb alapelvi sérelmet is. 

[54] Alperessel szemben a felperesi igényérvényesítés 
valójában nem más, mint a korábban alperes által 
hivatkozott és az eljáró bíróságok által jogellenesen 
mellőzött perben jelentős tény: végletekig kiélezett 
városi politikai küzdelem részét képező, a politikai 
ellenféllel szembeni bosszú. Az eljáró bíróságok 
súlyosan megsértették a Pp. 346. § (4) bekezdésébe 
foglalt indokolási kötelezettségüket, amikor az 
elsőfokú bírósággal egyezően a polgármester és a 
gazdaságfejlesztésért és ingatlankezelésért felelős 
volt vezérigazgató tanúkénti meghallgatását 
mellőzték. 

[55] A kifizetett végkielégítés és felmentési időre járó 
távolléti díj visszakövetelése körében az alperes az 

Mt. 164. §-ában foglaltakat hívta fel. A másodfokú 
bíróság sem hivatkozott másik jogszabályhelyre, 
ezáltal súlyosan megsértette a Pp. 346. § (4) és (5) 
bekezdésében foglalt indokolási kötelezettségét. A 
jogerős ítélet sérti az Mt. 164. §-át. 

[56] A végkielégítés fizetés elsődleges célja, hogy a 
foglalkoztatási jogviszonyaikból önhibán kívül 
kikerült, a létfenntartáshoz szükséges jövedelmet a 
jövőben is munkavégzéssel biztosítani kívánó és arra 
képes személyek számára átmenetileg megélhetést 
biztosítson. Az Mt. 164. § célja tehát az, hogy a 
megélhetést szolgáló juttatások csak szűkkörben 
legyenek utólag hosszú idő elteltével 
visszakövetelhetők, ezzel garantálva számos alapjog 
érvényesülését.  

[57] Hangsúlyozandó, hogy a perbeli esetben nem jogerős 
és végrehajtható ítélet, hanem azonnali hatályú 
felmondás önkéntes végrehajtása keretében fizette ki 
felperes az általa később visszakövetelt 
munkabéreket alperesnek. Amennyiben annak 
teljesítésére végrehajtható ítélet kötelezte volna, 
hónapokkal vagy évekkel később megszűnt volna 
ezen fizetési kötelezettség, úgy nem vitás elévülési 
időn belül követelhette volna vissza a munkáltató a 
kifizetéseket. Perbeli esetben azonban a felperes 
önként hajtotta végre az alperes felmondásában 
foglaltakat, holott dönthetett volna úgy is, hogy nem 
teljesíti azt vállalva annak jogszerűségét, az önkéntes 
kifizetés folytán azonban a 60 napos határidő már rá 
is irányadó. 

[58] A felperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős 
ítélet hatályában való fenntartására irányult. 

A Kúria döntése és annak jogi indokai 
[59] A felülvizsgálati kérelem nem megalapozott. 
[60] A Pp. 243. § (1) bekezdése alapján a Kúria a 

felülvizsgálat során a felülvizsgálati és a csatlakozó 
felülvizsgálati kérelem korlátai között, az ott 
megjelölt jogszabályok tekintetében vizsgálja a 
jogerős ítélet jogszabálysértő voltát, figyelemmel a 
Pp. 523. §-ában foglaltakra is. Erre figyelemmel a 
Kúria nem a korábbi beadványokra hivatkozást, 
hanem a jelen felülvizsgálati kérelemben konkrétan 
megjelölt indokokat vehette figyelembe. 

[61] A Pp. 413. § (1) bekezdés a) és c) pontjában rögzíti, 
hogy a felülvizsgálati kérelemnek a beadványokra 
vonatkozó általános szabályok mellett tartalmaznia 
kell a felülvizsgálni kívánt ítélet számát, a 
jogszabálysértés pontos megnevezését a 
jogszabályhely megjelölésével az eljárási, illetve az 
anyagi jogi jogszabálysértést, amely kihatott az ügy 
érdemi eldöntésére, valamint annak indokait, hogy a 
fél az új határozat hozatalát vagy a határozat hatályon 
kívül helyezését milyen okból kívánja. Ezeknek az 
együttes törvényi feltételeknek a fél akkor tesz 
eleget, ha egyrészt a megsértett jogszabályhelyet 
konkrétan megjelöli, másrészt pedig a hivatkozott 
jogszabálysértést tartalmilag is körülírja, az erre 
vonatkozó jogi álláspontját kifejti [1/2017. Polgári 
jogegységi határozat folytán alkalmazandó 1/2016. 
(II. 15.) PK vélemény]. Fentiekből következően csak 
azon felülvizsgálati érvelés volt vizsgálat tárgyává 
tehető, amely a fenti előírásoknak megfelelt. 

[62] A prémium kifizetés jogszerűségét a felek 
felülvizsgálati kérelemmel nem támadták, ezért az 
erről hozott döntést a Kúria nem vizsgálta. 
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[63] Az alperes azonnali hatályú felmondásában két okra 
hivatkozott. Egyrészt utalt arra, hogy az öttagú 
felügyelőbizottság három tagjának megbízása 
lemondás miatt megszűnt, és a felügyelőbizottság két 
taggal működésképtelenné vált, ami a munkaviszony 
fenntartását lehetetlenné teszi. Másrészt arra, hogy a 
város vezetésében bekövetkező változások miatt 
bizonytalan ideig nem várható intézkedés a 
felügyelőbizottság törvényes működésének 
helyreállítása érdekében, ez pedig a „munkáltatói 
joggyakorlás akadályoztatottságát” jelenti, így a 
bíróságnak ezen indokolások körében volt módja 
vizsgálódni. 

[64] Az alperes azonnali hatályú felmondásában a 
felperes felügyelőbizottsága létszámának jelentős 
csökkenése miatti működésképtelenséget jelölte meg 
indokként. Nem utalt arra – még összefoglaló 
jelleggel sem ̠ , hogy ez a munkavégzését mennyiben 
lehetetlenítette el. Ezen indokra csak az eljárás során 
hivatkozott, így nem lehetett mindezt értékelni. 

[65] Megalapozatlan az a felülvizsgálati érvelés, hogy a 
felügyelőbizottság „de facto” működésképtelenné 
vált, így jogszerű az erre alapított azonnali hatályú 
felmondás. A polgármester 2019. október 29-én 
levélben tájékoztatta a lemondott felügyelőbizottsági 
elnököt és tagokat arról, hogy lemondásaik nem 
hatályosultak az új tisztviselők megválasztásáig, de 
legfeljebb 60 napig. Ebből következően az alperes – 
az ugyancsak 2019. október 29-én kelt – azonnali 
hatályú felmondásának átadásakor (a 
felügyelőbizottság ügyrendjének ismeretében) nem 
lehetett tisztában azzal, hogy a felügyelőbizottság 
lemondását követően a felperesnél milyen helyzet 
alakul ki, arra pedig különösen nem, hogy a 
felügyelőbizottság elnöke és tagjai minderre miként 
fognak reagálni. Nem tudhatta, hogy ebben az 
időpontban valóban bekövetkezett-e az általa állított 
működésképtelen állapot. A polgármester a 
felügyelőbizottság ügyrendje szerint eljárt, még az 
azonnali hatályú felmondás napján, ezért nincs 
kiemelt jelentősége annak, hogy arról mikor szerzett 
tudomást a polgármester. Erre tekintettel a bizonyítás 
szükségtelen volt, nem sérült a Pp. 279. § (1) 
bekezdése. 

[66] A másodfokú bíróság ítéletében helyesen mutatott rá 
arra, hogy a felügyelőbizottság elnökének és a két 
felügyelőbizottsági tagnak a lemondása nem 
hatályosult, a felügyelőbizottság tagjainak 
feladataikat 2019. november 13-ig el kellett látniuk. 
Így az az indok, hogy a felügyelőbizottság 
működésképtelensége „de facto” ellehetetlenült, 
ezáltal a munkaviszony fenntartása lehetetlenné vált, 
nem valós. 

[67] Ugyancsak helytállóan fejtette ki a másodfokú 
bíróság, hogy az alperes munkakörénél fogva a 
felperes stratégiai irányítását, operatív vezetését 
végezte. Az SZMSZ-ben meghatározott napi 
munkafolyamatok ellátásához pedig nem volt 
szükség a felügyelőbizottsággal való szoros 
együttműködésre. A felügyelőbizottság elnöke maga 
is úgy nyilatkozott, hogy lényeges kérdésekben 
kellett egyeztetniük, utasítási jogköre nem volt az 
alperes felé. Az eljárás során bizonyítást nyert, hogy 
az üzleti tervet a felügyelőbizottsággal egyeztetnie 
kellett, ennek időszaka általában októberben volt 
esedékes. Az üzleti terv elfogadásának elmaradása 
nem az alperes elmaradt munkaköri kötelezettsége 

miatt történt volna meg, hanem a felügyelőbizottság 
működésképtelensége miatt, egyebekben az alperes 
semmivel nem támasztotta alá, hogy a terv 
elkészítését, illetve annak legalább az előkészítését 
miért ne tudta volna elvégezni. 

[68] Az alperes sérelmezte, hogy nem volt kivel 
egyeztetnie szabadság iránti kérelmét. A 
felügyelőbizottság elnöke 2019. október 17-én már 
közölte az alperessel lemondási szándékát, ami végül 
október 21-én meg is történt. Amennyiben az alperes 
2019. október 26-tól szabadságot kívánt igénybe 
venni, úgy azt engedélyezhette volna október 17. és 
október 21. között, ezáltal eleget téve 
együttműködési kötelezettségének. A tanúvallomás 
megerősítette azt az alperesi álláspontot, hogy a 
szabadságot nem 15, csupán néhány nappal előbb 
kellett igényelni. Így október 21-ig az alperes a 
szokásosnak megfelelően érvényesíthette volna 
szabadságkiadás iránti igényét, amennyiben annak 
kivétele szándékában állt. 

[69] Az azonnali hatályú felmondás azon hivatkozása, 
hogy a város vezetésétől bizonytalan ideig nem 
várható intézkedés a felügyelőbizottság törvényes 
működésének helyreállítása érdekében, feltételezés 
volt az alperes részéről. 2019. október 29-én (az 
alperes jogviszony megszüntető jognyilatkozata 
megtétele napján) erre semmilyen konkrét adat vagy 
körülmény nem utalt, így az azonnali hatályú 
felmondás jogszerű indoka nem lehetett 

[70] Fentiekből következően az alperes azonnali hatályú 
felmondása [Mt. 78. § (1) bekezdés] jogellenes volt, 
az eljáró bíróságok a rendelkezésre álló 
bizonyítékokat helyesen értékelték (Pp. 279. §). 

[71] A felperes igényérvényesítésével összefüggésben az 
alperes alaptalanul állította az Mt. 6. §-ában és 7. §-
ában foglaltak megsértését. 

[72] Az Mt. 287. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 
munkavállaló azonnali hatályú felmondásával 
kapcsolatos igény az elévülési időn belül 
érvényesíthető. Ebből következően a munkáltató 
igényét a bíróság előtt a törvényben meghatározott 
határidőben, a törvény alapján előterjeszthette, így 
ennek kapcsán fel sem merülhet az Mt. 6. vagy 7. § 
megsértése, amelyek a munkajogviszonyban 
tanúsítandóan tartalmaznak magatartási 
követelményeket. 

[73] Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a felperes 
perindítása a polgári eljárásjogi szabályoknak 
megfelelően az Mt. mint anyagi jogi rendelkezés 
alapján történt, továbbá az Alaptörvény XXVIII. 
cikk (1) bekezdéséből eredően fennállt a bírósághoz 
fordulás joga. E jogból az a kötelezettség hárul az 
államra, hogy a jogviták elbírálására bírói utat 
biztosítson [59/1993. (XI. 29.) AB határozat]. 

[74] Mindebből következően pedig a felperes 
alkotmányos jogával élve indított pert az alperes 
ellen az általa jogellenesnek ítélt azonnali hatályú 
felmondás miatt kifizetett összegek visszakövetelése 
érdekében. Ezzel az indokolásbeli módosítással a 
másodfokú bíróság döntése – érdemben – helytálló, 
és nem sérti a Pp. 346. § (4) bekezdését.  

[75] Az az alperesi hivatkozás, miszerint bízott abban, 
hogy 2019. október 22-én munkaviszonya közös 
megegyezéssel szűnik meg, alaptalan érvelés. 
Amennyiben ez a feltételezése alapos is lett volna, 
abból nem vonható le az a következtetés, hogy a 
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munkáltató az azonnali hatályú felmondás esetén 
sem fogja igényét érvényesíteni. 

[76] A végkielégítés a következetes ítélkezési gyakorlat 
szerint nem minősül munkabérnek 
(Mfv.I.10.783/2012/5.), így az ezzel ellentétes 
alperesi érvelés megalapozatlan. 

[77] Nem volt helyes a másodfokú bíróság azon érvelése, 
hogy az Mt. 209. § (6) bekezdésében meghatározott 
12 havi távolléti díj megfizetésére irányuló 
kötelezésnek átalány-kártérítés jellege volna. Ez 
esetben ugyanis a munkáltatónak legalább a kárt 
kellene bizonyítania, azonban az adott szabály 
alkalmazása körében erről nincs szó. Ez az összeg 
csupán a munkaviszony jogellenes 
megszüntetésének sajátos pönálé jellegű szankciója, 
és semmilyen összefüggésben nincs azzal, hogy a 
munkavállaló jogellenes munkaviszony 
megszüntetéshez kapcsolódóan a munkáltatót érte-e 
tényleges kár vagy elmaradt haszon. Mindez pedig 
azt jelenti, hogy az összeg távolléti díjként (az Mt. 
148–152. § szerint) határozandó meg, amivel 
összefüggésben – az összegszerűséget illetően is – a 
bíróságok helyesen foglaltak állást. 

[78] A munkavállalói azonnali hatályú felmondáshoz 
kapcsolódóan a munkáltató az Mt. 78. § (3) 
bekezdése alapján történő önkéntes teljesítésből azt a 
következtetést alappal nem lehet levonni, hogy a 
munkáltató – amint erre utóbb jogos igénye nyílik – 
nem kérheti a korábbi teljesítés visszafizetését. 

[79] Az igényérvényesítés a felperes részéről a már 
hivatkozott Mt. 287. § (2) bekezdés b) pontja 
értelmében elévülési időn belül megtörtént: az 
azonnali hatályú felmondás jogellenességét a 
bíróságok megállapították, így a jogszerű azonnal 
hatályú felmondáshoz kapcsolódó Mt. 78. § (3) 
bekezdésében foglalt jogkövetkezményekre alperes 
nem jogosult. 

[80] Mindebből következően az eljáró bíróságok 
helytállóan jutottak arra a következtetésre, hogy a 
munkáltató által ezzel összefüggésben az Mt. 287. § 
(2) bekezdés b) pontja szerinti igényérvényesítés 
megalapozott volt, és visszafizetésére köteles az 
alperes munkavállaló. Ezzel összefüggésben a 
másodfokú bíróság döntését megindokolta, a 
jogszabályhely megjelölésének hiánya az érdemi 
döntésre kiható eljárási jogszabálysértésnek nem 
minősül, a Pp. 346. § (4)–(5) bekezdésének 
rendelkezései nem sérültek. 

[81] A kifejtettekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet 
indokolásbeli módosítással hatályában fenntartotta a 
Pp. 424. § (1) bekezdés alapján, a felülvizsgálati 
kérelem jogszabálysértés megállapítására nem adott 
módot. 

(Kúria Mfv.II.10.135/2021/8.) 

A munkáltató azon eljárása, hogy a 
Budapesttől 400 kilométeres távolságra lakó, 

62 éves, hosszabb ideje fizetés nélküli szabadságon levő 
(ideiglenesen erre az életformára berendezkedő) 
felperest nagyon rövid határidő biztosítása mellett 
kívánta a megállapodáson alapuló fizetés nélküli 
szabadságról egyoldalúan visszahívni, a felperes 
munkahelytől távol maradó magatartása mellett sem 
alapozhatja meg a rendkívüli felmentést [a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 123. § 

(5) bek. b) pont; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 33/A. § (1) bek.]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A felperes 2016. július 1-jétől létesített 

közalkalmazotti jogviszonyt az alperessel, amely 
alapján annak kardiológiai és angiológiai 
belgyógyászati osztályán orvos munkakörben 
foglalkoztatták. Munkavégzése alatt – b.-i állandó 
lakhelyére figyelemmel – a lakhatást ingyenesen a 
nővérszálláson biztosították részére. 

[2] Az osztályvezető főorvos 2019. november 11-én a 
korábbi kórtermi beosztást megváltoztatta, amelyet a 
felperes nem fogadott el. Az intézményből 
eltávozott, ezt követően a munkát nem vette fel, majd 
néhány nap elteltével 3 hónap fizetés nélküli 
szabadság engedélyezése iránt nyújtott be kérelmet. 
Az alperes orvos igazgatója a fizetés nélküli 
szabadsághoz hozzájárult, majd a felperes kérésére 
azt 2020. május 25-ig ismételten meghosszabbította. 

[3] A Magyarországon 2020 tavaszán kezdődő 
koronavírus-járvány miatt az alperes feladatai 
megnövekedtek, szakember hiány lépett fel nála, 
emiatt 2020. április 17-én az alperes orvos igazgatója 
megkereste az intézményhez kirendelt 
kórházparancsnokot, és 2020. április 20-tól 6 
belgyógyász szakorvos kirendelését kérte, ezt 
azonban elutasították. 

[4] Ezt követően az alperes 2020. április 21-én a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
(továbbiakban: Mt.) 123. § (5) bekezdés b) pontjára 
hivatkozással a felperes fizetés nélküli szabadságát 
megszakította, és munkavégzés céljából 2020. április 
23-ával az intézménybe visszarendelte a 
járványhelyzet okozta szakemberhiányra 
figyelemmel. Tájékoztatta a felperest, hogy 
amennyiben az utasításnak nem tesz eleget, az a 
szükséges és arányos mértékű munkáltatói 
intézkedést vonhatja maga után. A jogorvoslat 
lehetőségéről is kioktatták a felperest, aki 2020. 
április 21-én és 22-én elektronikus levélben jelezte 
ellenérzéseit, hivatkozva az osztályvezető főorvossal 
kialakult rossz kapcsolatára is. 

[5] Az alperes 2020. április 22-én megismételte 
visszarendelő nyilatkozatát, nyomatékosan felhívta a 
felperes figyelmét arra, hogy másnap reggel 8 órakor 
köteles az alperes orvos igazgatójánál megjelenni. 
Tájékoztatta, hogy távolmaradása megalapozza a 
közalkalmazotti jogviszony azonnali hatállyal 
történő megszüntetését. 

[6] A felperes még ezen a napon válaszlevelében további 
tájékoztatást kért a tervezett munkavégzésről. Erre 
válaszolva tájékoztatták, hogy képesítésének 
(belgyógyász-kardiológus), munkaköri leírásának 
megfelelő munkavégzésre kerül beosztásra, 
figyelemmel a járványügyi helyzetben fennálló 
belgyógyász szakorvos hiányra. Továbbiakban a 
felperesnek szakmai képzettségének megfelelő 
belgyógyász tevékenységet kell ellátnia napi 12 órás 
műszakban, a fennálló járványügyi 
veszélyhelyzetben pedig az alperes a munkavállalót 
jogosult a munkaköri feladataitól eltérő feladatokra 
is beosztani a betegellátás biztosításának fenntartása 
érdekében. 

[7] A felperes további részletes tájékoztatást kért a 
várható foglalkoztatásról, de 2020. április 23-án 
munkavégzésre nem jelent meg. 
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[8] A következő napon az alperes a felperes 
közalkalmazotti jogviszonyát rendkívüli 
felmentéssel megszüntette. Az intézkedésben arra 
hivatkozott, hogy a felperes 2020. április 23-án a 
munkavégzésre kijelölt helyen nem jelent meg, 
rendelkezésre állási kötelezettségét alapos ok nélkül 
megtagadta, távollétét nem igazolta, mindössze az 
osztályvezetővel megromlott viszonyára, lakása 400 
kilométerre lévő távolságára hivatkozott, amelyek 
távolmaradás kimentésére nem voltak alkalmasak. A 
megromlott személyes viszonnyal kapcsolatban utalt 
az e körben folytatott egyeztetésekre és a felperes 
együttműködésének hiányára, ezzel összefüggésben 
pedig arra, hogy a felperes több alkalommal 
kifejezetten megtagadta a számára kiadott 
orvosszakmai feladatok ellátását, az osztályos 
referáló keretében meghatározott feladatokat 
ignorálta, eltávozott az osztályról, munkavégzésre 
önhatalmúlag nem jelent meg, illetve rámutatott a 
klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos felperesi 
mulasztásokra is. Az alperes a felperes magatartását 
az Mt. 52. § (1) bekezdés a) és b) pontjába, illetve a 
6. § (2) bekezdésébe ütközőnek minősítette, amellyel 
megítélése szerint a felperes kimerítette a rendkívüli 
felmentés alkalmazhatóságának a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt.) 33/A. § (1) bekezdés a), b) 
pontjában írt feltételeit. 

A felperes keresete, az alperes ellenkérelme 
[9] A felperes módosított keresetében annak 

megállapítását kérte, hogy az alperes a 
közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen szüntette 
meg rendkívüli felmentéssel, továbbá 4 800 000 
forint elmaradt jövedelem kártérítéskénti 
megfizetését, 912 000 forint munkáltatói járadék 
megtérítését, 8 000 000 forint végkielégítést és annak 
munkáltatói járulékát, valamint 7 000 000 forint 
sérelemdíjat igényelt. 

[10] Érvelése szerint a felmentés jogellenes volt, mert a 
fizetés nélküli szabadságról visszarendelése során az 
alperes jogellenesen járt, a tájékoztatási 
kötelezettségét megszegte, továbbá aránytalanul 
rövid időt határozott meg számára a munkavégzésre 
történő visszaálláshoz. Nem vizsgálta miképpen 
lehetne alternatív megoldást találni a munkahelytől 
való távolság és életkora ismeretében. Vitatta a 
felmentési ok világosságát, valóságát és 
okszerűségét. 

[11] A sérelemdíj tekintetében a munkához való alapjog, 
az egészséghez való jog, az egyenlő bánásmód és az 
esélyegyenlőség, valamint a jóhírnév sérelmére 
hivatkozott továbbá arra, hogy a klinikai 
vizsgálatokat nem folytathatja. Érvelése szerint a 
munkáltató jogellenes intézkedése következtében 
nem jutott hozzá a 40 éves jubileumi jutalomhoz 
sem. 

[12] Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására 
irányult. 

[13] Hivatkozása szerint a felperes munkavégzésével 
számos esetben merült fel probléma, a 
járványhelyzet következtében fennállt a munkáltató 
működését közvetlenül és súlyosan sértő azon ok, 
amely alapján jogszerűen történt a fizetés nélküli 
szabadságról való visszahívás. Ennek ellenére a 
felperes a munkahelyén nem jelent meg, ami olyan 

súlyos kötelezettségszegés, amely megalapozza a 
rendkívüli felmentést. 

[14] A sérelemdíj körében előadta, hogy önmagában a 
közalkalmazotti jogviszony megszüntetése még 
annak jogellenessége esetén sem alapozza meg a 
megnevezett személyiségi jogok megsértését, illetve 
a sérelemdíj fizetési kötelezettséget. A személyiségi 
jogi jogsértések nem kerültek bizonyításra, a klinikai 
vizsgálatvezetői tisztség megszűnése, illetve a 40 
éves jubileumi jutalom elmaradása pedig legfeljebb 
vagyoni kárként és nem nemvagyoni hátránynak 
minősülhetne. 

Az első- és a másodfokú bíróság ítélete 
[15] A törvényszék ítéletével a keresetet elutasította.  
[16] Az elsőfokú bíróság szerint a közalkalmazotti 

jogviszony fennállása nem volt vitatott egyik fél 
részéről sem, és az sem, hogy a felperes szakorvosi 
tevékenységét ennek keretében folytatta. A 
rendkívüli felmentéssel történő jogviszony 
megszüntetés másik – kisebb jelentőségű – alapját 
képező vizsgálatvezetői tevékenységet érintően a 
felperes ugyanakkor vitatta, hogy az a 2016. július 1-
jén létesített közalkalmazotti jogviszony keretei közé 
tartozott. A bíróság álláspontja szerint a peres felek 
ezen tevékenység ellátására önálló, szakorvosi 
tevékenységtől elkülönülő másik szerződést nem 
kötöttek, mindössze az történt, hogy a felperes egyéb 
munkáin túl erre a célra is kinevezést kapott. Ebből a 
szempontból a munkaköri leírásnak van jelentősége. 

[17] A felperes az alperes visszarendelő határozatában 
megjelölt időpontban, majd később sem jelent meg a 
munkahelyén, márpedig az Mt. 52. § (1) bekezdés 
a)–c) pontjai az alapvető kötelezettségek között 
rögzítik, hogy a munkavállaló köteles a munkáltató 
által előírt helyen és időben, munkára képes 
állapotban megjelenni, munkaideje alatt a 
munkáltató rendelkezésére állni, munkáját 
személyesen, az általában elvárható szakértelemmel 
és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, 
előírások szerint végezni. 

[18] A felperes egyértelmű ismeretekkel rendelkezett 
arról, hogy munkaideje 2020. április 23-án reggel 8 
órakor elkezdődik, ezért ennek elmulasztása miatti 
kötelezettségszegését szándékosnak kell tekinteni. 

[19] Az elsőfokú bíróság vizsgálta az Mt. 6. § (4) 
bekezdésében foglaltak megsértését. Elfogadta a 
felperes azon álláspontját, hogy a munkáltató nem 
tájékoztatta arról, hogy a fizetés nélküli szabadság 
ideje nem számít munkaviszonyban töltött időnek, 
ennek azonban a jogvita eldöntése szempontjából 
nincs jogi relevanciája. 

[20] A felperes szerint az alperes arról sem tájékoztatta, 
hogy a fizetés nélküli szabadság bármikor 
megszakítható, arról visszarendelhető. Ezt az 
álláspontot a bíróság nem fogadta el, hiszen ez nem 
bármikor, hanem csak nagyon ritkán, kivételesen 
fontos gazdasági érdek vagy a működést közvetlenül 
és súlyosan érintő ok esetén történhet meg [Mt. 123. 
§ (5) bekezdés b) pont]. Helyesen utalt az alperes 
arra, hogy a munkáltatótól nem várható el, hogy 
minden előre nem látható esetlegesen felmerülő 
körülményről tájékoztassa a munkavállalót 
különösen annak ismeretében, hogy a 
szabadságigényt a felperes nyújtotta be, és annak az 
engedélyezése mindkét fél érdekeit szolgálta. A felek 
viszonyában éppen ezért felmerülhet a joggal való 
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visszaélés kérdése, hiszen ezt a munkáltatói 
intézkedést illetően nem állapítható meg mögöttes 
szándék, az indok valótlansága.  

[21] Nem volt vitatott a felperes részéről, hogy 2020 
márciusában a Covid-járvány terjedése 
Magyarországon is megkezdődött, és az ilyen 
betegek kezelésére kijelölt egyik kórház az alperes 
intézmény lett. Ez azt is jelentette, hogy a szakszerű 
betegellátás fenntartása érdekében az alperesnek 
minden lehetséges intézkedést meg kellett hoznia 
különös tekintettel arra, hogy a munkavégzésből több 
orvos, közöttük több belgyógyász is ideiglenes vagy 
végleges jelleggel kiesett. 

[22] A belgyógyász orvosok közül egyedüliként a 
felperes volt fizetés nélküli szabadságon, és az ő 
reaktiválása indokolt volt. A visszarendelés jogszerű 
és kellően megalapozott volt, ezért azt kellett a 
továbbiakban vizsgálni, hogy a felperes munkába 
történő visszaállításához a feltételek adott voltak-e, 
mert annak hiányában valóban felmerülhetett volna a 
munkába állás jogszerű megtagadása. A bíróság 
kiemelte, hogy a felperes mindössze két indokra 
hivatkozott: az osztályvezető főorvossal való 
megromlott viszonyára, valamint a munkavégzésre 
kijelölt helyének 400 kilométeres távolságára. 

[23] A megromlott személyes kapcsolat nem volt igazolt, 
a felperes foglalkoztatása más szervezeti egység 
keretén belül is megoldható volt. 

[24] A felperes hivatkozott arra, hogy nem voltak 
ismertek előtte a foglalkoztatási adatok, például, 
hogy mit jelent a 12 órás munkavégzés, az milyen 
napokra terjed ki, és beosztott orvosként vagy 
vezetőként fogják-e őt foglalkoztatni, ezért nem 
utazott fel a megadott időpontban Budapestre. A 
felperes 2020. április 23-án az orvosigazgatóval 
valamennyi feltételt tisztázhatott volna. Az ott 
elhangzottak tükrében ítélhette volna meg, hogy 
vállalja-e a munkába állást vagy azt megtagadja. 

[25] A távolságra történő hivatkozás önmagában nem 
fogadható el, hiszen a felperes huzamosabb időn 
keresztül így látta el szakorvosi tevékenységét, B.-re 
utazott, majd nővérszállón lakott. 

[26] A fizetés nélküli szabadságról történő 
visszarendelésre az alperes valóban rövid határidőt 
adott, ez azonban indokolt volt. Az Mt. 123. § (5) 
bekezdéséből következően az ilyen intézkedésre csak 
kivételes esetben, nagyon fontos gazdasági érdek 
vagy a működést közvetlenül és súlyosan érintő ok 
esetén kerül sor. Amennyiben a felperes hosszabb 
határidőt kapott volna, az alperes működése 
kerülhetett volna veszélybe. 

[27] A felperes életkora azért nem teszi a munkáltató 
intézkedését jogellenessé, mert az állam a 62 éves 
orvosokat nem vonta ki a munkából. 

[28] A felperes sérelemdíjat is igényelt, ami túlnyomó 
részben önmagában az előző kereseti kérelem 
alaptalansága okán tekinthető megalapozatlannak. A 
bíróság a felperes által csatolt bizonyítékokat nem 
ítélte alkalmasnak a sérelemdíj jogalapjának és 
összegszerűségének alátámasztására. 

[29] Az ítélőtábla ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét 
helybenhagyta. 

[30] A másodfokú bíróság a felmentés indokait 
világosnak, valósnak és okszerűnek ítélte. 

[31] Az elsőfokú bíróság helyesen mutatott rá arra, hogy 
a felperes szakorvosi tevékenységét és 
vizsgálatvezetői tevékenységét is közalkalmazotti 

jogviszony keretében végezte. Az elsőfokú bíróság e 
körben kifejtett álláspontjával a másodfokú bíróság 
teljes mértékben egyetértett. 

[32] Azzal, hogy a felperes fellebbezésében kétségbe 
vonta az Mt. 123. § (5) bekezdésének a fizetés nélküli 
szabadság esetére történő alkalmazhatóságát, illetve 
hogy az Mt. 97. § (5) bekezdése, valamint 6. és 7. §-
ai alapján aránytalanul rövidnek értékelte a munkába 
álláshoz biztosított határidőt, lényegében azt 
sérelmezte, hogy az elsőfokú bíróság alaptalanul 
állapította meg, hogy 2020. április 23-án a felperest 
rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség 
terhelte. 

[33] Az Mt. a fizetés nélküli szabadság alcím alatt 
kizárólag annak kötelező eseteit szabályozza, azaz 
alapvetően arról rendelkezik, hogy a munkavállaló 
mikor jogosult fizetés nélküli szabadságra, egyéb, a 
fizetés nélküli szabadságra vonatkozó speciális 
szabályt csak nagyon szűk körben tartalmaz. Az Mt. 
nem szűkíti le a 123. § (5) bekezdésének 
alkalmazhatóságát a „rendes” szabadságra. 
Mindezek miatt nincs akadálya annak, hogy a 
szabadság megszakítására vonatkozó szabályok a 
munkáltató mérlegelési jogkörében adott fizetés 
nélküli szabadságra is alkalmazhatóak legyenek. Az 
elsőfokú bíróság helyesen járt el, amikor az Mt. 123. 
§ (5) bekezdés b) pontja alapján lehetőséget látott a 
fizetés nélküli szabadság megszakítására, és e 
jogszabályi rendelkezés alapján vizsgálta, fennálltak-
e annak feltételei. Ezzel összefüggésben helyesen 
értékelte, hogy a Covid-járvány, illetve annak 
következtében előállt belgyógyász szakorvos hiány 
olyan, az alperes működését közvetlenül és súlyosan 
érintő oknak tekinthető, amely kellő alapot 
szolgáltatott felperes fizetés nélküli szabadságának 
megszakítására. 

[34] A felperes tévesen hivatkozott az Mt. 97. § (5) 
bekezdésének sérelmére is, a munkába történő 
visszaállásra adott határidővel kapcsolatban. A 
hivatkozott jogszabályi rendelkezés ugyanis a 
munkavállalóval már közölt munkaidőbeosztás 
módosításának szabályairól rendelkezik, az alperes 
azonban nem közölt korábban olyan 
munkaidőbeosztást, amely módosítására lett volna 
szükség a felperes munkába állásához. Jelen esetben 
tehát az Mt. 97. § (5) bekezdése nem alkalmazható. 

[35] A másodfokú bíróság osztotta azt az alperesi érvelést, 
miszerint az Mt. nem állapít meg határidőt a 
munkavégzésre visszahívás és a munkavégzésre 
megjelenés között, a szükséges és elégséges határidőt 
az adott eset összes körülménye alapján kell 
vizsgálni. Jelen esetben bizonyított a 
járványhelyzettel összefüggésben előállt 
belgyógyász szakember hiány, amely a fizetés 
nélküli szabadság megszakításának jogszerű indoka 
lehetett. 

[36] A másodfokú bíróság nem látta megsértettnek az Mt. 
6. § (2) és (3) bekezdését sem. A felperes nem adott 
elő részletes érvelést azzal kapcsolatban, hogy a 
jóhiszeműség és tisztesség elvével, illetve a 
méltányos mérlegelés követelményével miért látta 
ellentétesnek a munkáltató joggyakorlását. 

[37] Fentiek alapján tehát a munkavállalót terhelte az a 
kötelezettség, hogy 2020. április 23-án az előírt 
helyen és időben a munkáltató rendelkezésére álljon, 
illetőleg annak utasításai szerint munkát végezzen. A 
kötelezettségszegés lényeges volt, hiszen 



1248 Munkaügyi Szakág 

az Mt. 52. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban 
kifejezetten nevesített rendelkezésre állási és 
munkavégzési kötelezettség megszegése lényeges 
kötelezettségszegésnek minősül, így a munkáltató 
jogszerűen alkalmazta a Kjt. 33/A. § (1) bekezdését. 

A felperes felülvizsgálati kérelme és az alperes 
ellenkérelme 

[38] A felperes felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen a 
jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és a 
jogszabályoknak megfelelő, keresetének helyt adó új 
határozat hozatalát kérte. Másodlagosan a 
másodfokú bíróság ítéletének hatályon kívül 
helyezését és ugyanennek a bíróságnak új eljárásra és 
új határozat hozatalára utasítását indítványozta az 
alperes perköltségben való marasztalásával. 

[39] A felperes álláspontja szerint a másodfokú bíróság 
megsértette az Mt. 123. § (5) bekezdését, mivel ez a 
jogszabály kizárólag a rendes szabadság 
vonatkozásában tartalmaz rendelkezéseket. 
Kiterjesztő értelmezésnek vagy analógia 
alkalmazásának nincs alapja. 

[40] Egyértelműen levonható a következtetés, hogy az 
alperesnek a felperes visszarendelésére irányuló, 
fizetés nélküli szabadságát megszakító intézkedése 
jogellenes volt. Ez pedig azt eredményezi, hogy nem 
alkalmazható a Kjt. 33/A. § (1) bekezdés a) pontja 
tekintettel arra, hogy a felperesnek nem keletkezett 
olyan (jelen esetben rendelkezésre állásra és 
munkavégzésre vonatkozó) kötelezettsége, amelyet 
megsérthetett volna. 

[41] A fizetés nélküli szabadság mint a rendes 
szabadságtól eltérő jogintézmény kapcsán kell utalni 
az Mt. 133. § (2) bekezdésére, amely szerint a fizetés 
nélküli szabadság a munkavállaló által megjelölt 
időpontban, de legkorábban a szabadság 
megszűnésére irányuló nyilatkozat közlésétől 
számított 30. napon szűnik meg, illetve az ahhoz 
kapcsolódó jogtár kommentárban foglaltak szerint a 
munkavállaló a fizetés nélküli szabadságot bármikor 
– a fentiek szerint – megszüntetheti; a munkáltató 
azonban nem. A fizetett és a fizetés nélküli szabadság 
közötti jelentős különbségekből fakadóan a fizetés 
nélküli szabadság kapcsán nincs helye az Mt. 123. § 
(5) bekezdés b) pontja alkalmazásának sem analógia, 
sem kiterjesztő értelmezés útján, illetve más módon. 
Sem az Mt., sem más jogszabály nem ismeri a fizetés 
nélküli szabadság megszakításának lehetőségét. 

[42] A másodfokú bíróság tévesen és jogszabálysértően 
zárta ki az Mt. 97. § (5) bekezdésének 
alkalmazhatóságát. Amennyiben a felperes fizetés 
nélküli szabadsága megszakítható lett volna, úgy 
kizárt, hogy a rendelkezésre állásra a munkáltató által 
meghatározható határidő minimuma korlátok nélküli 
legyen. 

[43] A másodfokú bíróság tévesen hivatkozott arra, hogy 
az Mt. 97. § (5) bekezdése csak közölt 
munkaidőbeosztás alapján volna alkalmazható, 
hiszen, ha erre terjedt volna ki a jogalkotói szándék, 
úgy a felperessel azonos helyzetben levő fizetés 
nélküli szabadságát töltő munkavállalók és 
közalkalmazottak méltánytalanul hátrányos 
helyzetbe kerülnének csupán amiatt, hogy nem áll 
fenn közölt munkaidő beosztás. Fizetés nélküli 
szabadságon lévő munkavállalók és a 
közalkalmazottak semmivel sincsenek előnyösebb 
helyzetben egy munkáltató általi, rendelkezésre állási 

kötelezettséget érintő egyoldalú módosítás esetén 
azokkal szemben, akikkel előre közölték a munkaidő 
beosztást. 

[44] Az Mt. 97. § (5) bekezdésére figyelemmel a felperes 
nem szeghette meg a Kjt. 33/A. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti lényeges kötelezettségét, hiszen a 
kötelezettség teljesítésére törvény alapján megadott 
határidő megközelítőleg sem telt el. Minderre 
tekintettel a felperes közalkalmazotti jogviszonyát az 
alperes jogellenesen szüntette meg. 

[45] A felperes felülvizsgálati kérelmében utalt az Mt. 6. 
§ (1)–(4) bekezdései, illetve (7) bekezdés 
megsértésére is. Álláspontja szerint fellebbezésében 
és az azt követő beadványában részletesen leírt 
módon szegte meg az alperes a fenti jogszabályokat. 
Nyilvánvalóan nem úgy járt el, ahogy az adott 
helyzetben általában elvárható. Az alperes jogellenes 
magatartására tekintettel a felperes nem kerülhetett 
olyan helyzetbe, hogy lényeges kötelezettségét 
szegje meg. 

[46] Az alperes nem jelölt meg munkavégzési helyet, a 
munkaidőre vonatkozóan pedig 12 órás munkaidőt 
határozott meg, amely szintén tisztázatlan maradt. 
Egy világjárvány indult, tele bizonytalansággal, 
rémísztő hírekkel és védőfelszerelés hiányáról írt a 
média. Ebben a szituációban minimum a hiányolt 
részletes tájékoztatást és információt kellett volna a 
felperes számára nyújtani arra is tekintettel, hogy 
akkor már öt hónapja nem vett részt a kórház 
mindennapjaiban. 

[47] Mindezen tájékoztatás egyebek mellett azért is 
szükséges lett volna, hogy a felperes el tudja dönteni, 
szükséges-e élnie az Mt. 54. § (2) bekezdésében 
foglalt jogával vagy az Mt. 54. § (3) bekezdése vált 
alkalmazhatóvá. 

[48] Fentiekre tekintettel a Kjt. 33/A. § (1) bekezdésében 
foglalt feltételekre történő hivatkozással az alperes 
nem szüntethette volna meg a felperes 
közalkalmazotti jogviszonyát. 

[49] A sérelemdíj címén a felperes 7 000 000 forint 
megfizetését kérte a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:52. §-a szerint. A 
sérelemdíj és az összegszerűség vonatkozásában 
változatlanul fenntartotta a fellebbezésben és a per 
során már eddig előadottakat. Egy köztiszteletben 
álló orvos 35 éves közalkalmazotti jogviszonyát 
jogellenes rendkívüli felmentéssel szüntették meg, ez 
pedig alkalmas volt becsületének, tekintélyének 
megsértésére mind a betegek, mind a kollégák előtt, 
jövőbeni munkavégzését, ebből származó bevételeit 
negatív irányba befolyásolta és a felperes által állított 
lelki megrázkódtatás közvetlen oka is ez volt. 

A Kúria döntése és annak jogi indokai 
[50] A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint 

megalapozott. 
[51] A Pp. 423. § (1) bekezdése alapján a Kúria a 

felülvizsgálat során a felülvizsgálati és a csatlakozó 
felülvizsgálati kérelem korlátai között az ott 
megjelölt jogszabályok tekintetében vizsgálja a 
jogerős ítélet jogszabály sértő voltát, figyelemmel a 
Pp. 523. §-ában foglaltakra is. 

[52] A felperes felülvizsgálati kérelmében megsértett 
jogszabályhelyként nem hivatkozott a Pp. 279. § (1) 
bekezdésében foglaltakra, így jelen eljárásban a 
jogerős ítélet szerinti tényállás volt az irányadó. 
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[53] A felperes felülvizsgálati kérelmében változatlanul 
kétségbe vonta az Mt. 123. § (5) bekezdésének a 
fizetés nélküli szabadság esetében történő 
alkalmazhatóságát, illetve az Mt. 97. § (5) 
bekezdésére, valamint 6. és 7. §-ra hivatkozással 
aránytalanul rövid időnek találta a munkába álláshoz 
biztosított időt. Végeredményben annak 
megállapítását kérte, hogy 2020. április 23-án nem 
terhelte rendelkezésre állási és munkavégzési 
kötelezettség, így a Kjt. 33/A. § (1) bekezdés a) 
pontjára alapított rendkívüli felmentés jogellenes. 

[54] A felperes felülvizsgálati kérelmében helyesen 
hivatkozott arra, hogy a szabadság és a fizetés nélküli 
szabadság egymástól élesen elhatárolandó, más 
funkcióval rendelkező jogintézmény. Az utóbbi 
mindig valamilyen meghatározott (főként 
munkavállalói érdekkörben felmerült és tartós) 
okhoz kapcsolódik, és a „rendes” szabadság 
munkaerő regenerálódását szolgáló időtartamához 
képest hosszabb időtartamra szól, amely alatt a 
munkavállaló nem kap díjazást a munkáltatótól, 
megélhetését, életkörülményei feltételeit hosszabb 
távra és a munkáltatótól függetlenül biztosítja. 
Emiatt a hivatkozott Mt. 123. § (5) bekezdés b) 
pontja, mely a munkáltató által kiadott 
(meghatározott) fizetett szabadságra nézve tartalmaz 
megállapításokat, a fizetésnélküli szabadságra — 
esetleges analógiával – sem alkalmazható. Ezt 
alátámasztja a jogszabályban történő elhelyezkedése 
is: a fizetés nélküli szabadság (kötelező) eseteit 
szabályozó rendelkezések másik cím alatt 
szerepelnek. 

[55] A jogvita eldöntése során nem hagyható figyelmen 
kívül, hogy nem az Mt. 128–132. §-ában foglaltak 
szerint (és okból) történt a fizetés nélküli szabadság 
kiadása, hanem annak biztosítására a felek között 
megállapodás született. Ennek alapján – a felperes 
kérésének megfelelően – 2020. május 25-ig 
engedélyezték távolmaradását a munkahelyről, 
ezalatt munkavégzési, rendelkezésre állási 
kötelezettség nem terhelte. A megállapodás csak 
közös megegyezéssel lett volna módosítható, az 
időtartamát illetően is, amelyre jelen esetben nem 
került sor, a munkáltató egyoldalú intézkedése ezért 
jogellenes. 

[56] Az Mt. 6. § (4) bekezdése értelmében az e törvény 
hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan 
tényről, adatról, körülményről vagy ezek 
változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony 
létesítése, valamint az e törvényben meghatározott 
jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 
szempontjából lényeges. 

[57] Mindebből következően a feleket együttműködési 
kötelezettség terhelte a kialakult járványügyi 
helyzetben, ennek megfelelően a munkáltatónak 
lehetősége volt jelezni, hogy a felperes munkájára a 
továbbiakban igényt tart, aki attól egyértelműen nem 
zárkózott el, csupán további tájékoztatást, 
felvilágosítást kért. Különösen annak pontosítását 
igényelte, hogy az ellátandó tevékenységet illetően 
meghatározott 12 órás műszak hogyan értelmezendő. 

[58] A munkáltató 2020. április 21-én kívánta 
megszakítani egyoldalúan a felperes fizetés nélküli 
szabadságát, és 2020. április 23-ára berendelte 
munkavégzésre. A felperes miután kérdéseire 
változatlanul nem kapott kielégítő választ a 
munkahelyen nem jelent meg, mely tényre alapította 

az alperes a rövid időn belül, 2020. április 24-én 
kiadott rendkívüli felmentést. 

[59] A felperes az Mt. 54. § (2) és (3) bekezdése alapján 
arra hivatkozott, hogy az utasítást nem tagadta meg, 
csak további tájékoztatásra várt. A fizetés nélküli 
szabadság időtartama alatt azonban a felperesnek 
nem volt rendelkezésre állási kötelezettsége, így nem 
volt munkavégzésre utasítható sem. 

[60] A munkáltató azon eljárása, hogy a B.-től 400 
kilométeres távolságra lakó, 62 éves, hosszabb ideje 
fizetés nélküli szabadságon levő (ideiglenesen erre az 
életformára berendezkedő) felperest nagyon rövid 
határidő biztosítása mellett kívánta a 
megállapodáson alapuló fizetés nélküli szabadságról 
egyoldalúan visszahívni, a felperes munkahelytől 
távol maradó magatartása mellett sem alapozhatja 
meg a Kjt. 33/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
rendkívüli felmentést. 

[61] Az alperes fellebbezési ellenkérelmében kifejezetten 
arra hivatkozott, hogy intézkedésének indoka 
kizárólag az volt, hogy a felperes 2020. április 23-án 
nem jelentkezett munkára. Egyéb okra, a klinikai 
vizsgálatban betöltött szerepére, nem megfelelő 
munkavégzésére nem e körben utalt. A másodfokú 
bíróság is ezzel összefüggésben csak azt állapította 
meg, hogy e körülmények megjelölése az intézkedés 
megalapozottságának alátámasztására szolgáltak. 
Ebből következően ez nem volt érdemi vizsgálat 
tárgya már a másodfokú eljárásnak sem, tehát a 
felülvizsgálati eljárásnak sem. 

[62] A felperes a sérelemdíj iránti igényét elutasító 
döntést támadva felülvizsgálati kérelmében 
megsértett jogszabályhelyként a Ptk. 2:52. §-át 
jelölte meg, és visszautalt az eljárásban tett 
előadásaira. A korábbi beadványokra, érvelésekre 
utalás azonban nem felel meg a Pp. 413. § (1) 
bekezdés a) és c) pontjában rögzítetteknek, így az a 
felülvizsgálat alapjául sem szolgálhat. 

[63] A felülvizsgálati kérelemben hivatkozott Ptk. 2:52. 
§-a csak a sérelemdíj előterjeszthetőségének 
lehetőségét szabályozza, felperes azonban csak az azt 
megalapozó személyiségi jogának megsértését 
állította, de e körben anyagi jogszabálysértést (Ptk. 
2:42–50. §) vagy eljárásjogi jogszabálysértést nem 
jelölt meg. Így jelen eljárásban a sérelemdíj 
elutasításáról hozott jogerős ítéleti rendelkezés 
jogszerűsége nem képezhette már vizsgálat tárgyát 
[Pp. 424 . § (1) bekezdés]. 

[64] Figyelemmel arra, hogy az eljáró bíróságok elfoglalt 
jogi álláspontjuk folytán a rendkívüli felmentés 
jogellenessége jogkövetkezményeit nem vizsgálták, 
így az elsőfokú bíróságnak ebben a kérdésben új 
eljárást kell lefolytatni és új határozatot kell hozni 
[Pp. 424. § (4) bekezdés]. 

(Kúria Mfv.II.10.141/2021/3.) 

Ha a munkáltató bizonyítja, hogy a kárt 
kizárólag a munkavállaló elháríthatatlan 

magatartása okozta, mentesül az ellenőrzési körébe eső 
munkabalesetért fennálló felelősség alól [a munka 
törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 166. § 
(2) bek. b) pont]. 
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A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A mestervizsgával rendelkező, autószerelő 

végzettségű felperes 2013. október 28-án létesített 
munkaviszonyt az alperessel tehergépkocsivezető 
munkakörre. 

[2] 2015. február 21-én a munkáltató telephelyén a 
tehergépkocsi rakfelület ponyvázását végezte, 
miután a tehergépkocsit a plató lenyitható 
oldalfalának felső szintjéig homokkal rakodták meg. 
A teherautó ponyvája a fülke és a rakfelület között 
fixen van rögzítve, erről a pontról kell azt a 
rakfelületre kihajtani, ezután az oldalsó és hátsó 
részeit a ponyvához rögzített kampósvégű 
gumipókokkal a rakfelület alsó részéhez kapcsolni. A 
felperes az ötödik kampó beakasztása után 
ellenőrizte, hogy megfelelő helyre, stabilan 
akasztotta-e be a kampót. Ehhez kissé meghajolva a 
rakfelület alá betekintett, amikor a rosszul 
beakasztott kampó kifordult, és felcsapódva a bal 
szemébe csapódott. A felperes a balesetet 
munkahelyi vezetőjének jelentette, majd felesége 
kórházba szállította. 

[3] A munkabaleseti jegyzőkönyv szerint a balesethez 
vezető ok az volt, hogy a rakfelület alatt a kampó 
rosszul lett beakasztva, így amikor a felperes a 
gumipókot elengedte, az megfeszülve a kampót 
kifordította a helyéről. Megállapítást nyert, hogy a 
baleset óvatlan munkavégzés miatt következett be. 

[4] A sérült részére védőszemüveget biztosítottak, 
azonban ehhez a munkavégzéshez annak 
használatára nem volt szükség. A telephely 
munkaterülete és az ott lévő eszközök nem 
akadályozták a gépkocsi biztonságos 
körbejárhatóságát, az azon történő munkavégzés 
biztonságát. 

[5] A felperes a baleset következtében kórházba került, 
ahol a bal szemén lencse ruxatió és üvegtesti vérzés 
miatt 23G vitrectomiát végeztek, az üvegtest elülső 
részét eltávolították. A műtét után három nappal a 
csarnokzugból származó vérzés és az üvegtest 
ismételt bevérzése miatt revitrectomiát hajtottak 
végre, majd 2015 májusában műlencse beültetése 
történt. 

[6] 2015. február 21-től kezdődően a felperes 
betegállományban volt, később az alperesnél a 
baleset miatt festési munkákat végzett, utóbb 
anyagkiadóként dolgozott. 

[7] Az alperes határozatával a felperes munkahelyi 
balesetének üzemi baleseti jellegét elismerte. 

A felperes keresete és az alperes ellenkérelme 
[8] A felperes a megismételt eljárásban fenntartott 

keresetében annak megállapítását kérte, hogy az 
alperes a 2015. február 21-én bekövetkezett 
munkabalesetért teljes mértékben felel a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
(továbbiakban: Mt.) 166. § (1) bekezdése alapján. 

[9] A felperes hivatkozása szerint a balesettel érintett 
gumipók használatára vonatkozóan nem kapott 
oktatást. A gumipókos ponyvával ellátott 
gépjárművet a perbeli balesetkor első ízben vezette, 
ezt megelőzően olyan gépjárművekre volt beosztva, 
ahol a gumipókok számára fix beakasztási pontok, 
karikák voltak kialakítva. 

[10] Vitatta, hogy a balesetet az ő elháríthatatlan 
magatartása okozta volna, ugyanis a munkáltató 
utasításait követve látta el a feladatot. Nem fogadta 

el az alapeljárásban kirendelt munkavédelmi 
szakértő véleményét, miszerint a gumipók 
használatához nincs szükség speciális szakismeretre 
vagy gyakorlatra. 

[11] Álláspontja szerint a perben beszerzett szakértői 
vélemény nem igazolja, hogy a kárt kizárólag a 
károsult elháríthatatlan magatartása okozta, ezzel 
szemben az alperes megsértette a munkavédelemről 
szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 
54. § (1), (2) és (7) bekezdésében foglaltakat. 

[12] Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását és 
a felperes perköltségben való marasztalását kérte. 
Álláspontja szerint a perbeli munkabaleset körében 
őt felelősség nem terheli, az Mt. 166. § (1) bekezdés 
a) és b) pontja alapján mentesül a kártérítési 
felelősség alól, mert a kárt a munkáltató ellenőrzési 
körén kívül eső körülmény okozta, továbbá kizárólag 
a károsult magatartása miatt következett az be. 

Az első- és a másodfokú bíróság ítélet 
[13] A törvényszék ítéletével a keresetet elutasította. 
[14] Az elsőfokú bíróság ítéletében utalt az Mt. 166. § (1) 

és (2) bekezdésében foglaltakra, valamint a 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
(Mvt.) 40. §-ára, 42. §-ára, 50. §-ára, 54. §-ára, 55. §-
ára, 63. §-ára és a 87. §-ban szabályozottakra. 

[15] A lefolytatott bizonyítás eredményeként az elsőfokú 
bíróság kifejtette, hogy a baleset az alperes 
ellenőrzési körébe tartozott, és elvárható volt tőle, 
hogy a károkozó körülmény bekövetkezését 
elkerülje, a kárt elhárítsa. Az ítélkezési gyakorlat az 
ellenőrzési kör értelmezése során egységes abban, 
hogy amennyiben a baleset a munkavállaló 
munkakörébe tartozó feladatoknak a munkáltató által 
irányított ellátása körben munkaidőben történik, 
akkor arra kiterjed a munkáltató ellenőrzési köre. 

[16] Az ítélkezési gyakorlat szerint annak ellenére, hogy 
a baleset körülményei pontosan nem állapíthatók 
meg, a munkáltató nem zárható el annak 
bizonyításától, hogy azt a munkavállaló kizárólagos 
és elháríthatatlan magatartása okozta. Az 
elháríthatatlanság a munkáltató részéről akkor 
állapítható meg, ha minden rendelkezésre álló 
eszközt felhasználva sem tudta befolyásolni a baleset 
bekövetkezését, illetőleg az ahhoz vezető okokat. 

[17] A munkabaleseti jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a 
baleset óvatlan munkavégzés miatt következett be, 
amit azzal indokolt, hogy az elkerülhető lett volna, ha 
a sérült a gumipókot nem engedi el, amíg meg nem 
győződik annak biztonságos rögzítéséről. A felperes 
a munkabaleseti jegyzőkönyvet és a sérülti 
meghallgatásáról készült jegyzőkönyvet tartalmuk 
ismeretében aláírta, ekkor nem jelezte sem a 
gumipók, sem a ponyva, sem pedig a beakasztási 
hely hibáját vagy azok nem megfelelő voltát. Utóbb 
a perben hivatkozott arra, hogy nem U alakú sínbe, 
hanem zártszelvénybe kellett beakasztani a 
gumipókokat állítva, hogy túl volt rakva a 
tehergépkocsi, emiatt túlzottan feszült a ponyva és a 
gumipók. 

[18] A bíróság az alperes által csatolt munkavédelmi 
oktatási napló, továbbá a meghallgatott tanúk 
vallomása alapján arra a következtetésre jutott, hogy 
a 2015. január 29-én megtartott munkavédelmi 
oktatáson a felperes részt vett. Ezen és az ezt 
megelőző éves oktatásokon is szóba került a 
ponyvázás szabályos lebonyolításának metódusa, a 
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munkagépek emelésére, kezelésére, biztonságos 
teheremelésre és az ezzel kapcsolatos egyes 
munkafázisokra vonatkozó szabályok ismertetése. 

[19] A perben kirendelt igazságügyi munkavédelmi 
szakértő véleményében, továbbá kiegészítő szakértői 
véleményében úgy foglalt állást, hogy a tematika 
szerint az oktatás kitért a munkahelyi 
veszélyforrások és kockázatok munkaterületenkénti 
ismertetésére, azok optimális szinten tartásának 
lehetőségeire és előírásaira. A szakértő véleménye 
szerint a több évtizedes gyakorlattal rendelkező 
gépkocsivezetőnek akkor is tisztában kell lennie a 
rögzítés veszélyeivel illetőleg kockázataival, ha az 
éves ismétlődő munkavédelmi oktatás során esetleg 
erre külön nem hívják fel a figyelmét. 

[20] Nem csupán a perben kirendelt igazságügyi szakértő, 
hanem a munkavédelem területén szakértelemmel 
rendelkező, a perben tanúként meghallgatott P. Z. F. 
vallomása is alátámasztotta, hogy az alperes 
dokumentációja megfelelő részletességű volt, az a 
kockázatokat feltárta. 

[21] A perben kirendelt igazságügyi szakértő a bíróság 
felhívására helyszíni szemlét tartott. Ennek során 
megállapította, hogy a balesettel érintett teherautó 
ponyvázására az alperes által alkalmazott ponyva és 
gumipók műszaki paramétereit illetően megfelelőek 
voltak. A gumipókok alkalmasak a ponyva 
leszorítására, azok egyformák, a gumikon szakadás 
és javítás nem található, a kampók horogrésze ép 
állapotú. A szakértő szerint a ponyva gumipókokkal 
történő rögzítéséhez nem szükséges speciális 
szakismeret, különleges készség és megfelelő idejű 
gyakorlat, azt bárki biztonsággal el tudja végezni. 

[22] Az igazságügyi szakértői vélemény és a 
tanúvallomás egyaránt cáfolta azt a felperesi 
tényállítást, hogy a rakomány letakarásához használt 
eszközök ellenőrzése kizárólag a munkáltató 
kötelezettsége. A szakértői vélemény kiegészítése 
értelmében az Mvt. 54. § (7) bekezdés b) pontja 
alapján időszakos ellenőrzésnél a munkáltató 
határozza meg, hogy milyen rendszerességgel tart 
kimondottan ilyen célú ellenőrzést. 

[23] A szakértői helyszíni szemle több mint öt évvel a 
baleset után történt. A felperes a per során 
megkérdőjelezte, hogy az ekkor megvizsgált 
gumipókok, ponyva és beakasztási hely állapota 
azonos volt a balesetkorival, és az utolsó tárgyaláson 
a beakasztási hely azonos állapotát, annak 
kialakítását is vitatta. A felperest a bíróság kötelezte 
a helyszíni szemlén történő személyes megjelenésre, 
aki ennek nem tett eleget, de az akadályát sem 
közölte. Emiatt a bíróság a felperes terhére értékelte, 
hogy a szakértő részére nem tudta megmutatni 
pontosan milyen módon hajtotta végre a ponyvázást, 
kifogásait nem közölte, illetve távolléte miatt maga 
sem győződhetett meg arról, hogy azonos állapotú-e 
a munkaeszköz a balesetkorival. 

[24] A meghallgatott valamennyi tanú elmondta, hogy az 
autón az alperes a balesetet követően semmilyen 
változtatást nem eszközölt. Mind a ponyva, mind a 
gumipókok, mind pedig a beakasztási hely 
kialakítása és állapota változatlan maradt, nem volt 
szükség sem cserére, sem javításra. A munkáltatóval 
kapcsolatban álló D. P. Kft. a bíróság megkeresésére 
úgy nyilatkozott, hogy a teherautón lévő gumipókok 
nem tőlük származnak, továbbá 2007 és 2015 között 
ők nem készítettek ponyvát a perbeli teherautóra, az 

náluk nem járt. Ebből következően a bíróság 
álláspontja szerint a gépjármű tartozékait a baleset 
után nem cserélték. 

[25] Az alperest nem terheli mulasztás abban, hogy a 
balesetet nem tudta megelőzni vagy 
megakadályozni, kifejezetten a munkavállaló 
feladata volt meggyőződni a munkaeszközök 
állapotáról, és amennyiben hibát észlelt, tájékoztatni 
arról a munkáltatót. A felperes nem észlelt hibát, 
négy gumipókot helyesen beakasztott, és ismerte a 
helyes technikát. Mindez azt támasztja alá, hogy nem 
a munkaeszköz hibája okozta a balesetet. 

[26] A felperes fellebbezése folytán eljárt ítélőtábla 
ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. 

[27] A másodfokú bíróság szerint a balesettel érintett 
munkafolyamatnál alkalmazott rögzítési mód, így az 
ahhoz használt ponyva és a gumipók biztonságos és 
megfelelő voltának eldöntése szakkérdés volt a 
perbeli eljárásban. A szakértő pedig megállapította, 
hogy a teherautó ponyvázásához az alperes által 
alkalmazott ponyva és gumipók a műszaki 
paramétereit illetően megfelelt az előírásoknak. 

[28] Az alperes a ponyvázási munkafolyamat 
elvégzésére, annak biztonságos kivitelezéséhez 
szükséges „lépések” részletes leírásával, 2014. 
január 27-i keltezéssel utasítást készített. Ebben 
előírta, hogy a gumipók beakasztása, illetve 
kiakasztása során egyik kézzel a gumipókot feszesen 
kell tartani, a másik kézzel kell a kampót ki- és 
beakasztani, és minden esetben meg kell győződni 
annak megfelelőségéről. 

[29] Egyértelmű volt az anyagkitermelő és anyagmozgató 
járművek biztonsági előírásai között rögzített azon 
szabály, hogy a gumipókos ponyvarögzítési 
megoldás esetén annak beakasztása és megfelelősége 
kétkezes munkafolyamat, így a helyes rögzítés 
ellenőrzése csak olyan módon történhet meg, hogy 
egyik kézzel a gumipókot feszesen kell tartani, másik 
kézzel kell a beakasztás helyességét tapintással 
ellenőrizni. A felperes a fellebbezési állításával 
szemben nem követte ezt a munkáltatói utasítást. 

[30] Az igazságügyi munkavédelmi szakértő 
véleményében azt rögzítette, hogy a felperes a kampó 
beakasztásának megfelelőségére vonatkozó 
„kitapintási szabályt” követte, amikor a nem látható 
helyen tapintással kívánt meggyőződni a kampó 
beakasztásának megfelelőségéről. Mindez azonban 
nem azonos a munkafolyamatra vonatkozó teljes 
munkáltatói utasítás megtartásával. 

[31] A szakértő kifejezetten megállapította, hogy az 
alperes műveleti utasítást készített a perbeli 
munkafolyamatra, amelyet egyébként egyszerű 
munkafogásnak minősített a szakvélemény, és azt 
rögzítette, hogy ennek betartása esetén a művelet 
elfogadható kockázattal elvégezhető. Abból a 
szakértői megállapításból pedig, miszerint az alperes 
által biztosított eszköz megfelelő használatával a 
baleset elkerülhető lett volna, az következik, hogy az 
alperes által adott műveleti utasítás megtartásának 
hiánya vezetett a balesethez. 

[32] A helyszíni szemle alátámasztotta, hogy a 
munkáltató utasítása szerinti kétkezes művelet esetén 
a kampó rögzítési helyének módozatától, formájától 
függetlenül a perbeli baleset nem következhetett 
volna be. A felperes maga sem vitatta, hogy a 
gumipók beakasztásának technikáját, az arra 
vonatkozó előírást ismerte, e körben helyesen 
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értékelte az elsőfokú bíróság a felperes több 
évtizedes gépjárművezetői gyakorlatát. 

[33] Igazolást nyert, hogy azok a gumipókok voltak 
használatban, amelyeket a szakértő is 
szemrevételezett, és megállapította, hogy 
rendeltetésszerű használatra alkalmasak. A 
beakasztás módját a szakértő szintén megvizsgálta, 
fényképfelvételek készültek, annak, hogy az évek 
elteltével a tanúk e körben esetlegesen eltérően 
nyilatkoztak, a per eldöntése szempontjából nincs 
jelentősége. 

[34] Helytállóan hivatkozott arra az alperes fellebbezési 
ellenkérelmében, hogy a szakértő nem állapította 
meg a baleset okát, kizárólag a beakasztás nem 
megfelelő módjáról nyilatkozott, de ebből is az 
következik, hogy amennyiben helyesen végzi el a 
felperes az ellenőrzést, és mindaddig nem engedi el a 
gumipókot, amíg azt tapintással nem ellenőrizte, 
akkor az esemény nem következett volna be.  

[35] Megalapozatlanul állította a felperes az Mvt. 54. § 
(1), (2) bekezdésének alperes általi megsértését, 
mivel a munkáltató a munkafolyamatra vonatkozó 
kockázatértékelést elvégezte, a veszélyforrásokat 
feltárta. A baleset kivizsgálása megtörtént, a 
gumipók minőségére vonatkozó felperesi állítások 
nem voltak helytállóak, a szakértői bizonyítás erre is 
kiterjedt, és önmagában a gumipók szemléjének 
évekkel későbbi megtörténte a perbeli baleset 
kivizsgálásának megfelelőségét nem cáfolta. 

A felperes felülvizsgálati kérelme és az alperes 
ellenkérelme 

[36] A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet 
hatályon kívül helyezését és a jogalap körében az 
alperes teljes kárfelelősségének megállapítását kérte. 
A kártérítési igények összegszerűsége és a sérelemdíj 
tekintetében az elsőfokú bíróság új eljárásra és új 
határozat hozatalára utasítását indítványozta. 
Perköltséget is igényelt. 

[37] Álláspontja szerint az eljáró bíróságok megsértették 
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
(rPp.) 206. § (1) bekezdésében foglaltakat, mivel a 
tényállást nem megfelelően tárták fel, és ezért 
helytelen következtetésre jutottak. Tévesen 
alkalmazták az Mt. 166. § (2) bekezdés b) pontjában 
foglaltakat is.  

[38] Amennyiben a baleset a munkavállaló 
figyelmetlensége, vigyázatlansága, ügyetlensége, a 
munkáltatói előírások megszegése miatt következik 
be, ez még nem jelenti feltétlenül azt, hogy a 
károsodásnak ezek voltak a kizárólagos okai a Kúria 
ítélkezési gyakorlata szerint. 

[39] Az ítéletek rögzítik, hogy a munkabaleseti 
jegyzőkönyvben megállapítottak szerint a baleset 
óvatlan munkavégzés miatt történt, amelyet azzal 
indokoltak, hogy az elkerülhető lett volna, ha a 
felperes a gumipókot nem engedi el, amíg nem 
győződik meg annak biztonságos rögzítéséről. 

[40] Nem jelölte meg a szakértő, hogyan kerülhette volna 
el a balesetet a felperes, hogy járt volna el a tőle 
elvárható gondossággal, hiszen egy szabad szemmel 
nem látható, csupán tapintással érezhető területre 
kellett a gumipókot beakasztani, így annak a 
lehetősége, hogy az nem akad be, valós kockázat, és 
ez nem a munkavállaló készségein, gyakorlatán vagy 
gondosságán múlik. Pontosan ezért kell a beakasztást 
követően ellenőrizni tapintással annak 

megfelelőségét. A kiakadás lehetőségével tehát a 
munkáltató is számolt, ezért írta elő a beakasztás után 
az ellenőrzést.  

[41] A szakértői vélemény nem támasztja alá, hogy a kárt 
kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása 
okozta, és azt sem, hogy a munkáltató részéről ez 
elháríthatatlan lett volna. Ezért az első- és a 
másodfokú bíróság a bizonyítékok értékelése során a 
szakértői véleményből téves következtetést vont le 
akkor, amikor megállapította, hogy az Mt. 166. § (2) 
bekezdés b) pontja szerinti mentesülés feltételei 
fennállnak. 

[42] A felperes az alperes utasításai szerint járt el, tehát a 
kárt nem kizárólag a károsult magatartása okozta. A 
szakértői vélemény maga sem tudta megjelölni, hogy 
mi volt a baleset konkrét oka, így annak körülményei 
egyértelműen nem tisztázhatóak. 

[43] A szakértői véleménytől eltérően értékelték a 
bíróságok a felperes szerepét, és a bizonyítékokkal 
ellentétesen jutottak arra a következtetésre, hogy az 
kizárólag a felperes elháríthatatlan magatartása miatt 
történt. 

[44] Az Mvt. 54. § (1) és (2) bekezdését is tévesen 
alkalmazták a bíróságok. A gumipók vizsgálata a 
baleset után nem történt meg, holott a tények 
feltárása az Mvt. rendelkezései szerint az alperes 
kötelezettsége volt, így hat évvel a baleset után már 
nem bizonyítható, hogy azok a gumipókok voltak 
használatosak akkor, amelyek ma. Az alperes a 
baleset elkerülése érdekében nem vizsgálta az 
alkalmazott eszközök biztonságát, az esetlegesen 
fellépő veszélyeket. 

[45] A szakértő által elfogadott, a gumipók használatával 
együtt járó veszély nyilvánvaló megléte ellenére a 
munkáltató kockázatértékelése hiányos. 
Amennyiben azt elvégezte volna, az alperes könnyen 
juthatott volna arra az eredményre, hogy a fémvégű 
horoggal ellátott gumipók kiakadása súlyos személyi 
sérülést okozhat. 

[46] A peres eljárásban beszerzett szakértői vélemény, a 
munkáltató által csatolt kockázatértékelés és 
tanúnyilatkozat nem bizonyítja a másodfokú bíróság 
döntését, miszerint a baleset kizárólag a felperes 
közrehatása nyomán következett be. 

A Kúria döntése és annak jogi indokai 
[47] A felülvizsgálati kérelem nem megalapozott. 
[48] A rPp. 275. § (2) bekezdése alapján a Kúria a jogerős 

ítéletet csak a felülvizsgálati kérelem keretei között 
vizsgálhatta felül. 

[49] Helyesen indult ki a másodfokú bíróság abból a 
tényből, hogy a baleset bekövetkezésének 
körülményei, az alkalmazott rögzítési mód, a 
gumipók és ponyva megfelelő voltának eldöntése 
szakértői kérdés. A szakvélemény megállapításai 
szerint pedig a ponyva és az annak leszorítására 
alkalmazott gumipók megfelelt a biztonságos 
munkavégzés feltételeinek. Rögzítette a szakértő, 
hogy a beakasztáshoz kialakított platót tartó U 
szelvényű idomacél talpszélessége, annak méretei 
alkalmasak voltak arra, hogy a gumipók kampóját 
biztonságosan megtartsák. 

[50] Bizonyítást nyert, hogy a ponyvázási munkafolyamat 
elvégzéséhez a munkáltató utasítást készített, az 
abban foglaltakat pedig a felperes ismerte. E körben 
nem volt figyelmen kívül hagyható az sem, hogy a 
gumipók használata egyszerű munkafolyamat, 
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különösebb képesítést, képzettséget nem igényel, a 
több éves gyakorlattal rendelkező felperestől pedig 
elvárható volt annak megfelelő használata. 

[51] A másodfokú bíróság azt is helyesen rögzítette, hogy 
a gumipókos munkamenet – gumipók beakasztása és 
annak megfelelőségének ellenőrzése – kétkezes 
folyamat. A munkabaleseti jegyzőkönyv – amelyet a 
felperes elfogadott –, a sérülti nyilatkozat, a 
meghallgatott tanúk vallomásai, valamint a 
szakvélemény alapján helyesen következtetett arra a 
másodfokú bíróság, hogy a baleset a felperes nem 
kellő körültekintéssel végzett munkájának a 
következménye. A beakasztás helyének kitapintása 
és a behelyezés megfelelőségének ellenőrzése során 
nem fogott rá másik kezével a gumipókra, és ennek 
következtében szenvedte el a súlyos szemsérülést. 

[52] Alaptalanul állította a felperes, hogy a munkáltató 
megsértette az Mvt. 54. § (1) és (2) bekezdésében 
foglaltakat, nem tárta fel kellőképpen a gumipókos 
munkavégzés veszélyeit. Ezzel szemben a 
munkáltató a ponyvázási munkafolyamatot 
szabályozta, a kockázatértékelést elvégezte, a 
veszélyforrásokat feltárta és intézkedett azok 
kiküszöböléséről. A balesetvédelmi oktatás a 
ponyvázás során követendő előírásokra is kiterjedt, 
amit a felperes maga sem tett vitássá. 

[53] A baleset kivizsgálása megtörtént, szakértő 
ellenőrizte a gumipókok minőségét, amelyet 
megfelelőnek talált. A szakértő által lefolytatott 
helyszíni szemlén a felperes nem jelent meg, ennek 
indokát sem adta, és ítéleti bizonyossággal 
megállapíthatóan nem támasztotta alá azon állítását, 
hogy az évekkel későbbi vizsgálat során már más 
gumipókot használtak a kérdéses tehergépkocsin, 
mint ami a balesetet okozta. 

[54] Helyesen fejtette ki a jogerős ítéletében a másodfokú 
bíróság, hogy a szakértő bár pontosan nem tudta 
megjelölni a baleset okát, de a beakasztási művelet 
nem megfelelő voltára egyértelműen utalt. Így pedig 
részletes indokát adva jutott a másodfokú bíróság 
arra a megállapításra, hogy a baleset nem következett 
volna be, ha a felperes mindaddig nem engedi el a 
gumipókot, amíg tapintással nem ellenőrzi a 
beakasztás helyességét. Ebből következően pedig a 
felperes által hivatkozott jogesetek 
(Mfv.I.10.338/2017/7., Mfv.I.10.040/2020/7.) nem 
lehettek jelen perben iránymutatóak, a baleset 
kizárólag a felperes elháríthatatlan magatartása miatt 
következett be [Mt. 166. § (2) bekezdés b) pont]. 

[55] A felperes a rPp. 206. §-ának megsértését is 
alaptalanul állította. A bíróságok a bizonyítékokat a 
maguk összességében értékelik és meggyőződésük 
szerint bírálják el. A perben eljáró bíróságok a 
rendelkezésre álló okirati bizonyítékokat, 
tanúvallomásokat, szakvéleményeket megfelelően 
értékelték, és azokból helyes következtetésre 
jutottak. 

[56] A rPp. 275. § (1) bekezdése alapján a felülvizsgálati 
eljárásban bizonyítás felvételének nincs helye. A 
Kúria a felülvizsgálati kérelem elbírálása során a 
rendelkezésre álló iratok alapján dönt, ebből 
következően nincs helye a bizonyítékok 
felülmérlegelésének. A Kúria csak azt vizsgálhatja, 
hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelése 
okszerűen történt-e (BH 2002.29.). 

[57] Fentiek alapján a felperes megalapozatlanul állította, 
hogy a megállapított tényállás téves volt, amiből 

helytelen következtetésre jutott a másodfokon eljárt 
bíróság. A bizonyítékok mérlegelése azonban 
helyesen történt, a bíróság eleget tett e körben 
indokolási kötelezettségének is, jogszabálysértés 
megállapítására nem volt mód. 

[58] A kifejtettekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet a 
rPp. 275. § (3) bekezdése alapján hatályában 
fenntartotta. 

(Kúria Mfv.II.10.161/2021/3.) 
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Az Áht. 60/A. § (1) bekezdésének alkalmazása 
során a hatóságnak arányosítási 

kötelezettsége áll fenn abban az esetben, ha a felperes 
pusztán adminisztratív hibát vétett a beszámoló 
elkészítése során, de a beszámoló alapjául szolgáló 
dokumentumok vizsgálata alapján egyébként 
megállapítható, hogy a támogatás célja ténylegesen 
megvalósult és a támogatás felhasználása során 
felperes az egyéb, az adminisztratív követelményeken 
túli jogszabályi feltételeknek egyébként eleget tett 
[2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 47. § (1)–(2) bek., 58. 
§, 59. §, 60/A. §; 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 2. §, 81. 
§; 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 4/2013. (I. 11.) 
Korm. rendelet]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Igazgatósága mint elsőfokú hatóság a 
felperesi önkormányzat központi költségvetésből 
származó támogatásai 2018. évi elszámolásának 
szabályszerűségét, illetve a támogatások 
felhasználása jogszerűségének megállapításra 
irányuló hatósági felülvizsgálatot rendelt el, mely 
eljárás eredményeképpen a felperes terhére 2019. 
november 27. napján kelt BOR-ÁHI/473-10/2019. 
számú jegyzőkönyvében 2 123 782 Ft visszafizetési 
kötelezettséget állapított meg. A felperes 
jegyzőkönyvre tett észrevételében arra hivatkozott, 
hogy az ezen a jogcímen folyósított támogatás 2018. 
évben igazolhatóan teljes egészében felhasználásra 
került, ugyanakkor a 2018. évi költségvetési 
beszámolójában a támogatás elszámolására szolgáló 
11/K űrlap 11. sorában valóban nem szerepeltette a 
fenti jogcímen folyósított támogatásból felhasznált 
összeget. Észrevételezte, hogy a fenti összeget 
manuálisan kellett volna feltöltenie, szemben a 2017. 
évi költségvetési beszámolóhoz rendszeresített 11. 
számú segédűrlappal, melyben az adatok 
automatikusan feltöltöttek. A program működése 
eredményezte a hiányos adatbevitelt, arra semmilyen 
ellenőrző funkció nem hívta fel a figyelmét, s annak 
jogkövetkezményeire sem figyelmeztették a 
felperest.  

[2] Pótlólagos adatszolgáltatást követően az elsőfokú 
hatóság a BOR-ÁHI/2019-3/2020. számú 
határozatával a felperesi önkormányzat terhére 2018. 
évre vonatkozóan mindösszesen 40 504 335 Ft 
összegű visszafizetési kötelezettséget és 
kamatfizetési kötelezettséget állapított meg. A 
határozat indokolása szerint a felperes jogosulatlanul 
vette igénybe a 2018. évi Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 2. számú melléklet II. pontja 
szerinti „a települési önkormányzatok szociális 
feladatainak egyéb támogatása” jogcímén folyósított 
támogatásból 4 405 270 Ft, illetőleg a 2018. évi 
Kvtv. 2. melléklet II. pontja szerinti „a települési 
önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 
támogatása”, továbbá a 3. melléklet II/b. pontja 
szerinti előző évi óvodai és iskolai és utánpótlás sport 

infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcímén 
folyósított 99 605 Ft összegű támogatást. 

[3] A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes az 
ÖNKFO/258-2/2020. számú határozatával az 
elsőfokú határozatot helybenhagyta. Rögzítette, 
hogy az elsőfokú hatóság jogszerűen állapította meg, 
hogy a felperes a beszámolót nem megfelelően 
készítette el, a beszámoló hiteles és megfelelő 
előkészítése az önkormányzat feladata, melynek 
korrigálását az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 108. § (3) 
bekezdése alapján önrevízió keretében a felperes 
saját maga tudta volna elvégezni, miután erre nem 
került sor, ezért az alperes a fellebbezéshez csatolt 
főkönyvi kivonatokat, kimutatásokat érdemben nem 
vizsgálhatta, csupán annyiban veheti azt figyelembe, 
amennyiben azok a beszámoló adatait alátámasztják. 
Arra is utalt, hogy a felperes elismerte, hogy a 2018. 
évi költségvetési beszámolót rosszul töltötte ki, 
amikor a települési önkormányzatok szociális 
feladatainak egyéb támogatása jogcímén kapott 
támogatás elszámolására szolgáló 11/K űrlapon nem 
szerepeltette a települési támogatásra fordított 
összeget. Az űrlapok kitöltési útmutatása szerint ezt 
a felperesnek manuálisan kellett volna kitöltenie. 

A felperes kereset és az alperesi védekezés 
[4] A felperes keresetében az alperesi határozatnak, az 

elsőfokú határozatra is kiterjedő megsemmisítését, 
míg másodlagosan az alperesi határozat 
megváltoztatását kérte oly módon, hogy a bíróság a 
jogsértés súlyával arányban mérsékelje a 
visszafizetendő támogatás összegét, másodlagos 
keresete kapcsán az Alkotmánybíróság 
III/1679/2019. számú határozatában írtakra utalt. 

[5] Nem vitatta, hogy a 11/K űrlap 11. sorát nem töltötte 
ki, ezzel kapcsolatban a kitöltő program hibás 
működésére hivatkozott, továbbá hangsúlyozta, hogy 
az érintett összeg jogszerű felhasználását a 2018. évi 
költségvetési beszámoló több rovata is igazolja, mely 
alapján az ellenőrzést lefolytató hatóságnak 
egyértelműen észlelnie kellett volna, hogy a felperes 
teljes mértékben felhasználta a Kvtv. 2. számú 
melléklet III. 2. pontja szerinti támogatásokat. 
Sérelmezte, hogy a felhasználás jogszerűségét, s 
ezzel összefüggésben a költségvetési beszámoló 
alapjául szolgáló dokumentumokat az alperes nem 
vizsgálta. Ezen túlmenően az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében rögzített 
indokolási kötelezettség megsértését is állította. 
Emellett hivatkozott az Ákr. 2. § (2) bekezdés a) 
pontjában foglalt szakszerű eljárás követelményének 
megsértésére, miután az alperes a felperes 
nyilatkozatait, bizonyítékait teljes mértékben 
figyelmen kívül hagyva hozta meg határozatát. 
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Az elsőfokú bíróság döntése 
[6] Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét 

megalapozottnak találta, és az alperes határozatát az 
elsőfokú határozatra is kiterjedően megsemmisítette, 
és az elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte. 

[7] Álláspontja az volt, hogy az elsőfokú hatóság az Áht. 
47. § (1) és (2) bekezdése, valamint 59. § (1) 
bekezdésében biztosított ellenőrzési hatáskörében 
eljárva, jogosult volt ellenőrizni a felperes által a 
fenti jogcímeken igénybe vett költségvetési 
támogatások felhasználásának jogszerűségét. Utalt a 
Kúria Kfv.IV.35.496/2018/12. számú döntésére, 
amely kiemelte, hogy az Áht. és a Kvtv. 
rendelkezéseiből egyértelműen következik, hogy a 
Kincstár ellenőrzési jogosítványa mind az 
adminisztratív, mind pedig a szakmai szabályok 
betartásának ellenőrzésére kiterjed. 

[8] Hangsúlyozta, hogy a Kúria több eseti döntésében 
leszögezte, hogy a jogi, adminisztratív feltételek 
megléte nélkülözhetetlen a támogatás 
igénybevételéhez. Ekként a bírói gyakorlat 
egyértelműen állást foglalt a tekintetben, hogy az 
állami támogatás igénybevétele esetén a feladat 
ellátás megvalósulása mellett szükséges az is, hogy a 
támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségek 
maradéktalanul betartásra kerüljenek, bármely 
kötelezettség megsértéséhez a jogosulatlan 
támogatás felhasználásának jogkövetkezménye 
társul. Egyetértett az alperessel abban, hogy a 
jogszabályok olyan nyilvántartási követelményeket 
fogalmaznak meg, amelyek alkalmazásától nem 
lehet eltekinteni, mivel a közpénzek átlátható 
felhasználásának megvalósulásához és 
ellenőrzéséhez valamennyi jogszabályi feltétel 
megtartása szükséges. Azt sem vitatta, hogy a 
felperes a 2018. évi költségvetési támogatás 
elszámolására vonatkozó kötelezettségét hibásan 
teljesítette, miután az elszámolásra szolgáló 11/K 
űrlap 11. sorát nem töltötte ki, következésképpen a 
beszámoló elkészítésekor adminisztratív szabályokat 
szegett meg.  

[9] Ugyanakkor osztotta azt a felperesi álláspontot, 
miszerint a költségvetési támogatás felhasználása 
jogszerűségének vizsgálata körében az 
adminisztratív szabályok megtartásának 
dokumentum alapú vizsgálata mellett nem 
mellőzhető annak vizsgálata sem, hogy a támogatás 
célja ténylegesen megvalósult-e, a támogatás 
felhasználása során a felperes az egyéb jogszabályi 
feltételeknek, így különösen a Kvtv. és a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.) 
rendelkezéseinek eleget tett-e. Utalt a Kúria EBH 
2019.K16. számon közzétett eseti döntésére, amely 
kiemelte, hogy az Áht. 60/A § (1) bekezdésének 
helyes értelmezése szerint, amennyiben 
megállapítható, hogy a felperes a költségvetési 
támogatással érintett szolgáltatást valójában 
nyújtotta és a nem megfelelő bejelentésen túl a 
további jogszabályi feltételeknek eleget tett, úgy a 
visszafizetendő támogatási összeg arányosítása 
szükséges, mely követelmény az Alaptörvény XXIV. 
cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes 
ügyintézéshez fűződő alapjogból is következik. Így 
önmagában a beszámoló adminisztratív hiányossága 
nyilvánvalóan nem járhat a támogatás egészének 
visszavonásával. 

[10] Ezért arra az álláspontra helyezkedett, hogy az 
alperes a beszámoló adatainak számszaki értékelésén 
és adminisztratív szempontú vizsgálatán túlmenően 
nem mellőzhette volna a beszámoló alapjául szolgáló 
teljes dokumentáció, így mindenekelőtt az annak 
alátámasztását szolgáló könyvviteli bizonylatok 
adattartalmának a vizsgálatát sem. E vizsgálat 
eredményétől függően tudott volna az alperes 
megalapozottan állást foglalni abban a kérdésben, 
hogy a felperesnek nyújtott támogatási összeg 
pontosan mely részének jogszerű felhasználása 
igazolható, majd ennek alapján dönthetett volna az 
arányosítási kötelezettség szem előtt tartásával arról, 
hogy milyen összegű visszafizetési kötelezettséget ír 
elő a felperes számára. 

[11] A per során beszerzett igazságügyi könyvszakértői 
véleményre alapozva azt is rögzítette, hogy a 
számviteli törvény szerinti vizsgálatokkal 
igazolhatóan a felperes részére folyósított 
51 148 000 Ft összegű költségvetési támogatás teljes 
összegének felhasználása megtörtént. A szakértő 
világossá tette azt is, hogy a Kvtv. 2. melléklet II. 
pontja szerinti támogatás jogcímén, ezen belül a 
Szoc. tv. 45. és 48. §-a szerinti kiadásokra a fenti 
összegből 46 105 221 Ft került felhasználására, ezt 
meghaladó többlet összeg szociális kiadásokra 
történő felhasználása nem igazolható.  

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[12] A jogerős ítélet ellen az alperes terjesztett elő 

felülvizsgálati kérelmet, a jogerős ítélet hatályon 
kívül helyezése és az eljárt bíróság új eljárás 
lefolytatására és új határozat hozatalára történő 
utasítása érdekében. Álláspontja szerint az ítélet sérti 
az Áht. 59. § (1), (4) bekezdését, a 60. § (1) 
bekezdését, a 60/A § (1a) bekezdését, és arra 
figyelemmel, hogy a bíróság kizárólag a szakértő 
megállapításai alapján hozta meg ítéletét, figyelmen 
kívül hagyta az Áht. 58. § (1) bekezdését, valamint 
az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
108. §-át, valamint az Ávr. 108/A § (3) bekezdését és 
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Ászr.) 31. § (1) 
bekezdését is. Az Ávr. 108/A. § (3) bekezdése 
alapján a felperesnek módjában állt volna önrevízió 
keretében a beszámolót korrigálni, mellyel azonban 
nem élt. 

[13] Vitatta, hogy a hatóság megszegte volna a 
tisztességes eljáráshoz fűződő alapjogot, miután a 
közpénzek elszámolása során a szakszerűség, az 
egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 
jóhiszeműség követelményeinek eleget tett. 
Hangsúlyozta, hogy az Áht. 58. § (1) bekezdése 
alapján a helyi önkormányzat az éves költségvetési 
beszámolójában számol el a számára a költségvetési 
évben folyósított támogatásokkal. Az Ávr. 92. § (2) 
bekezdése kimondja, hogy a központi költségvetés 
Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetből biztosított 
költségvetési támogatásokról a Kincstár által az Áht. 
107. § (2) bekezdése alapján kiadott űrlap szerinti 
tartalommal kell beszámolni. A felperes érdeke és 
kötelezettsége, hogy az általa készített és benyújtott 
költségvetési beszámoló megbízható legyen, 
valódiságához kétség ne férjen. Utalt az Sztv. 16. § 
(4) bekezdésére, amely kimondta, hogy lényegesnek 
minősül a beszámoló szempontjából minden olyan 
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információ, amelynek elhagyása vagy téves 
bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a 
felhasználók döntéseit, vagyis, ha a felperes a 11/K 
űrlap 11. során akár 10 Ft-ot elszámolt volna, akkor 
az eljáró hatóságnak a felülvizsgálata során 
érdemben vizsgálnia kellett volna ennek az 
elszámolásnak a helyességét, de miután a felperes 0 
Ft-ot számolt el, így ellenőrzési kötelezettsége nem 
volt. Hangsúlyozta azt is, hogy a kincstári ellenőrzés 
során a felperes a beszámolóját már nem 
módosíthatja és az eredeti beszámoló adatait kell 
figyelembe vennie. A szakértő kirendelése 
szükségtelen volt, miután a beszámolóban szereplő 
adatok alapján kellett megítélni a felperesi igénylést. 
Hangsúlyozta azt is, hogy a szakértői vélemény a 
05/A teljesített kiadások kormányzati funkcióként 
megnevezésű űrlap adatai alapján hozta meg 
véleményét, márpedig 05/A űrlapokon az 
önkormányzat irányítása alá tartozó működő 
költségvetési szervek, önkormányzat társulási 
körzetébe tartozó társulások és költségvetési szervek 
kimutatott kiadásai szerepelnek. A költségvetési 
támogatások elszámolására kizárólag a 11. számú 
űrlapcsalád hivatott, azon a felperes 0 Ft-ot számolt 
el, így ennek ellenőrzésére az alperes nem volt 
jogosult. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[14] Az alperes felülvizsgálati kérelme az alábbiak szerint 

nem megalapozott. 
[15] A Kúria a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 

évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) 115. § (2) bekezdése 
folytán alkalmazandó Kp. 108. § (1) bekezdésének, 
továbbá a Kp. 120. § (5) bekezdésének megfelelően 
a jogerős ítéletet csak a felülvizsgálati kérelem 
keretei között, a rendelkezésre állt iratok és 
bizonyítékok alapján vizsgálhatja felül. 

[16] A közigazgatási perben a bíróságok az egyedi 
közigazgatási határozat jogszerűségét kötelesek 
vizsgálni. Így tehát a perbeli jogvitában abban a 
kérdésben kellett állást foglalnia az elsőfokú 
bíróságnak, hogy az irányadó anyagi és eljárási 
jogszabályokkal összhangban járt-e el az alperes, 
illetve az elsőfokú hatóság akkor, amikor arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy az Áht. 60/A. § (1) 
bekezdés d) pontja értelmében a felperes az általa 
jogosulatlanul igénybe vett támogatás 
visszafizetésére köteles kamatokkal növelt 
összegben, azon az alapon, hogy a 2018. évi 
költségvetési beszámolóját nem megfelelően 
készítette el, ugyanis a települési önkormányzatok 
szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 
kapott támogatás elszámolására szolgáló 11/K 
űrlapon nem szerepeltette az önkormányzat által 
települési támogatásra fordított összeget. 

[17] Helytálló az elsőfokú bíróság ítéletének azon 
megállapítása, mely az alperes érvelésével 
összhangban kiemeli, hogy az állami támogatás 
igénybevétele esetén a feladatellátás megvalósulása 
mellett szükséges az is, hogy a támogatáshoz 
kapcsolódó kötelezettségek maradéktalanul 
betartásra kerüljenek és bármely kötelezettség 
megsértéséhez a jogosulatlan támogatás 
felhasználásának jogkövetkezménye társul (EBH 
2019.K.16.). E körben helytállóan hivatkozott az 
elsőfokú bíróság a kialakult bírói gyakorlatra, mely 
szerint a jogi, adminisztratív feltételek megléte 

nélkülözhetetlen a támogatás igénybevételéhez 
(Kfv.35.005/2014/6., Kfv.I.35.333/2011/8., 
Kfv.VI.39.072/2010/8.), továbbá, hogy a normatíva-
felhasználáshoz kapcsolódó törvényi és egyéb 
jogszabályi előírások kógens jellegűek, azok nem 
lehetnek diszpozitívak (Kfv.IV.35.394/2013., 
Kfv.35.385/2013/4., Kfv.IV.35.762/2012., 
Kfv.IV.35.523/2012.). 

[18] Az elsőfokú bíróság ítéletében tehát – az alperesi 
érveléssel összhangban – helytállóan rögzítette, hogy 
a jogszabályok olyan nyilvántartási követelményeket 
fogalmaznak meg, amelyek alkalmazásától nem 
lehet eltekinteni, mivel a közpénzek átlátható 
felhasználásának megvalósulásához és 
ellenőrzéséhez valamennyi jogszabályi feltétel 
megtartása szükséges. 

[19] Az alperes azonban tévedett a felülvizsgálati 
kérelmében is előadott azon érvelése kapcsán, 
miszerint az alperes nem volt köteles vizsgálni a 
költségvetési beszámoló alapjául szolgáló teljes 
dokumentációt, így mindenekelőtt az annak 
alátámasztását szolágló könyviteli bizonylatok 
adattartalmát. 

[20] Az Áht. 58. § (1) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat az éves költségvetési beszámolójában 
számol el a számára a költségvetési évben folyósított 
támogatásokkal. A felperesi önkormányzat 
beszámolási kötelezettségét az Ászr. 5. § (1) 
bekezdése szabályozza, kimondja, hogy a 7. § 
szerinti időszakról a könyvek zárását követően 
bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, e 
rendelet szabályai szerint folyamatosan vezetett 
részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat 
során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral 
alátámasztott éves költségvetési beszámolót kell 
készíteni. Az éves költségvetési beszámoló adatait az 
Ászr. 32. § (1) bekezdése szerint a költségvetési évet 
követő év február 28-ig – a 7. § (3) bekezdése szerinti 
esetben a megszűnés napját követő hatvan napon 
belül – a Kincstár által működtetett elektronikus 
adatszolgáltató rendszerbe feltölti az éves 
költségvetési beszámolót alátámasztó – könyvelési 
rendszerből előállított – teljes főkönyvi kivonattal 
együtt. Az önkormányzatok a (4) bekezdés előírása 
értelmében az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát 
követő húsz napon belül töltik fel a Kincstár által 
működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe 
az éves költségvetési beszámolót alátámasztó – 
könyvelési rendszerből előállított – teljes főkönyvi 
kivonattal együtt. Az Ászr. 35. §-a tartalmazza a 
Kincstár felülvizsgálati kötelezettségét, ennek (2) 
bekezdése szerint a felülvizsgálat során a Kincstár az 
éves költségvetési beszámolót csak akkor fogadja el, 
ha az teljesíti az e rendeletben előírt alaki és tartalmi 
követelményeket.  

[21] A Kúria utal az Áht. 59. § (1) bekezdésében 
foglaltakra, mely kimondja, hogy a kincstár a helyi 
önkormányzat éves költségvetési beszámolója 
alapján az Ákr. szerinti hatósági ellenőrzés keretében 
felülvizsgálja a támogatások elszámolását, 
felhasználását. Emellett, az Áht. 59. § (3) bekezdése 
rögzíti azt is, hogy a felülvizsgálat kiterjed az éves 
költségvetési beszámoló alapjául szolgáló 
dokumentumoknak a helyi önkormányzatnál, a helyi 
önkormányzat által alapított költségvetési szervnél, 
továbbá – szükség esetén – valamennyi érintett 
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gazdálkodó szervezetnél és más jogi személynél 
történő ellenőrzésre is.  

[22] A fenti jogszabályhelyek egybevetése alapján nem 
foghat helyt az alperes azon hivatkozása, miszerint a 
felperesi mulasztás révén nem volt lehetősége, sem 
kötelezettsége a beszámoló alapját képező 
könyvelési dokumentáció vizsgálatára. E tekintetben 
szükségesnek tartja a Kúria azon körülmény 
hangsúlyozását is, hogy a felperes mind a hatósági 
eljárás során, mind a bírósági eljárás során már 
hivatkozott arra, hogy valóban nem megfelelően 
töltötte ki a 11/K űrlap 11. sorát, de kérte a hatóságot, 
hogy ezzel összefüggésben a költségvetési 
beszámoló alapjául szolgáló dokumentumokat 
vizsgálja meg, mely a felperes álláspontja szerint 
alátámasztotta, hogy a felperes teljes mértékben 
felhasználta a 2018. évi Kvtv. 2. mellékletének III.2. 
pontja szerinti támogatásokat, azonban a hatóság e 
kötelezettségének nem tett eleget, noha az Áht. 59. § 
(3) bekezdése ezt egyértelműen előírta számára. 

[23] Felhívja a figyelmet a Kúria arra is, hogy 
nyilvánvalóan nem elfogadható az az alperesi érvelés 
sem, miszerint, ha a felperes akár 10 Ft-ot elszámolt 
volna, akkor az alperes köteles lett volna vizsgálni 
érdemben a beszámolót, de így, hogy 0 Ft került 
feltüntetésre nem. Tévedett az alperes a hatósági 
eljárás során őt terhelő kötelezettségeket illetően, az 
az Áht. 59. § (3) bekezdéséből, mind pedig az Ákr. 
tényállás tisztázására vonatkozó rendelkezéseiből 
levezethető. Az önkormányzat az éves beszámoló 
benyújtásával eleget tett a számára a költségvetési 
évben folyósított támogatások elszámolásával 
kapcsolatos kötelezettségének, a nyomtatvány egy 
sora kitöltésének kihagyásával még nem lehet arra 
következtetni, hogy ezt a kötelezettségét 
elmulasztotta volna. Hangsúlyozza a Kúria, hogy a 
beszámoló nem önmagában álló dokumentum, 
hanem azt a főkönyvi kivonat támasztja alá, a mögött 
pedig bizonylatok állnak, és ezek végig követésével 
ellenőrizhető annak tartalmi megfelelősége. Nem 
elfogadható az alperesnek ez a végtelenül 
leegyszerűsített, a támogatások elszámolásával 
kapcsolatos álláspontja, a felperes részéről elkövetett 
adminisztratív hiba a mögöttes dokumentumok 
vizsgálata nélkül nem vezethet a költségvetési 
támogatás visszavonására. 

[24] A Kúria utal továbbá arra is, hogy helytállóan 
hivatkozott az elsőfokú bíróság arra, hogy e körben 
nem lett volna mellőzhető annak vizsgálata sem, 
hogy a támogatás célja ténylegesen megvalósult-e és 
a támogatás felhasználása során felperes az egyéb 
jogszabályi feltételeknek – így különösen a Kvtv. és 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény rendelkezéseinek – eleget tett-
e. 

[25] Mindez azért bír különös jelentőséggel, mivel – 
amint azt az elsőfokú bíróság szintén helyes 
következtetésével megállapította – egyöntetű a bírói 
gyakorlat abban a tekintetben, hogy az Áht. 60/A. § 
(1) bekezdésének helyes értelmezése az, hogy ha 
megállapítható, hogy a felperes a költségvetési 
támogatással érintett szolgáltatást valójában 
nyújtotta és a nem megfelelő bejelentésen túl a 
további jogszabályi feltételeknek eleget tett, úgy a 
visszafizetendő támogatási összeg arányosítása 
szükséges. Amint ez az egységes bírói gyakorlatból 
szintén levezethető, az arányosítás követelménye az 

Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt 
tisztességes ügyintézéshez fűződő alapjogból is 
következik. A tisztességes eljárás mellett ugyanis 
önmagában a beszámoló adminisztratív hiányossága 
– amennyiben a támogatás célja megvalósult és a 
felperes valamennyi más jogszabályi feltételnek 
eleget tett – nyilvánvalóan nem járhat a támogatás 
egészének a visszavonásával 
(Kfv.IV.35.496/2018/12., EBH 2019.K.16.)  

[26] Az Áht. 60/A. § (1) bekezdése szerint jogosulatlan 
igénybevétel esetén lehetőség van a támogatás teljes 
visszavonására, de egyúttal lehetőség van a 
támogatás részleges visszavonására is: a 
visszafizetési kötelezettség a jogosulatlan 
igénybevétellel érintett részre terjedhet ki. Mindez a 
jelen ügy kapcsán azt jelenti, hogy az alperesnek 
elsődlegesen meg kellett volna vizsgálnia a 
beszámoló alapját képező könyvelési dokumentációt 
és meggyőződni arról, hogy a támogatás célja 
ténylegesen megvalósult-e és a támogatás 
felhasználása során felperes az egyéb, az 
adminisztratív követelményeken túli jogszabályi 
feltételeknek egyébként eleget tett-e. A fent 
kifejtettek szerint e kötelezettségét az alperes 
elmulasztotta és tévesen arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy a költségvetési beszámoló alapját 
képező dokumentumokat nem kell vizsgálnia. Az 
alperes azonban a felperesi adminisztratív hiba 
ellenére köteles lett volna a költségvetési beszámoló 
alapját képező dokumentumokat megvizsgálni, 
ugyanis csak ezáltal lett volna lehetséges, hogy 
meggyőződjön arról, hogy a támogatás célja 
megvalósult-e és pusztán adminisztratív hibát vétett 
a felperes az űrlap kitöltése során, így az alperesnek 
arányosítási kötelezettsége áll fenn, vagy a támogatás 
célja teljes egészében meghiúsult és ezért a 
támogatás teljes egészére vonatkozóan áll fenn a 
visszafizetési kötelezettség. 

[27] Tekintettel arra, hogy e kötelezettségének az alperes 
nem tett eleget, ezért helyesen járt el az elsőfokú 
bíróság akkor, amikor tájékoztatta a felperest arról, 
hogy a felhasználás jogszerűségének igazolására 
igazságügyi könyvszakértői bizonyítás 
lefolytatásának van helye és a felperes indítványára 
szakértőt rendelt ki, aki a beszámoló alapjául 
szolgáló könyvelési dokumentáció vizsgálatát 
elvégezte. 

[28] Mivel a bíróságnak okszerű kételye nem merült fel 
az igazságügyi szakértői véleménnyel kapcsolatban 
és az alperes – amint erre az elsőfokú bíróság ítélete 
utalt – kizárólag a szakértői bizonyítás 
szükségességét vitatta, ezért helyesen járt el az 
elsőfokú bíróság, amikor az ítéletét az igazságügyi 
szakértői véleményre alapította és helyes 
következtetést vont le arra vonatkozóan is, hogy az 
alperes határozatával elrendelt visszafizetési 
kötelezettség aránytalan, ezért sérti az Áht. 60/A. § 
(1) bekezdésében foglaltakat, mivel az nem áll 
összhangban a felperes által megvalósított jogsértés 
mértékével, azaz a költségvetési támogatás 
jogosulatlanul felhasznált összegével. Ennek 
következményeként a Kúria osztotta az elsőfokú 
bíróság álláspontját abban a tekintetben is, hogy az 
alperes határozatát az elsőfokú bíróság az elsőfokú 
határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte és 
az új eljárásra vonatkozóan olyan utasítást adott, 
miszerint az alperes köteles mérlegelni a felperes 
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visszafizetési kötelezettségének előírását, és 
amennyiben úgy dönt, hogy a feltárt jogszabálysértés 
miatt a felperest visszafizetési kötelezettség terheli, 
úgy azt a tényleges szabályszegés mértékével 
arányosan kell meghatároznia. 

[29] A Kúria tehát a Kúriának Bírósági Határozatok 
Gyűjteményében korábban közzétett és mind az 
elsőfokú bíróság ítéletében, mind a fentiekben 
ismertetett ítélkezési gyakorlatától nem kívánt 
eltérni, ugyanis a Kúria álláspontja szerint helytálló 
az Áht. 60/A. § (1) bekezdése kapcsán korábban 
kialakított azon jogértelmezés, miszerint, ha a 
felperes a költségvetési támogatással érintett 
szolgáltatást valójában nyújtotta és pusztán 
adminisztratív hibát vétett, de a további jogszabályi 
feltételeknek eleget tett, úgy a visszafizetendő 
támogatási összeg arányosítása szükséges. 

[30] Mindezekre tekintettel a Kúria a Kp. 121. § (2) 
bekezdése alapján a jogerős ítéletet hatályában 
fenntartotta. 

(Kúria Kfv.I.35.063/2022/7.) 

A jogerős ítélet érdemi indokolása során az 
Alaptörvény 28. cikke szerinti jogértelmezési 

követelmény érvényesítése, a jogalkotói cél 
figyelembevétele nem mentesíti a bíróságot a felek által 
vitatott jogintézmény releváns elemeinek a konkrét 
ügyre irányadó tételes jogszabályi rendelkezésekkel 
való összevetésén alapuló indokolás teljesítése alól 
[2013. évi CCXXXVVII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bek. b) 
pont, 6. § (1) bek., 7. § (2) bek.; 337/2017. (XI. 14.) 
Korm. rendelet (Jtcsr.)]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] Az I. rendű felperes mint dolgozó és adós, a II. rendű 

felperes mint adóstárs, valamint a perben nem 
szereplő B. Cs. L. mint készfizető kezes 2018. 
december 28. napján „Megállapodás a munkáltatói 
támogatásról és annak feltételeiről” címmel, 
29022/86-7/2018. kölcs. számon munkáltatói 
kölcsönszerződést kötöttek az I. rendű felperes 
munkáltatójával mint hitelezővel, a lakáscélú 
munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) 
BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) alapján. 
A munkáltatói kölcsönszerződés 1. pontja 
értelmében „a (…) Bank-nál vezetett lakásalap 
pénzforgalmi számlájáról, saját erő kiegészítésére 
4 200 000 Ft, azaz négymillió-kétszázezer forint 
kamatmentes munkáltatói kölcsönt nyújt a (…) Bank 
illetékes fiókja útján, amelyből az I. rendű felperest a 
szolgálati jogviszonya alapján a BM rendelet 
12. §-ában meghatározott feltételek szerint 
kedvezmény illeti meg. A kölcsön összege a 
belterület (…) helyrajzi számú (albetétesítést 
követően: …/B/3 hrsz.-ú) 2 lakószobás lakóingatlan 
megvásárlásához volt felhasználható. A munkáltatói 
kölcsönszerződés 12. pontjában az adós hozzájárult, 
hogy a (…) Bank, illetve annak illetékes fiókja a (…) 
mint hitelező javára jelzálogjogot, valamint az azt 
biztosító elidegenítési és terhelési tilalmat az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse. 

[2] A felperesek és az adóstárs 2019. január 10. napján 
„Megállapodás (munkáltatói kölcsön 
visszafizetésére)” címmel szerződést kötöttek a (…) 
Bank, a munkáltató által az adós részére nyújtott 
munkáltatói kölcsönnek a munkáltatói 

kölcsönszerződésben foglalt feltételek szerinti 
törlesztéséről és az adós nevén kölcsönszámla 
vezetéséről. A munkáltatói kölcsön összegét a (…) 
Bank folyósította, az esedékes törlesztőrészleteket a 
(…) Bank által vezetett kölcsönszámlára kellett 
teljesíteni. 

[3] A felperesek a 2020. augusztus 2. napján született 
második gyermekükre figyelemmel kérelmet 
terjesztettek elő a három- vagy többgyermekes 
családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak 
csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: Jtcsr.) meghatározott 
támogatási feltételeknek való megfelelés 
megállapítása iránt. 

[4] Az alperes a 37947/11/2020. iktatószámú 
határozatával a felperesek kérelmét elutasította. 
Határozatának indokolásában rögzítette, hogy a 
felperesek azért nem felelnek meg a támogatási 
feltételeknek, mert a kérelmükben megjelölt (…) 
azonosító számú kölcsönszerződés a (…) Bank által 
kiadott igazolás szerint nem minősül lakáscélú 
jelzáloghitelnek. Utalt a Jtcsr. 2. § (1) bekezdés 4. 
pont a) vagy b) pontjában foglalt követelményekre, 
és rögzítette, hogy a 2017. november 14. napját 
követően kötött munkáltatói kölcsön vonatkozásában 
nem igényelhető a támogatás, mivel nem minősül a 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Hpt.) 6. § (1) bekezdés 76. pontja 
szerinti forintalapú lakáscélú hitel- vagy 
kölcsönszerződésnek. 

A kereseti kérelem és az alperes védekezése 
[5] A felperesek keresetükben kérték az alperes 

határozatának hatályon kívül helyezését és az alperes 
új eljárásra kötelezését. Álláspontjuk szerint a 
kérelmük mindenben megfelelt a Jtcsr.-ben előírt 
feltételeknek, mivel a BM rendelet 4. § (3) bekezdés 
f) pontja értelmében az ingatlanra jelzálogjogot kell 
bejegyezni, így az általuk kötött munkáltatói 
kölcsönszerződés megfelel a Hpt. 6. § (1) bekezdés 
76. pontjában rögzített fogalomnak. Kérték továbbá 
a szerződés szerinti és a kérelmük pozitív elbírálása 
esetén fizetendő csökkentett törlesztő részlet közötti 
különbözet megfizetésére kötelezni az alperest. 
Perköltségigénnyel éltek. 

Az elsőfokú ítélet 
[7] Az elsőfokú bíróság a 2021. október 21. napján kelt 

104.K.701.417/2021/9. számú jogerős ítéletében az 
alperes 37947/11/2020. iktatószámú határozatát 
megsemmisítette és az alperest új eljárásra kötelezte, 
a Kp. 89. § (1) bekezdésének b) pontja és a 92. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján. Ítéletének indokolásában 
rögzítette, hogy a kölcsönszerződést a Jtcsr. hatályba 
lépését követően (2018. december 28-án) kötötték a 
felek, ezért a Jtcsr. 2. § (1) bekezdés 4. pont b) pontja 
értelmében lakáscélú jelzáloghitelnek a Hpt. 6. § (1) 
bekezdés 76. pontja szerinti forint alapú lakáscélú 
hitel- vagy kölcsönszerződés minősül. 
Megállapította, hogy a felperesek által kötött 
szerződés megfelel a Hpt. 6. § (1) bekezdés 76. 
pontjában foglalt kritériumoknak, hiszen ingatlanra 
alapították, jelzálogjog fedezete mellett és a felek 
által rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása volt. 
Hivatkozott az Alaptörvény 28. cikke szerinti 
jogértelmezésre és rögzítette, hogy álláspontja 
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szerint a jogalkotói cél figyelembevétele mellett a 
jogalkotónak nem lehetett az a szándéka, hogy a 
jelzáloghitel elengedés köréből kizárja a lakáscélú, 
jelzálogjoggal biztosított munkáltatói 
kölcsönszerződést kötőket, még akkor sem, ha a 
munkáltatói kölcsönszerződést nem pénzügyi 
intézménnyel kötötték, de azt pénzügyi intézmény 
folyósította. A megismételt eljárásra 
iránymutatásként előírta, hogy a felperesek kérelmét 
a rendelkezésre álló közigazgatási iratok alapján 
akként kell elbírálni, hogy a felperesek által kötött 
munkáltatói kölcsönszerződés megfelel a Hpt. 6. § 
(1) bekezdés 76. pont b) alpontjában írt forintalapú 
lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződésnek és ez 
okból a felperesek kérelme nem utasítható el. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[8] Az alperes a felülvizsgálati kérelmében kérte az 

elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését, az elsőfokú 
bíróság új eljárás lefolytatására és új határozat 
hozatalára utasítását, mivel az álláspontja szerint sérti 
a Jtcsr. 2. § (1) bekezdés 4. pontját, a 4. § (1) 
bekezdését, valamint a Hpt. 6. § (1) bekezdés 76. 
pontját. Kifejtette, hogy a közigazgatási határozatot 
arra alapozta, hogy a felperesek azért nem felelnek 
meg a Jtcsr.-ben meghatározott támogatási 
feltételeknek, mert a kérelmükben megjelölt 
munkáltatói kölcsönszerződés az azt folyósító bank 
által kiadott igazolás alapján nem minősül lakáscélú 
jelzáloghitelnek. Rámutatott, hogy a Jtcsr. 2. § (1) 
bekezdés 4. pontja alapján lakáscélú jelzáloghitel a 
Hpt. 6. § (1) bekezdés 76. pontja szerinti forintalapú 
lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés. Az elsőfokú 
bíróság következtetését tévesnek tartotta, azon 
jogértelmezés elfogadása esetén akár a 
magánszemélyek között létrejött kölcsönszerződés is 
jogosultságot keletkeztetne az adott támogatási 
forma igénybevételére. Kifejtette, hogy a (…) Bank 
csupán a kölcsönszámla vezetését vállalta, továbbá a 
munkáltatói kölcsönt nyújtó megbízásából és 
nevében a jelzálogjog bejegyzése során eljárt, 
azonban a munkáltatói kölcsön nyújtására a BM 
rendelet alapján került sor, amely szabályozza a 
kölcsön nyújtásának feltételeit, visszafizetésének 
módját, mértékét. Előadta, hogy a munkáltatói 
kölcsönökre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései, míg a 
hitelintézetek által nyújtott lakáshitelekre a Hpt. 
rendelkezései az irányadók, álláspontja szerint a 
munkáltató kölcsönökre nem terjed ki a Hpt. tárgyi 
és személyi hatálya. A Hpt. 3. § (1) bekezdés b) 
pontja és a 7. § (2) bekezdése alapján hivatkozott 
arra, hogy az üzletszerűen végzett hitel és 
pénzkölcsön nyújtása minősül pénzügyi 
szolgáltatásnak, amelyet kizárólag pénzügyi 
intézmény végezhet. Az I. rendű felperes 
munkáltatója nem minősül sem hitelintézetnek, sem 
pénzügyi vállalkozásnak, továbbá a munkáltatói 
kölcsön nem felel meg a Hpt. szerinti pénzügyi 
szolgáltatásnak, ugyanakkor a Jtcsr. értelmében a 
támogatás alapjául kizárólag a Hpt. 6. § (1) bekezdés 
76. pontja szerinti forintalapú lakáscélú hitel- vagy 
kölcsönszerződés fogadható el, tehát olyan 
jogügylet, amely a Hpt. hatálya alá tartozik. 
Hivatkozott a Győri Törvényszék 
101.K.700.194/2021/7. számú ítéletére, amely 
megállapította, hogy a munkáltatói kölcsön nem 

minősül a Hpt. hatálya alá tartozó lakáscélú 
jelzáloghitelnek. Sérelmezte, hogy az elsőfokú 
bíróság az ítélet indokolásában érdemi alátámasztás 
nélkül cáfolja a hitelintézet álláspontját és kijelenti, 
hogy a Jtcsr. hatályba lépését követően kötött 
munkáltatói kölcsönszerződés megfelel a Hpt. 
szabályainak. Hangsúlyozta, hogy a közigazgatási 
határozat meghozatala során a Jtcsr. 9. § (3) bekezdés 
a) pont aa) alpontjában foglaltak szerint járt el, amely 
rendelkezés értelmében a kölcsönt nyújtó pénzintézet 
jogosult annak megítélésére, hogy a kérelemmel 
érintett kölcsön Hpt. szerinti vagy sem, döntését a 
jogszabály által meghatározott bizonyítékra alapozta. 

[9] A felperesek a felülvizsgálati ellenkérelemben kérték 
a jogerős ítélet hatályában fenntartását, annak helyes 
jogi és ténybeli alapjaira tekintettel, továbbá kérték 
az alperes kötelezését a jelen perrel felmerült 
perköltség megfizetésére. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[10] Az alperes felülvizsgálati kérelme – a következők 

szerint – alapos. 
[11] A Kúria a 2. sorszámú végzésével az alperes 

felülvizsgálati kérelmét a Kp. 118. § (1) bekezdés a) 
pont aa), ab) és ad) alpontjának az alkalmazásával 
befogadta. A Kúria a Kp. 115. § (2) bekezdése 
folytán alkalmazandó Kp. 108. § (1) bekezdésének, 
továbbá a Kp. 120. § (5) bekezdésének megfelelően 
a jogerős ítéletet csak a felülvizsgálati kérelem és a 
felülvizsgálati ellenkérelem keretei között, a 
rendelkezésre állt iratok és bizonyítékok alapján 
vizsgálhatja felül. Az alperes a munkáltatói kölcsön 
Jtcsr. alkalmazása szempontjából való minősítését, 
valamint az elsőfokú ítéletnek az ahhoz kapcsolódó 
érdemi indokolása hiányát sérelmezte. Az alperes 
felülvizsgálati érveivel összefüggésben a Kúria a 
következőket emeli ki. 

[12] Az alperes azon hivatkozása, hogy a Jtcsr. 9. § (3) 
bekezdés a) pont aa) alpontjában foglaltak szerint 
járt el, a (…) Bank megkeresése útján és nyilatkozata 
alapján állapította meg, hogy a kérelemmel érintett 
munkáltatói kölcsön nem felel meg a Jtcsr. 2. § (1) 
bekezdés 4. pont b) alpontja szerinti lakáscélú 
jelzáloghitelnek, önmagában nem teszi 
megalapozottá a felülvizsgálati kérelmet. A 
munkáltatói kölcsön elsőfokú bíróság általi 
minősítése helyességének vizsgálata körében 
ugyanis nem annak van jelentősége, hogy az alperes 
milyen bizonyítékok alapján jutott arra a 
következtetésre, hogy a munkáltatói kölcsön 
tekintetében nem állnak fenn a Jtcsr.-ben 
meghatározott kritériumok, hanem annak, hogy a 
levont következtetés, ezáltal a minősítés az irányadó 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelel-e. 

[13] A tényállás körében nem volt vitatott, hogy a 
munkáltatói kölcsön nyújtója, míg annak folyósítása 
és a számlavezetés tevékenysége során járt el a (…) 
Bank, miként az sem volt vitatott, hogy a felperesek 
által igénybe vett lakáscélú munkáltatói kölcsön 
jelzálogjoggal biztosított. 

[14] A jelzálogjoggal biztosított munkáltatói kölcsön 
tekintetében az alperes helytállóan mutatott rá a 
pénzügyi intézmény által nyújtott hitel és a 
munkáltatói kölcsön között fennálló eltérésekre. Az 
elsőfokú bíróság az ítéletét az Alaptörvény 28. 
cikkében előírt jogalkotói cél vizsgálatára alapította, 
ennél fogva nem vizsgálta a munkáltatói kölcsön 
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sajátosságait, hogy azt nem pénzügyi intézmény 
nyújtotta, arra a Hpt. szabályai nem terjednek ki, 
mivel a Hpt. személyi és tárgyi hatályára 
figyelemmel a Hpt. 6. § (1) bekezdés 76. pontjában 
definiált pénzügyi szolgáltatások a pénzügyi 
intézmények által nyújtott hitel- vagy 
kölcsönszerződést jelentik. A Kúria hangsúlyozza, 
hogy a felperesek által kötött munkáltatói 
kölcsönszerződésből egyértelműen megállapítható, 
hogy arra nem a Hpt., hanem a BM rendelet szabályai 
az irányadók, a BM rendelet pedig nem pénzügyi 
szolgáltatást, hanem a szolgálati jogviszonyhoz 
kapcsolódó munkáltatói támogatást, juttatást 
szabályoz. A munkáltatói kölcsön tehát nem üzleti 
alapú hitel- és pénzkölcsönnyújtás, hanem a 
szolgálati jogviszonyra figyelemmel kamatmentesen 
adott támogatás, amely támogatás visszafizetését, 
annak idejét és mértékét a szolgálati jogviszony 
időtartama és fennállása is befolyásolja. A BM 
rendeletből, valamint a közigazgatási iratok között 
rendelkezésre álló munkáltatói kölcsönszerződésből 
megállapítható, hogy a kamatmentesen nyújtott 
kölcsönt nem kell teljes egészében visszafizetni, 
mivel a szolgálati jogviszony időtartamára tekintettel 
a BM rendelet a tartozás egy részének visszafizetése 
alól kedvezményt biztosít, ugyanakkor a szolgálati 
jogviszony megszüntetéséhez is fűz a munkáltatói 
kölcsönt érintő jogkövetkezményeket. Ezeket a 
körülményeket az elsőfokú bíróság nem vizsgálta, 
így az alperes érvelése kellően alátámasztja az ítélet 
érdemi indokolásának a hiányát, továbbá azt is, hogy 
a Hpt. rendszerétől eltérő, a Hpt. hatálya alá nem 
tartozó jogügylet valósult meg a felperesek és a (…) 
között. 

[15] A felperesek a felülvizsgálati kérelemben a Jtcsr. 
feltételrendszerét akként értelmezték, hogy a 
jelzálogalapú lakáscélú hitel kritériumnak a 
munkáltatói kölcsön megfelel, az pedig nem jelentős, 
hogy ki a hitelező, mivel a Hpt. 6. § (1) bekezdés 76. 
pontja ezt nem szabályozza. A Kúria rámutat arra, 
hogy a Hpt. 6. § (1) bekezdés 76. pontja a lakáscélú 
hitel- vagy kölcsönszerződés fogalmát a Hpt. 
rendszerében adja meg, amelyből az is következik, 
hogy az adott fogalom a hitelezőre és a pénzügyi 
szolgáltatási tevékenységre vonatkozó szabályoktól 
nem függetleníthető. A Jtcsr. 2. § (1) bekezdés 4. 
pont b) alpontja tekintetében nemcsak a hitelcélnak, 
hanem – miként arra az alperes a felülvizsgálati 
kérelemben hivatkozott – a hitelező személyének is 
jelentősége van, mivel a Hpt. 6. § (1) bekezdés 76. 
pontja a pénzügyi szolgáltatásként, hitelező által 
nyújtható hitelek körében határozza meg a lakáscélú 
hitel- vagy kölcsönszerződés definícióját. Ez 
összességében a Jtcsr. rendelkezéseiben is 
kifejezésre jut, mivel a támogatással összefüggésben 
– akár a hitel fennállásának igazolása, akár a 
jogosulatlanul igénybe vett támogatás miatti 
felelősség körében – a pénzügyi intézményt nevesíti, 
amely alatt a Jtcsr. 2. § (1) bekezdés 5. pontja a 
magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező hitelintézetet és pénzügyi vállalkozást 
érti, azaz azokat a pénzügyi intézményeket, amelyek 
a Hpt. 7. §-a szerint is pénzügyi szolgáltatásra 
jogosultak. A (…) nem tartozik a pénzügyi 
intézmények körébe, az általa nyújtott munkáltatói 
kölcsön a BM rendelet alapján nyújtott munkáltatói 
támogatás. Az elsőfokú bíróság az ítélet indokolása 

során a Jtcsr. jogalkotói célját értékelte, amelyből 
eredően annak már nem tulajdonított jelentőséget, 
hogy a munkáltatói kölcsönszerződést a felperesek 
nem pénzügyi intézménnyel kötötték. 

[16] A Kúria az alperes felülvizsgálati kérelmében 
megjelölt, a Győri Törvényszék 
101.K.700.194/2021/7. számú ítélete 
vonatkozásában elfogadta a felperesek azon 
hivatkozását, hogy az nem precedensképes, ezért az 
abban foglaltakat a felülvizsgálati eljárás során nem 
vizsgálta. 

[17] A Kúria helyt adott annak az alperesi érvelésnek, 
miszerint az elsőfokú bíróság az ítélet indokolásában 
érdemben nem támasztotta alá, hogy a Jtcsr. hatályba 
lépését követően kötött munkáltatói 
kölcsönszerződés megfelel a Hpt. szabályainak. A 
Kúria rögzíti, hogy az elsőfokú bíróság az ítéletének 
rendelkező részével összhangban álló indokolást 
adott, az Alaptörvény 28. cikke alapján, azonban 
kizárólag a jogalkotó szándékából kiindulva vonta le 
azt a következtetést, hogy a jogalkotónak nem 
lehetett szándéka a lakáscélú, jelzálogjoggal 
biztosított munkáltatói kölcsönszerződés adósainak 
kizárása a támogatásból. Ugyanakkor ezen indokolás 
a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseken, a tételes 
jogi normákon túlterjeszkedő következtetéshez 
vezetett. A tételes jogi normában ugyanis az jelenik 
meg, hogy a jogalkotó a pénzügyi intézmények által 
nyújtott jelzálogalapú lakáscélú hitelek terheit 
kívánta csökkenteni, a lakáscélú munkáltatói 
kölcsönt azért nem vonta be a támogatott körbe, mert 
az eleve kamatmentes juttatás, amelyből a 
munkáltató további kedvezményt is biztosít. 

[18] A Kúria hangsúlyozza, hogy az Alaptörvény 28. 
cikke szerinti követelmény érvényesítése a 
jogszabály értelmezését segíti, azonban nem ad 
felhatalmazást a jogszabályi rendelkezés kereteinek 
indokolatlan kitágítására és nem mentesít az érdemi 
indokolás alól, amelynek – a jogalkotói cél mellett – 
ki kell terjednie a peres felek által vitatott 
jogintézmény sajátosságainak és a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek az összevetésére is. A 
Jtcsr. a jelzálogjog alapú lakáscélú kölcsön fogalmát 
a Hpt. szerinti definícióra visszautalva szabályozza, 
nem áll fenn olyan szabályozási hiányosság vagy 
jogszabályi ellentmondás, amely az Alaptörvény 28. 
cikke alapján a jogalkatói cél kizárólagos 
figyelembevételét indokolná vagy a Jtcsr. tételes jogi 
rendelkezésének jogalkalmazói kitágítását 
szükségessé tenné, így az elsőfokú ítélet érdemi 
indokolását kellő alappal hiányolta az alperes. 

[19] A Kúria az Alaptörvény 28. cikkében foglalt 
jogértelmezési rendelkezés körében utal az 
Alkotmánybíróság határozataiban megnyilvánuló 
követelményekre. Kiemeli egyrészt azt, hogy a 
tételes szabályok felülírása, kitágítása már nem 
jogértelmezési, hanem contra legem jogalkalmazási 
– tulajdonképpen már jogalkotási – tevékenység. 
Ezzel összefüggésben a 3026/2015. (II. 9.) AB 
határozat [27] pontja rögzíti, hogy „A jogállamiság 
elvéből, követelményéből az is következik, hogy a 
jogértelmezés nem válhat a jogalkalmazó szerv 
önkényes, szubjektív döntésének eszközévé. 
Ellenkező esetben sérülne a jogbiztonság 
követelménye, a jogalkalmazó szervek döntéseire 
vonatkozó kiszámíthatósági és előre láthatósági 
elvárás.” Másrészt, az Alkotmánybíróság a 23/2018. 
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(XII. 28.) AB határozat [30] pontjában kiemelte, 
hogy „pusztán az a tény, hogy a bíróság a jogszabály 
céljának vizsgálata után azzal ellentétes tartalmú 
döntést hoz, nem eredményez minden esetben és 
feltétlenül alaptörvény-ellenességet. Egy ilyen 
követelmény a jogrend működőképességét 
veszélyeztető rugalmatlanságát idézhetné elő. Maga 
az Alaptörvény 28. cikke is akként fogalmaz, hogy a 
jogértelmezésnek a jogszabály célját elsősorban kell 
figyelembe vennie, és nem zárja ki, hogy a 
jogszabály tartalmának megállapításakor a bíróság 
egyéb szempontokra is figyelemmel legyen, és hogy 
ezek mérlegelése során, indokolt esetben, a 
jogszabály eredeti céljával ellentétes következtetésre 
jusson.” Az alperes felülvizsgálati kérelmében 
kifejtett érvek mentén a Kúria úgy értékelte, hogy a 
konkrét tényállás mellett a Hpt. szerinti jelzálogalapú 
lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés, a BM 
rendelet alapján munkáltatói támogatásként juttatott, 
jelzáloggal biztosított, kamatmentes lakáscélú 
munkáltatói kölcsön, valamint a releváns jogszabályi 
rendelkezések összevetése az érdemi indokolás 
megfelelő alapját képezheti. 

[20] A fentiekre figyelemmel a Kúria az elsőfokú bíróság 
ítéletét a Kp. 121. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új 
eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára 
utasította. 

[21] Az új eljárásban az elsőfokú bíróságnak az ítéletet a 
konkrét ügy tényállására vonatkozó tételes 
jogszabályi rendelkezések keretei között, a 
munkáltatói kölcsön és a Hpt. szerinti lakáscélú hitel- 
vagy kölcsönszerződés sajátosságaira is kiterjedően 
kell indokolnia. Az Alaptörvény 28. cikke szerinti 
jogértelmezési követelmény érvényesítése nem 
eredményezheti kizárólag a jogalkotói célon alapuló 
indokolást, továbbá a tételes jogszabályi 
rendelkezések jogalkalmazás szintjét elérő 
kitágítását sem. 

(Kúria Kfv.I.37.021/2022/7.) 

A felperes keresete érdemben csak akkor 
bírálható el, ha a keresetlevélben megjelölt 

jogszabálysértés tekintetében kereshetőségi joggal 
rendelkezik [2017. évi I. törvény (Kp.) 88. § (1) bek. b) 
pont]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás  
[1] 2017. július 24-én K.-en a perben nem álló K. A. mint 

eladó és G. J. mint vevő adásvételi szerződést 
kötöttek a …/18 hrsz.-ú szántó művelési ágú 
földingatlanból az eladó eszmei tulajdoni 
hányadában álló rész vevő általi megvásárlására. A 
szerződő felek a szerződésben a vételárat (…) 
forintban kötötték ki.  

[2] Az Ó.-i Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a 
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 
Földforgalmi tv.) 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
megküldte az alperesnek az elővásárlásra 
jogosultakkal 2017. szeptember 26-án közölt 
szerződést, amelynek hirdetményi úton történő 
közlése során az alperesi érdekelt és a felperes 
elfogadó jognyilatkozatot tett. A felperes az 
elővásárlási jogát a Földforgalmi tv. 18. § (1) 
bekezdés e) pontjára, (3) bekezdésére alapította, 

kijelentve, hogy az ingatlanban tulajdoni hányaddal 
rendelkezik. Az alperesi érdekelt elővásárlási jogát 
részben mint földműves tulajdonostárs, a 
Földforgalmi tv. 18. § (3) bekezdésére, részben mint 
családi gazda a (4) bekezdés a) pontjára alapította. 

[3] Az alperes a Földforgalmi tv. 18. §-a alapján az 
alperesi érdekeltet első helyre [Földforgalmi tv. 18. § 
(3) bekezdés, (4) bekezdés a) pont], a felperest a 
második helyre [Földforgalmi tv. 18. § (3) bekezdés], 
G. J. vevőt a harmadik helyre [elővásárlásra nem 
jogosult] rangsorolta, erről jegyzéket készített a 
Földforgalmi tv. 23. § (3) bekezdése alapján, és 
megkereste a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara Zala Megyei Elnökségét (a 
továbbiakban: kamara) az állásfoglalásának a 
beszerzése céljából. A helyi földbizottsági 
feladatkörben eljáró kamara a ZA01-02800-18/2017. 
számú állásfoglalásában a szerződés szerinti vevővel 
és a felperessel támogatta, míg az alperesi érdekelttel 
nem támogatta a szerződés hatósági jóváhagyását. A 
nem támogatás indokaként a Földforgalmi tv. 24. § 
(2) bekezdés c) pont ca) alpontját jelölte meg, mivel 
arra a következtetésre jutott, hogy az alperesi 
érdekelt nem alkalmas a Földforgalmi tv. 13–15. §-
aiban meghatározott kötelezettségvállalások 
teljesítésére. Az alperesi érdekelt földjeinek 
használatát más részére átengedte, nem rendelkezik 
olyan gépi és eszközállománnyal, amelyek 
alkalmasak lennének a tulajdonában lévő 
termőföldek megmunkálására vagy akár egyetlen 
munkafolyamat elvégzésére. Rögzítette a kamara azt 
is az állásfoglalásában, hogy az alperesi érdekelttel 
az adásvételi szerződés alkalmas a tulajdonszerzési 
korlátozás megkerülésére, mivel az értékelt személy 
– a köztudomású tények és helyi ismeretek alapján – 
mezőgazdasági tevékenységet nem folytat, célja a 
minél több földterület megszerzése, de nem a 
művelés, hanem a befektetés szándékával. 
Leszögezte, hogy a helyi földbizottsági szerv legjobb 
ismeretei alapján az értékelt személy életvitelszerűen 
nem T. településen lakik és rosszhiszeműen állítja, 
hogy lakóhelye az adásvétel tárgyát képező föld 
fekvése szerinti település közigazgatási határától 
közúton vagy közforgalomtól el nem zárt 
magánúton, legfeljebb 20 kilométer távolságra van. 

[4] Az állásfoglalás indokként megjelölte a Földforgalmi 
tv. 24. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontját is, mivel 
azt állapították meg, hogy az értékelt személy 
indokolható gazdasági szükséglet nélkül 
felhalmozási célból szeretné megszerezni a föld 
tulajdonjogát, mivel a vele közös gazdálkodást 
folytató rokonaival – édesapja és testvére – az 
ingatlan fekvése szerinti településen, valamint a 
környező településeken a földterületek döntő 
többségével rendelkezik. A kamara az értékelés 
során arra a következtetésre jutott, hogy az alperesi 
érdekelttel a szerződés létrejötte nem járul hozzá a 
Földforgalmi tv. azon céljának érvényesüléséhez, 
hogy a törvény a földet megművelni kész és képes 
mezőgazdasági gazdálkodók földellátását kívánja 
biztosítani és szabályozni. Ennek keretében fő 
szabályként a mezőgazdasági termelést folytató 
személyek, földművesek tulajdon- és használati 
jogszerzését teszi lehetővé és indokolt kivételektől 
eltekintve alapvetően kizárja a mezőgazdasági 
termelést nem folytató bármely személyek 
földtulajdoni, földhasználati jog szerzését. A helyi 

218 



1262 Közigazgatási Kollégium 

földbizottságként eljáró szerv legjobb ismeretei 
alapján az alperesi érdekelt ugyan a földművesek 
nyilvántartásában szerepel és számos földterülettel 
rendelkezik, azokat azonban nem maga hasznosítja 
és korábban sem hasznosította. Vélelmezhető, hogy 
termelésből származó árbevétele nincs. 

[5] Az állásfoglalás ellen az alperesi érdekelt részéről 
előterjesztett kifogást az akkor hatályos földforgalmi 
szabályozás alapján a helyi önkormányzat képviselő-
testülete elbírálta, a Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 1389-18/2017. számú 
határozatban a kifogást elutasította. E döntéssel 
szemben az alperesi érdekelt terjesztett elő 
keresetlevelet, amelynek alapján a Veszprémi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 
9.K.27.208/2018/13. számú ítéletével a határozatot 
megsemmisítette és új eljárást rendelt el. A Fővárosi 
Törvényszék a 12.Kf.650.046/2019/6. számú 
ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. 

[6] Az időközben megváltozott hatásköri szabályokra 
tekintettel lefolytatott új eljárásban a kamara – a 
ZA01-03129-5/2020. iktatószámú feljegyzése 
tanúsága szerint – nem kívánt az ügyben állást 
foglalni az érintett ingatlan tárgyában. 

[7] Az alperes a megismételt eljárásban hozott, 2021. 
január 6-án kelt 590.105/2021. számú határozatával 
az …/18 hrsz.-ú ingatlan (…) tulajdoni hányadára 
vonatkozóan a (…) kötött adásvételi szerződést 
jóváhagyta azzal, hogy a szerződés szerinti vevő 
helyébe az alperesi érdekelt elővásárlásra jogosult 
lép. A határozat indokolása szerint megtagadási okot 
az eljárása során nem tárt fel, az adásvételi szerződést 
a Földforgalmi tv. 23. § (1) bekezdése és 25. § (1) 
bekezdése alapján jóváhagyta, melynek során 
figyelemmel volt a mező- és erdőgazdálkodási 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és 
átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 
törvény (a továbbiakban: Fétv.) 36. § (1) 
bekezdésében foglaltakra. 

A kereset és a védirat 
[8] A felperes keresetlevelében az alperes határozatának 

hatályon kívül helyezését és az alperes új eljárásra 
utasítását kérte azzal, hogy az adásvételi szerződés 
jóváhagyását tagadja meg. 

[9] Az alperesi határozattal okozott jogsérelmet a Fétv. 
17. § (2) bekezdésére, valamint a Földforgalmi tv. 21. 
§ (1) bekezdésére és a 23. § (2) bekezdésére 
alapította, vagyis az elővásárlási jog gyakorlására 
vonatkozó szabályok megsértésében jelölte meg. 
Álláspontja szerint az alperes jogszabálysértőn járt 
el, amikor az ügyben nem vizsgálta, hogy a tárgyi, 
közös tulajdonban álló ingatlan tulajdonostársaival – 
azaz más törvényen, a polgári törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:81. § 
(1) bekezdésén alapuló elővásárlási jog 
jogosultjaival – a hirdetményen túlmenően külön 
(közvetlenül) is közölte-e a vételi ajánlatot. Ezt a 
kötelezettséget a hivatkozott jogszabályi 
rendelkezések írják elő az eladók számára azzal, 
hogy a Fétv. 17. § (3) bekezdése ilyenkor is az 
adásvételi szerződés hirdetményi úton történő 
közlését minősíti hatályosnak. Szerinte beletartozik 
az alperes feladat- és hatáskörébe, hogy a Ptk.-n 
alapuló elővásárlási joggyakorlással összefüggésben 
a vételi ajánlat közvetlen közlésének a megtörténtét 

is ellenőrizze. Hivatkozott a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 50. § 
(1) bekezdésére és a Kúria EBH 2018.K.22. számú 
elvi döntésére. 

Az elsőfokú ítélet 
[10] Az elsőfokú bíróság ítéletével az alperes határozatát 

megsemmisítette és az alperest új eljárásra kötelezte. 
Ítéletének rendelkező részében külön nem 
rendelkezett az ítélete indokolása szerinti elkésett 
kereseti kérelem elutasításáról. 

[11] Kifejtette a Kp. 4. § (1) és (2) bekezdésére utalva, 
hogy a kereshetőségi jog vizsgálatakor a 
közigazgatási tevékenység (az alperesi határozat) az 
irányadó, nem pedig az elfogadó jognyilatkozat. Az 
alperes határozata a felperesre nézve tartalmaz 
rendelkezést, nevezetesen az adásvételi szerződést a 
felperes vonatkozásában nem hagyta jóvá, miután azt 
állapította meg, hogy a rangsor szerint előtte álló 
elővásárlásra jogosult van, ezért nem vitásan a 
felperesnek kereshetőségi joga van. 

[12] Ezt követően a bíróság a Földforgalmi tv. 23. § (2) 
bekezdésében foglaltakat vizsgálta, konkrétan azt, 
hogy a felperes keresetlevelében hivatkozottak 
szerint az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó 
eljárási szabályokat megsértették-e. Leszögezte, 
hogy a felperes bizonyította a perben az állítását, 
becsatolta az adásvételi szerződést szerkesztő 
ügyvéd nyilatkozatát, aki elismerte az adásvételi 
szerződést a közös tulajdonban álló ingatlan 
tulajdonostársaival postai úton közvetlenül nem 
közölte. A bíróság a felperes által hivatkozott EBH 
2018.K22. számú elvi döntésben foglaltakra 
figyelemmel hangsúlyozta, hogy amikor a 
mezőgazdasági igazgatási szerv az elővásárlásra 
vonatkozó eljárási szabályokat vizsgálja, akkor 
vizsgálnia kell azt is, hogy a más jogszabályon 
alapuló elővásárlási jogosultakkal való közlés 
szabályait betartották-e. Megállapította, hogy a Ptk.-
n alapuló elővásárlásra jogosultak mint 
tulajdonostársak irányában a tulajdonosnak a közlési 
kötelezettsége állt fenn. Ez a közlés nem vitásan 
történt meg. Ha ez a közlés nem történik meg – 
mutatott rá a bíróság –, akkor a mezőgazdasági 
igazgatási szervnek nincs további vizsgálódási 
lehetősége, hanem meg kell tagadnia a jogszabály 
alapján a szerződés jóváhagyását. Az alperes nem 
hivatkozhat alappal arra, hogy a Fétv. 17. § (3) 
bekezdése joghatályos közlésnek a kifüggesztést 
tekinti, mert objektív módon megállapítható volt a 
perben, hogy az elővásárlási jog gyakorlására 
vonatkozó szabályok megsértésre kerültek. 

[13] A kamarai állásfoglalás vonatkozásában a felperes a 
keresetlevelében jogsérelmet nem fogalmazott meg, 
ez irányú jogsérelmét az első tárgyaláson adta elő. A 
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Kp.) 43. § (1) bekezdése és 
46. § (4) bekezdése alapján ezért nem vizsgálhatta azt 
a kérdést, hogy az alperes a megelőző eljárásban a 
korábbi állásfoglalást érvénytelennek tekinthette-e 
vagy sem. A bíróság a felperes elkésett kereseti 
kérelmét ezért érdemben nem vizsgálta. 

[14] Mivel a bíróság a mezőgazdasági igazgatási szerv 
határozatának megváltoztatására nem jogosult, ezért 
az alperes döntését a Kp. 92. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján megsemmisítette és a közigazgatási szervet a 



Közigazgatási Kollégium 1263 

Kp. 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján új eljárásra 
kötelezte. 

[15] Az új eljárásra előírta az adásvételi szerződés 
létrejöttekor hatályos szabályok vizsgálata mentén a 
Földforgalmi tv. 23. § (2) bekezdését alkalmazását, 
figyelemmel a 21. § (1) bekezdésében és a Fétv. 17. 
§ (2) bekezdésében foglaltakra. 

A felülvizsgálati kérelem és az ellenkérelem 
[16] A jogerős ítélet ellen az alperes nyújtott be 

felülvizsgálati kérelmet, amelyben annak 
megváltoztatását és a felperes keresetének 
elutasítását kérte. Álláspontja szerint a jogerős ítélet 
a Kp. 17. § a) pontját, valamint a Kp. 88. § (1) 
bekezdés a)–b) pontját sérti. A felperes az általa 
érvényesíteni kívánt jogsérelem orvoslása 
tekintetében nem rendelkezik kereshetőségi joggal, 
ezért a keresetet a bíróságnak el kellett volna 
utasítania. 

[17] Felülvizsgálati kérelmében kifejtette az elsőfokú 
ítélet 3. oldal ötödik bekezdése kapcsán, hogy a 
felperes kétségtelenül ügyfél, a Kp. 17. § (1) 
bekezdés a) pontja szerinti perindítási joga 
ugyanakkor azért nem áll fenn a jelen esetben, mert 
az általa a keresetlevélben megjelölt 
jogszabálysértés, a tulajdonostársak közvetlen 
értesítésének elmaradása kapcsán őt nem érte 
közvetlen jogsérelem. A felperes a Földforgalmi tv. 
alapján földműves tulajdonostársként gyakorolta, 
gyakorolhatta az elővásárlási jogát, így vele szemben 
a hirdetményi közlés szabályai az irányadóak. Más 
személyt ért esetleges jogsérelem tekintetében a 
felperest keresetindítási jog nem illeti meg, mert a 
Kp. 17. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlenség 
követelménye harmadik személyt ért jogsérelem 
esetén nem valósul meg, valamint más nevében 
keresetlevelet nem nyújthat be, közérdekű 
keresetindítási joggal nem rendelkezik. 

[18] A Földforgalmi tv. – közigazgatási cselekménykor 
hatályos – 23. § (2) bekezdésében rögzített 
elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó eljárási 
szabályok sérülése miatti megtagadási okra a felperes 
akkor hivatkozhat, ha őt a saját elővásárlási 
joggyakorlása során érte volna sérelem, más 
személyt ért elővásárlási joggyakorlás sérelmére 
eredményesen nem hivatkozhat. A tulajdonostársak 
közvetlen értesítésének elmaradására alapított 
keresetindítási jog azokat a tulajdonostársakat illeti 
meg, akiknek elővásárlási joga felperessel 
ellentétben nem a Földforgalmi tv.-n alapul. 

[19] Az elsőfokú ítélet 3. oldal hatodik bekezdésével 
összefüggésben kiemelte, hogy nem vitatható módon 
a perben támadott határozat közigazgatási jogvita 
tárgya lehet, és mint közigazgatási cselekmény 
egyértelműen érinti, akár közvetlenül, akár közvetve 
az ügyfelek, így a felperes jogait is. Az alperes azt 
vitatta a perben, hogy a felperes által hivatkozott Ptk. 
5:81. § megsértése – azaz, hogy a vételi ajánlatról a 
tulajdonostársak közvetlen értesítése elmaradt –, a 
felperesnek személy szerint jogsérelmet nem 
okozott, mivel az ő elővásárlási joga nem a Ptk.-n 
alapult, hanem az Földforgalmi tv.-n, másrészt az ő 
elővásárlási joggyakorlása nem sérült, mivel azt a 
hirdetményi kifüggesztés során jogszabályszerűen 
gyakorolni tudta. A felperes a Kp. 37. § (1) bekezdés 
f) pontja szerint a közigazgatási tevékenységgel 

okozott jogsérelmet a keresetlevélben, de a per 
későbbi folyamán sem tudta megjelölni. 

[20] Azzal kapcsolatban, hogy az alperes döntése a 
felperesre nézve tartalmaz rendelkezést, 
megjegyezte, hogy az alperes nem tagadta meg a 
felperessel szemben az adásvétel jóváhagyását, 
mivel az elfogadó jognyilatkozata mind tartalmi, 
mind formai szempontból megfelelt a földforgalmi 
jogszabályoknak. Az alperes által felállított 
elővásárlási rangsort sem az agrárkamarai 
állásfoglalást megváltoztató, sem a felperes által 
indított jelen perben nem támadta senki, így a 
felperest a betöltött ranghelye alapján vitathatatlanul 
megelőzte az alperesi érdekelt. Az a tény, hogy nem 
a felperessel lett jóváhagyva a szerződés, még nem 
alapozza meg a kereshetőségi jogot egy olyan 
jogszabálysértésre alapított kereset, amely a 
felperesnek nem okozott közvetlen jogsérelmet. A 
felperes ügyfélnek minősül, amit nem vitatott, de az 
ügyféli minőség önmagában nem jelent 
kereshetőségi jogot is. Ehhez szükséges a közvetlen 
jogsérelem fennállta (2/2004. KJE határozat). 

[21] A perben a felperes olyan eljárási szabálysértésre 
hivatkozással támadta a közigazgatási eljárást, mely 
neki jogsérelmet nem jelentett, hiszen az egyébként a 
Földforgalmi tv.-n fennálló elővásárlási jogát a 
kizárólag hirdetményi úton kifüggesztett szerződés 
vonatkozásában gyakorolhatta és joghatályosan 
gyakorolta is. Kereshetőségi jog abban az esetben 
illette volna meg felperest a perben megállapított 
eljárási szabálysértés vonatkozásában, amennyiben 
nem gyakorolja a Földforgalmi tv. 18. § (3) 
bekezdése szerinti elővásárlási jogát és akár a 
közigazgatási eljárásban, akár egy külön perben a 
Ptk. 5:81. §-a szerinti tulajdonostársként hivatkozik 
arra a mulasztásra, mely szerint a tulajdonostársak 
részére a közvetlen értesítés, közlés elmaradt. Őt 
személy szerint azonban nem érte jogsérelem, más 
személy jogsérelmét pedig nem érvényesítheti a 
perben. A jelen perben – bár bizonyításra került, 
hogy az akkor hatályos földforgalmi szabályok 
szerint nem küldték meg a társtulajdonosoknak 
közvetlenül a vételi ajánlatot – de önmagában a 
döntés eljárási jogszabálysértése nem alapozza meg 
a felperes kereshetőségi jogát, hiszen nem 
rendelkezik közérdekű keresetindítási joggal, ahhoz 
közvetlen jogsérelem is kellett volna. Kereshetőségi 
jogát nem alapozza meg, hogy a közvetlen értesítés 
hiánya miatt a szerződés hatósági jóváhagyását az 
Földforgalmi tv. 23. § (2) bekezdése alapján meg 
kellett volna tagadni, mert a közigazgatási eljárás 
jogszabálysértő voltának érdemi vizsgálatára és 
megállapítására kizárólag egy jogszerűen 
megindított per esetén kerülhetett volna sor. Mivel a 
felperes földműves tulajdonostársként gyakorolni 
tudta elővásárlási jogát, őt jogsérelem nem érte azzal, 
hogy a többi, nem földműves tulajdonostárs nem 
értesült közvetlenül az adásvételről. 

[22] Hangsúlyozta továbbá, hogy noha a felperes perbeli 
legitimációval mint ügyfél rendelkezik, közvetlen 
jogsérelme azonban nem áll fenn. A felperesen kívül 
a perben állított jogsérelemre sem jelen perben, sem 
a megelőző eljárás során egyik tulajdonostárs sem 
hivatkozott. A közigazgatási per szubjektív 
jogvédelmet nyújt, ahogyan azt a Kommentár is 
kifejti (Petrik–Szupera: A közigazgatási eljárás 
szabályai Kommentár a gyakorlat számára, II. 
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kötet). A kereshetőségi jog hiányát érdemben 
(ítélettel) kell elbírálni (BH 2001.388.). Ezért az 
elsőfokú ítélet 4. oldalán tett azon kijelentés, hogy 
objektív módon megállapítható volt a perben, hogy 
az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó 
szabályok sérültek, a magyar közigazgatási 
joggyakorlatba ütközik, mivel a bíróság objektív 
jogvédelmet gyakorol, nem szubjektív jogvédelmet. 
Az elsőfokú bíróság döntése a felperes kereshetőségi 
jogának tárgyában téves, így az alperes 
határozatának megsemmisítésére és új eljárásra 
kötelezésére vonatkozó ítélet jogszabálysértő. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[23] Az alperes felülvizsgálati kérelme alapos. 
[24] A Kúria álláspontja szerint az elsőfokú bíróság az 

általa megállapított tényállásból a kereshetőségi jog 
körében helytelen jogi következtetésre jutott. 

[25] A bíróságnak a keresetet el kell elutasítania, ha a 
felperes jogának vagy jogos érdekének közvetlen 
sérelme nem állapítható meg [Kp. 88. § (1) bekezdés 
b) pont]. A Kúria a keresetindítási jog és a 
kereshetőségi jog tartalma és elkülönítése 
vonatkozásában több döntést hozott 
[Kfv.VI.37.168/2018/6., Kfv.VI.37.366/2018/6., 
Kfv.III.37.296/2020/4.]. A Kp. 17. § a)–f) pontjai azt 
a személyi kört határozzák meg, akik felperesként 
közigazgatási pert kezdeményezhetnek. Ők 
rendelkezhetnek perindítási, más néven 
keresetindítási joggal. A Kp. 17. § a) pontja szerint a 
per megindítására az jogosult, akinek jogát vagy 
jogos érdekét a közigazgatási tevékenység 
közvetlenül érinti. Ebbe a körbe nemcsak azok a 
személyek értendők, akik ténylegesen részt is vettek 
ügyfélként a közigazgatási hatósági eljárásban, 
hanem mindazok beletartoznak, akiknek jogát, jogos 
érdekét az ügy közvetlenül érinti. Akinek egy másra 
vonatkozó jogot vagy kötelezettséget megállapító 
közigazgatási cselekményhez (hatósági 
határozathoz) közvetlen és nyilvánvaló érdekeltsége 
nem fűződik, az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
10. § (1) bekezdése szerint ügyfélnek nem minősül, 
így közigazgatási per indítására sem jogosult.  

[26] Az ügyféli jogállás azonban nem jelenti 
automatikusan a kereset érdemi elbírálásának a 
lehetőségét is. A közvetlen sérelem követelménye 
szerepel a Kp. felhívott rendelkezésében, de a 
közigazgatási cselekményhez kapcsolódó jog, jogi 
érdek és az anyagi jogi jogsértés közötti közvetlen 
kapcsolat alapoz meg kereshetőségi jogot a kiforrott 
bírói gyakorlat alapján is (Kfv.II.38.094/2017/23., 
Kfv.II.37.507/2019/12.). A kereshetőségi jog tehát 
közvetlen érdekeltséget feltételez a felperes és a 
közigazgatási határozat között, ami azt jelenti, hogy 
a közigazgatási jogviszony további jogviszony 
közbeiktatása nélkül közvetlenül megváltoztatja a 
felperes jogainak, kötelezettségeinek körét. A 
kereshetőségi jog tehát azt az érdekeltséget fejezi ki, 
mely a fél és a per tárgya közötti közvetlen 
érintettséget feltételez, a fél jogvitában való anyagi 
jogi érdekeltségére vonatkozik. 

[27] A jogi érdeksérelmet, a keresetlevélben 
megfogalmazott igény érvényesítéséhez fűződő 
közvetlen jogi érintettséget a felperesnek kell 
bizonyítania. Az adásvételi szerződésre elfogadó 
nyilatkozatot tevő felperes azon az alapon terjesztett 

elő keresetlevelet az alperesi határozattal szemben, 
hogy a tulajdonosnak az adásvételi szerződést a 
tárgyi közös tulajdonban álló ingatlan 
tulajdonostársaival, azaz a más törvényen, a Ptk. 
5:81. § (1) bekezdésén alapuló elővásárlási jog 
jogosultjaival is közölnie kellett volna. Ennek 
hiányában az alperesnek az adásvételi szerződés 
jóváhagyását meg kellett volna tagadnia, mivel a 
vételi ajánlat közvetlen közlési kötelezettsége 
teljesítésének ellenőrzése beletartozik az alperes 
mint engedélyező hatóság feladatkörébe a Fétv. 17. § 
(2) bekezdése és a Földforgalmi tv. 21. § (1) 
bekezdése alapján. 

[28] A felülvizsgálati bíróság hangsúlyozza, hogy a 
felperes ebben a körben a közvetlen érintettségét nem 
igazolta, ezért kereshetőségi joga nem áll fenn, 
ugyanis nem tartozik a felperes érdekkörébe az, hogy 
az eladó az adásvételi szerződést nem küldte meg a 
Ptk. 5:81. § (1) bekezdésén alapuló elővásárlási jog 
jogosultjai részére. Elővásárlási jogát a felperes 
gyakorolhatta, így érdeksérelem e vonatkozásban 
nem érte. A felperes az adásvételi szerződés 
hirdetményi úton történt közlése nyomán a 
kifüggesztés időtartama alatt terjesztett elő elfogadó 
jognyilatkozatot. Elfogadó jognyilatkozatát 
földműves tulajdonostársként tette meg, vagyis 
elővásárlási jogát nem a Ptk.-ra, hanem a 
Földforgalmi tv. 18. § (3) bekezdésének 
rendelkezéseire alapította. 

[29] A perbeli tényállás mentén a vételi ajánlatnak a 
tulajdonostársakkal való közvetlen közlésének 
esetleges elmaradása a felperes számára jog- és 
érdeksérelmet nem okozott, hiszen elővásárlási jogát 
gyakorolhatta, amit az alperes figyelembe vett. A 
felperes a megelőző eljárásban nem vitásan 
ügyfélként vett részt, ezért a Kp. 17. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján a per megindítására jogosult volt, 
mivel a jogát, jogos érdekét a közigazgatási 
tevékenység azáltal érintette közvetlenül, hogy az 
adásvételi szerződést nem vele, hanem az alperesi 
érdekelttel hagyták jóvá. A kereshetőségi jog 
fennálltát azonban a megelőző eljárásban biztosított 
ügyféli minőség megléte automatikusan nem 
biztosítja, a kereshetőségi jog fennálltához a felperes 
jogának vagy jogos érdekének közvetlen sérelmét 
kell igazolni. A felperes által megjelölt jogsérelem 
kizárólag a felperesen kívüli többi tulajdonostárs 
vonatkozásában eredményezhette volna joguk, jogos 
érdekük közvetlen sérelmét, azonban a felperesnek 
az alperes határozata, illetve a megelőző eljárás 
közvetlen jogsérelmet nem okozhatott. Helyesen 
hivatkozott felülvizsgálati kérelmében az alperes 
arra, hogy más nevében a felperes keresetlevelet nem 
nyújthat be, mivel közérdekű keresetindítási joggal 
nem rendelkezik. 

[30] Mivel az elsőfokú bíróság a felperes kereshetőségi 
joga körében tévesen foglalt állást, a Kúria az 
elsőfokú bíróság ítéletét a felülvizsgálati kérelemmel 
támadott részében a Kp. 121. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján hatályon kívül helyezte és az elsőfokú 
bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat 
hozatalára utasította. 

[31] Az elsőfokú bíróságnak az új eljárásban az új 
határozata meghozatala során a kereshetőségi jogról 
a Kúria által a fentiekben kifejtettekre figyelemmel 
köteles határozni és a kereshetőségi jog hiánya 
következményét levonni. 
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[32] A Kúria felhívja az elsőfokú bíróság figyelmét arra, 
hogy a Kp. 84. § (2) bekezdése alapján 
alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 2016. 
évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 346. § (4) 
bekezdése értelmében az indokolásnak a bíróság által 
megállapított tényeken túl tartalmaznia kell a 
feleknek a per tárgyára vonatkozó kérelmét, illetve 
nyilatkozatát és azok alapjának rövid ismertetését, az 
érdemi rendelkezés tartalmára történő utalást, 
továbbá a jogi indokolást. Az elsőfokú bíróság ítélete 
azonban a feleknek a per tárgyára vonatkozó 
kérelmét, illetve nyilatkozatát nem tartalmazta, az új 
eljárás során meghozott új határozatnak ezeket már 
tartalmaznia kell. 

(Kúria Kfv.V.37.025/2022/11.) 

A megismételt eljárás nem teremt új ügyet, így 
a jogvitát a bíróság által meghatározott 

keretek között kell véglegesen lezárni. Az alperes nem 
változtathatja meg alapvetően a megismételt 
eljárásban az értékelés keretrendszerét, új 
körülmények hiányában eltérő jogalapon álló döntést 
nem hozhat, nem üresítheti ki a jogerős ítélet 
iránymutatásában foglaltakat [2016. évi XC. törvény 
(Ákr.) 2. § (2) bek.; 2017. évi I. törvény (Kp.) 86. § (4) 
bek., 97. § (4) bek.; 2011. évi CXC. törvény (Nktv.) 32. 
§ (2) bek.]. 

A felülvizsgálat szempontjából releváns 
tényállás 

[1] A felperes mint nem állami intézményfenntartó a 
2017/2018. tanévben a kerettantervnek megfelelően 
alapfokú komplex csoportos művészeti oktatást 
biztosított az általa fenntartott intézmény tanulóinak 
10 000 Ft térítési díj ellenében. A fenntartásában lévő 
köznevelési intézményben és annak telephelyén 
ellátott feladatok alapján Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény (a továbbiakban: Kvtv. 2017.) és 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv. 
2018.) alapján költségvetési támogatást vett igénybe. 
Az alperes a központi költségvetési támogatások 
igénybevétele és felhasználása elszámolásának 
rendje tárgyában hatósági ellenőrzést végzett, mely 
alapján a felperes terhére a GYŐR-ÁHI/212-
12/2019. és a GYŐR-ÁHI/184-12/2019. számú 
végleges határozataival a 2017. évre 4 863 158 Ft 
finanszírozási különbözetet, 94 533 Ft igénybevételi 
kamatot, míg a 2018. évre 4 759 517 Ft 
finanszírozási különbözetet és 40 584 Ft 
igénybevételi kamatot írt elő. 

Az első kereset és az első ítélet 
[2] A felperes a végleges határozatok bírósági 

felülvizsgálata iránt keresetet nyújtott be a Győri 
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a 
továbbiakban: KMB) címezve. A KMB a külön-
külön keresetlevéllel indított pereket egyesítette és a 
9.K.27.481/2019/13. számú ítéletében (a 
továbbiakban: az első ítélet) az alperesi határozatokat 
az elsőfokú határozatokra kiterjedően 
megsemmisítette és az alperest új eljárás 
lefolytatására kötelezte. Indokolása szerint az alperes 
perben támadott határozatai nem voltak alkalmasak a 
bírósági felülvizsgálatra, mert szerkezetükben, 

közérthetőségükben nem feleltek meg az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 2. § (2) bekezdés a) 
pontjában foglalt egyszerűségre és szakszerűségre 
vonatkozó követelményeknek, így sérült az ügyfél 
tisztességes hatósági eljáráshoz való joga. 

Az első megismételt eljárás 
[3] Az alperes a megismételt eljárásban hozott GYŐR-

ÁHI/37-2/2020. számú végleges határozatában a 
felperes terhére a 2017. évre 4 863 458 Ft 
finanszírozási különbözetet állapított meg, azonban 
fizetési kötelezettséget nem írt elő, mert a felperes a 
korábbi döntésben megállapított finanszírozási 
különbözetet az igénybevételi kamattal együtt 
visszafizette. A GYŐR-ÁHI/152-4/2020. számú 
végleges határozatában a felperes terhére a 2018. 
évre az alapfokú művészeti oktatásban részt vevő 
pedagógusok bértámogatása jogcímen 2 936 667 Ft 
finanszírozási különbözetet, a nevelő-oktató munkát 
közvetlenül segítők bértámogatása jogcímen 
1 698 600 Ft finanszírozási különbözetet állapított 
meg. 

A második kereset és a második ítélet 
[4] A felperes a végleges határozatok bírósági 

felülvizsgálata iránt keresetet nyújtott be a szervezeti 
jogutódként eljáró Győri Törvényszékhez címezve, 
melyben kérte, hogy a bíróság a GYŐR-ÁHI/37-
2/2020. számú határozatot változtassa meg, és a 
felperest terhelő finanszírozási különbözet összegét 
1 050 646 Ft-ra mérsékelje és kötelezze az alperest 
3 907 045 Ft visszafizetésére, továbbá a GYŐR-
ÁHI/152-4/2020. számú határozat 
megváltoztatásával a felperest terhelő finanszírozási 
különbözet összegét 124 250 Ft-ra mérsékelje és 
kötelezze az alperest 4 675 847 Ft visszafizetésére. A 
felperes teljes kereseti kérelme összességében 
8 582 892 Ft visszafizetésére irányult. 

[5] A Győri Törvényszék a 2020. augusztus 27. napján 
kelt 9.K.700.584/2020/9. számú ítéletével az alperes 
támadott határozatait az „alapfokú művészeti 
oktatásban résztvevő pedagógusok bértámogatása” 
és „a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők 
bértámogatása” jogcímek vonatkozásában a 2017. és 
a 2018. elszámolási években egyaránt 
megalapozatlannak találta; e rendelkezések 
tekintetében a határozatokat megsemmisítette és az 
alperest ebben a körben új eljárásra kötelezte. Ezt 
meghaladóan a keresetet elutasította. Indokolása 
szerint a Kvtv. 2017. és a Kvtv. 2018. 7. melléklet 
VI.14. és 15. pontja alapján a felperes mint a kötelező 
feladatellátásban részt nem vevő szervezet köteles a 
szolgáltatás igénybevételét fizetési kötelezettséghez 
kötni és azt beszedni oly módon, hogy a fizetési 
kötelezettség elérje legalább az állami alapfokú 
művészeti iskolára vonatkozó, jogszabályban 
meghatározott térítési díj összegének alsó határát. A 
térítési díj számítására vonatkozó szabály olyan 
szakmai szabálynak minősül, amelynek betartása a 
költségvetési forrást felhasználó szervezetek 
számára kötelező, de annak megszegése csak abban 
az esetben vezethet finanszírozási különbözet 
megállapítására, ha a helyesen figyelembe vehető 
költségek számításával megállapított térítési díj 
mértéke a jogszabályi minimum alatt maradt. Ezt a 
megfelelést az alperesnek azért is vizsgálnia kell, 
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mert ha a felperes által fenntartott szervezet a 
jogszabályban meghatározott minimális összegű 
térítési díjat kirótta és beszedte, akkor az alperes azon 
eljárása, amely a figyelembe vehető tanulólétszámot 
nulla főben állapítja meg, sérti az Alaptörvény 
tisztességes eljárásra vonatkozó előírásait. 
Megállapította, hogy az alperes közigazgatási 
tevékenysége a Kvtv. 2017. és a Kvtv. 2018. 7. 
melléklet VI.14. és 15. pontjába ütközik, ezért nem 
mellőzhető az új eljárásra kötelezés. A megismételt 
eljárásra adott iránymutatásában előírta, hogy az 
alperes köteles vizsgálni, hogy a térítési díjnak az 
euritmia tantárgy költségeinek figyelmen kívül 
hagyásával számított összege eléri-e a jogszabályban 
meghatározott minimális mértéket, és e vizsgálat 
alapján kell eldönteni, hogy a költségvetési 
támogatás célja teljesült-e. Előírta az Alaptörvény 
XXIV. cikk (1) bekezdésének az arányos 
szankcióalkalmazás körében történő megtartását 
(Indokolás [74]). 

[6] „A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők 
bértámogatása” jogcím tárgyában megállapította, 
hogy a megjelölt munkakörű alkalmazottak 
létszámának meghatározása nem függ a művészeti 
oktatásban foglalkoztatott pedagógusok 
bértámogatására vonatkozó szabályok alapján 
figyelembe vehető tanulói létszámoktól. A Kvtv. 
2017. 7. mellékletének VI.22. pontjában 
megállapított szabályok önálló előírások, amelyek 
alapján az elismert létszám megegyezik a Korm. 
rendelet 4. számú mellékletében meghatározott 
finanszírozott létszámmal, amely jelmez- és 
viselettáros munkakörben 200 tanuló felett egy főt 
jelent. Az alperes e jogszabályi előírást tévesen 
kapcsolta össze az ellenőrzés más megállapításaival. 
Az alperest kötelezte a felperes által megfizetett 
finanszírozási különbözet és kamat visszafizetésére. 

Az első felülvizsgálati kérelem és a Kúria ítélete 
[7] A második ítélet ellen az alperes terjesztett elő 

felülvizsgálati kérelmet, amelyben kérte annak 
hatályon kívül helyezését és a bíróság új eljárásra és 
új határozat hozatalára utasítását. A megsértett 
jogszabályokat a Kvtv. 2017. 7. melléklet I.2.2.b) 
pontjában, VI. 15. pontjában, a Kvtv. 2018. 7. 
melléklet VI.25.a) pontjában, 37/M.-37/O. §-ában 
jelölte meg. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság a 
Kfv.IV.35.464/2020/5. számú ítéletében a jogerős 
ítéletnek a felülvizsgálati kérelemmel nem támadott 
részét nem érintette, a támadott részében úgy 
változtatta meg, hogy az alperes GYŐR-ÁHI/37-
2/2020. számú, és a GYŐR-ÁHI/152-4/2020. számú 
határozatainak a nevelő-oktató munkát közvetlenül 
segítők bértámogatásának a 2017. és a 2018. évi 
elszámolásában megállapított finanszírozási 
különbözetre vonatkozó rendelkezéseit 
megsemmisítette és az alperest ebben a körben új 
eljárásra utasította. 

[8] A Kúria „az alapfokú művészeti oktatásban 
résztvevő pedagógusok bértámogatása” jogcímen 
előírt rendelkezések kapcsán ítéletének [35] 
pontjában rámutatott, hogy tény, hogy a felperes a 
térítési díj megállapítása során olyan költséget is 
szakmai feladatokra folyó kiadásként vett 
figyelembe, amely nem a művészeti oktatással 
összefüggésben merült fel. Az sem kétséges, hogy az 
intézmény térítési díj szabályzatának megszegésével 

történő díjelőírás szabálytalanságnak minősül, de ez 
önmagában finanszírozási különbözet megállapítását 
csak abban az esetben teszi lehetővé a kötelező 
feladatellátásban részt nem vevő alapfokú művészeti 
iskolák esetében, ha a figyelembe vehető költségek 
számításával meghatározott térítési díj nem éri el az 
állami alapfokú művészeti iskolára vonatkozó, külön 
jogszabályban meghatározott térítési díj összegének 
alsó határát. E feltételnek való megfelelést az alperes 
az ellenőrzés során nem vizsgálta meg, erre nézve 
tényállást határozatában nem állapított meg. Ezzel 
olyan lényeges eljárási szabályt szegett meg, 
amellyel okozott jogsérelem a perben nem volt 
orvosolható. Az alperes határozatának 
megalapozottságát alátámasztó – elsőként a 
felülvizsgálati kérelmében levezetett – számításokra 
a védiratában még nem hivatkozott, a 
keresetlevélben korrigált térítési díj mértékét nem 
tette vitássá, ezért az elsőfokú bíróság 
jogszabálysértés nélkül kötelezte az alperest új 
eljárás lefolytatására. 

[9] A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 
munkakörben foglalkoztatottak létszámának 
megállapítása kérdésében a Kúria az ítélet2-ben 
foglaltakkal szemben az alperes jogértelmezését 
fogadta el, mely szerint ez a létszám kapcsolódik a 
pedagógusok bértámogatására vonatkozó döntéssel 
érintett létszámhoz, ezért az elsőfokú bíróság 
jogszabálysértően járt el, amikor ítéletében a 
határozatoknak erre vonatkozó rendelkezését 
megsemmisítette anélkül, hogy az alperest kötelezte 
volna új eljárás lefolytatására. A Kvtv. 2017. 7. 
melléklet I.2.2.b) pont visszautal a pedagógus 
munkakörben foglalkoztatottak vonatkozásában 
alkalmazott a) pont szerinti gyermek és 
tanulólétszámra, ami azt jelenti, hogy a Korm. 
rendelet 4. mellékletében közölt tanulói létszám sem 
általánosságban a jogviszonnyal rendelkező tanulók 
létszámának feleltethető meg, hanem a Kvtv. 2017. 
7. melléklet I.2.2.b) pontja szerint megállapított 
tanulói létszámhoz igazodva állapítja meg a 
finanszírozott létszámot (200 tanuló fölött 1 fő). 
Mindez azt jelenti, hogy csak a pedagógus 
munkakörben foglalkoztatottak vonatkozásában 
kimutatott létszám alapulvételével határozható meg a 
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők átlagbér 
alapú támogatásnak alapját képező finanszírozott 
létszám. A jogszabálysértés, miként azt a Kúria az 
indokolás [45] pontjában rögzítette, a nevelő-oktató 
munkát közvetlenül segítők bértámogatásra 
vonatkozó rendelkezéseket érintően is fennállt, de 
nem annak okán, hogy a felperes elszámolásában 
szereplő finanszírozható létszámadat tekinthető 
helyesnek, ahogyan azt az elsőfokú bíróság 
megállapította. Az elszámolás jogszerűségére 
vonatkozó megállapítás e támogatási jogcímet 
érintően is csak az új eljárás eredményétől függően 
tehető, ezért a felülvizsgálati bíróság a második 
ítéletet az erre vonatkozó részében a Kp. 121. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján úgy változtatta meg, hogy 
az alperesi határozatok támadott rendelkezéseit új 
eljárás elrendelése mellett semmisítette meg. E 
körben az indokolás [46] pontjában adott 
iránymutatás szerint az új eljárásban a nevelő-oktató 
munkát közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatás 
jogcímen igénybe vehető támogatás elszámolásának 
jogszerűségére a pedagógus munkakörben 
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foglalkoztatottak vonatkoztatásában figyelembe 
vehető tanulói létszámadatokból kiindulva a fenti 
számítási mód alkalmazásával tehető megállapítás. 

A második megismételt eljárás 
[10] A második megismételt eljárásban az elsőfokú 

hatóság a GYŐR-ÁHI/273-5/2021. számú 
határozatával a 2017. szeptember 1-jétől 2017. 
december 31-ig terjedő időszakra a felperes terhére 
33 788 055 Ft finanszírozási különbözetet, 1 365 949 
Ft igénybevételi kamatot, illetve a már visszatérített 
11 032 Ft igénybevételi kamat visszafizetési 
kötelezettséget, összesen 35 165 036 Ft fizetési 
kötelezettséget; míg a GYŐR-ÁHI/209-7/2021. 
számú határozatával a 2018. január 1-jétől augusztus 
31-ig terjedő időszakra 69 871 683 Ft finanszírozási 
különbözetet, 2 124 548 Ft igénybevételi kamatot, 
illetve a már visszatérített 22 537 Ft igénybevételi 
kamat visszafizetési kötelezettséget, összesen 
72 018 768 Ft fizetési kötelezettséget, mindösszesen 
a vizsgált időszakra vonatkozóan 107 185 804 Ft 
finanszírozási különbözetet és igénybevételi kamat 
megfizetését írta elő, mellyel a köznevelési 
feladatellátásra a Kvtv. szerinti jogcímeken az iskola 
fenntartására igényelhető teljes 2017/2018. tanév 
költségvetési támogatását megvonta a 
gyermekétkeztetésre jutó támogatás kivételével. 

[11] A felperes fellebbezése alapján eljárt alperes az 
ÖNKFO/561-2/2021. számú és az ÖNKFO/561-
3/2021. számú határozataival az elsőfokú 
határozatokat helybenhagyta. Az indokolások szerint 
a döntések a megismételt eljárásban felmerült azon 
új tényen alapultak („Szülői támogatás rendszer – 
fizetési szabályzat”), hogy a fenntartó és nem az 
intézmény kötött fizetési kötelezettséget tartalmazó 
megállapodásokat a szülőkkel. A megismételt eljárás 
során feltárt probléma az volt, hogy a szülők, illetve 
a tanulók nemcsak az intézmény által előírt és 
beszedett térítési díjat, hanem ugyanezen tanulói 
jogviszonyra tekintettel fenntartói hozzájárulást is 
fizettek a fenntartó számára, amelynek nyomán a 
fenntartó saját elmondása alapján szervezte a szülői 
közösségi aktivitást, továbbá a fenntartó a szülőktől 
maga szedte be a szülői vállalásokat. Ez az eljárás 
azonban az alperes szerint ellentétes a Kúria EBH 
2016.K.13 számú közigazgatási elvi határozatával, 
amely kimondta, hogy a költségvetési források 
felhasználásának transzparenciája, ellenőrizhetősége 
és jogszerűsége legitim és elengedhetetlen cél, ezért 
a fenntartónak az adminisztratív tartalmú jogszabályi 
követelményeknek is meg kell felelni. A köznevelési 
intézményfenntartó a térítési díj/tandíj intézmény 
általi meghatározásának és beszedésének kereteit 
megállapíthatja, de ő maga nem állapíthat meg és 
nem szedhet be fizetési kötelezettséget. Amikor a 
Kvtv. 2017. és a Kvtv. 2018. a tanulói jogviszonyra 
hivatkozik, akkor ez alatt a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: 
Nktv.) meghatározott jogviszonyt kell érteni, 
amelyhez szakmai, ágazati törvény rendel speciális 
fizetési kötelezettséggel összefüggő szabályozást a 
31. § (2) bekezdés c) pontjában. 

A harmadik kereset és a védirat 
[12] A felperes a keresetében az alperesi határozatok 

elsőfokú határozatokra is kiterjedő megváltoztatását, 
a terhére előírt finanszírozási különbözet és 

igénybevételi kamat mellőzését és az alperes 
kötelezését kérte a 2017. szeptember 1-jétől 
december 31-ig terjedő időszakra 1 480 192 Ft; a 
2018. január 1-jétől augusztus 31-ig terjedő 
időszakra 2 936 667 Ft, összesen 4 416 859 Ft 
alapfokú művészet oktatás jogcímen járó pedagógus 
bértámogatás megfizetésére. Állította, hogy az 
alperesi határozatok nem felelnek meg a megismételt 
eljárásban kötelező kúriai és törvényszéki 
iránymutatásnak, a Kp. 97. § (4) bekezdésébe 
ütközően törvénysértőek, és az Ákr. 123. § (1) 
bekezdés f) pontja alapján semmisek. Tévesen 
értelmezte az alperes és az elsőfokú hatóság az 
elrendelt vizsgálat körét. Az új eljárásra szóló 
iránymutatás nem hatalmazta fel a hatóságot egyéb – 
a véglegessé vált hatósági döntéssel lezárt – 
költségvetési támogatások megállapítására, hanem 
kizárólag a művészeti normatíva jogszerű 
igényléséhez szükséges releváns törvényi 
körülményeket rendelte feltárni és vizsgálni. Kérte az 
elszámolás során az alapfokú művészeti oktatásban 
résztvevő pedagógusok bértámogatása és a jelmez- 
és viselettárosra járó nevelő-oktató munkát segítők 
bértámogatása tekintetében a jogerős bírósági 
ítéletnek megfelelő tanulói létszám alapulvételét. 

[13] Állította, hogy az alperesi határozatokban az 
iskolában nevelt/oktatott valamennyi gyermek 
tanulói jogviszonyának nemlétezését levezető, és 
ezért nulla fő tanuló létszámot megállapító határozati 
rendelkezések önkényesek és jogsértők. Az Nktv. 
szerint a tanulói jogviszony jelentkezés alapján a 
tanuló felvételével vagy átvételével keletkezik, a 
beíratás napján jön létre [Nktv. 50. § (1) bekezdés], 
ezt követően mindaddig fennáll, amíg a jogviszony 
megszüntetésének az Nktv. 53. § (2)–(7) 
bekezdésében foglalt valamelyik esete be nem 
következik. Az alperes szabálytalanság észlelése 
esetén sem dönthet a tanulói jogviszonyok 
létezéséről vagy nemlétezéséről. Nem helytálló a 
szabálytalanságnak minősített azon körülmény sem, 
hogy a magánintézményben a tanulói jogviszony 
fizetéshez kötése esetén a fizetés jogosultja csak az 
intézmény lehet. Az Nktv. 32. § (2) bekezdés c) 
pontjának szövegéből nem következik olyan 
követelmény, hogy a fizetési kötelezettség 
jogosultjának az intézménynek kell lenni. 

[14] Az alperes védiratában a kereset elutasítását kérte. 

A harmadik ítélet  
[15] A Győri Törvényszék a 2021. december 7. napján 

kelt 9.K.700.922/2021/12. számú ítéletével a 
támadott alperesi határozatokat az elsőfokú 
határozatokra kiterjedően megsemmisítette és az 
elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte. Elsőként 
azt vizsgálta, hogy az előzményi törvényszéki és 
kúriai ítéletekben meghatározott vizsgálati körnél 
szélesebb területen lefolytatott vizsgálat a Kp. 86. § 
(4) bekezdés és 97. § (4) bekezdés sérelmét 
eredményezte-e, illetőleg a közigazgatási szervnek a 
bíróság által megismételt eljárásra utasítása esetén 
milyen kötelezettsége van a megismételt eljárás 
lefolytatásával kapcsolatban. Mivel a Kp. 97. § (4) 
bekezdése alapján a bíróság határozatának 
rendelkező része és indokolása a megismételt 
eljárásban és a cselekménynek a bíróság ítéletével 
elrendelt megvalósítása során köti az eljáró 
közigazgatási szervet, vizsgálta az előzményi ítéletek 
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konkrét iránymutatásait, és arra a következtetésre 
jutott, hogy az alperes a megismételt eljárás során 
lefolytatott vizsgálatával eltért az elsőfokú bíróság és 
a Kúria által adott iránymutatástól és olyan újabb 
megállapításokat tett, amelynek értékelése már nem 
tartozott az ellenőrzés körébe. A vizsgálat során az 
alperes a térítési díj beszedésére vonatkozó 
megállapításokból új jogcímen vont le 
jogkövetkezményeket, ennek révén az eredeti jogvita 
szükségtelenül eltért a bíróságok által meghatározott 
iránytól. 

[16] Az iránymutatás garanciális jelentősége kapcsán 
rámutatott, hogy annak követése biztosítja, hogy a 
közigazgatási szerv a vizsgálat tárgyán belül marad 
és nem vizsgál olyan, az utasítás tárgykörébe nem 
tartozó elemeket, melyek az eredetitől különböző 
tényállás megállapításához vezetnek. Az 
iránymutatás segítségével a közigazgatási szerv a 
jogvitát az alapeljárásban meghatározott keretek 
között tartja, a bíróságnak pedig alkalma nyílik arra, 
hogy a már tisztázott kérdések vizsgálatával a 
jogvitát véglegesen lezárja. Nem volt szükséges 
vizsgálni azt, hogy az alperes szerint a térítési díj 
beszedésével kapcsolatos problémák olyan jogsértést 
eredményeztek a felperesnél, ami miatt a támogatás 
az Nktv. Vhr. 37/M. § (2) bekezdés d) pontja alapján 
az jogosulatlan igénybevételnek minősül. Az 
iránymutatás túllépése miatt az alperes határozatát az 
elsőfokú határozatra kiterjedő hatállyal 
megsemmisítette és az elsőfokú hatóságot új eljárásra 
kötelezte azzal a megkötéssel, hogy a megismételt 
eljárás során az alperes a megelőző eljárásban 
megállapított tárgykörön kívül további jogcímek 
tekintetében jogosulatlan igénybevételre vonatkozó 
megállapításokat nem tehet, vizsgálódásának határait 
az előzményi kúriai és elsőfokú bírósági döntések, 
azok rendelkező része és indokolása jelöli ki. 

A második felülvizsgálati kérelem és az 
ellenkérelem 

[17] Az alperes a felülvizsgálati kérelmében a jogerős 
ítélet hatályon kívül helyezését, az elsőfokú bíróság 
új eljárás lefolytatására utasítását és a felperesi 
kereset elutasítását kérte. Álláspontja szerint az ítélet 
sérti az Nktv. Vhr. 37/M. § (2) bekezdés d) pontját, a 
Kvtv. 2017. és a Kvtv. 2018. 7. melléklet VI. 
kiegészítő szabályok 7) pontját. Az újabb hatósági 
döntések nem sértik az Ákr. 123. § (1) bekezdés f) 
pontját, a Kp. 86. § (4) bekezdését és 97. § (4) 
bekezdését. A korábbi jogerős ítélethez képest az 
első fokon eljárt hatóság az új eljárás során új 
körülményt tárt fel, így döntését ennek az új 
körülménynek a figyelembevételével hozhatta meg. 
Az elsőfokú bíróság korábbi ítéletének iránymutatása 
szerint a megismételt eljárásban a Kvtv. 2017. és 
Kvtv. 2018. 7. melléklet VI. kiegészítő szabályok 15. 
pontja szerint kell vizsgálni a térítési díj 
minimumösszegének való megfelelést. Azt 
ugyanakkor nem mondta ki, hogy az első fokon eljárt 
hatóság kizárólag ennek a jogszabályi előírásnak a 
megsértése esetén állapíthat meg bármilyen 
jogcímen jogosulatlan igénybevételt, ahogyan a 
Kúria iránymutatása sem rögzítette, hogy az új 
eljárás során felmerülő egyéb jogszabálysértés 
alapján nem állapítható meg jogosulatlan 
igénybevétel. A megismételt eljárás során feltárt 
jogszabálysértésre egy olyan eljárási cselekmény 

eredményeként derült fény, amely célzottan a Kúria 
és a törvényszék ítélete mentén kívánt további 
információt begyűjteni a fenntartótól az 
iránymutatások végrehajtása érdekében. Az első 
fokon eljárt hatóság új körülményként azt állapította 
meg, hogy a fenntartó az Nktv. 32. § (2) bekezdés c) 
pontját megsértve írt elő fizetési kötelezettséget az 
általa fenntartott intézmény tanulói és azok szülei 
számára, ezáltal a tanulók jogviszonya szabálytalan 
módon keletkezett és szabálytalan módon tartják azt 
fenn. Ebből adódóan a jogviszonnyal kapcsolatos 
mindenfajta nyilvántartás félrevezető. Az 
Alaptörvény előírásait figyelembe véve vitatható 
ugyan, hogy a megállapított szankció mennyiben 
arányos, ezzel összefüggésben azonban az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 54. § (1b) bekezdése értelmében 
az első fokon eljárt hatóságnak a döntés során 
mérlegelési jogköre nincs. Ebből adódóan nem 
mérlegelhette sem a szankció módját, sem a szankció 
mértékének arányosságát. A jogvita érdemére nézve 
hivatkozott a Kúria Kfv.IV.35.792/2015/4. és 
Kfv.III.37.546/2014/5. számú ítéleteire. 

[18] A felperes a felülvizsgálati ellenkérelmében a 
jogerős ítélet hatályában fenntartását kérte. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[19]  A felülvizsgálati kérelem alaptalan. 
[20] A Kúria joggyakorlata egységes annak 

megítélésében, hogy az új eljárást elrendelő 
felsőbírósági iránymutatás köti az új eljárást 
lefolytató bíróságot, attól eltérni nem lehet 
(Kfv.V.35.053/2019/7., Kfv.V.40.253/2021/4., 
Kfv.I.35.055/2021/8., Kfv.III.37.135/2020/5.). A 
megismételt peres eljárásban nem lehet újrakezdeni 
a bírósági felülvizsgálatot, annak korlátját a 
megismételt eljárást előíró felsőbírósági döntés és 
annak indokolása jelenti. A töretlen bírói gyakorlat 
szerint a megismételt peres eljárás eredményeként 
hozott jogerős ítélet felülvizsgálata során kizárólag 
az vizsgálható, hogy az új döntés eleget tett-e az új 
eljárást elrendelő iránymutatásnak, azaz a bíróság az 
újabb döntését az iránymutatás keretei között, annak 
megfelelően hozta-e meg. 

[21] Helyesen járt el az elsőfokú bíróság, amikor azt 
vizsgálta, hogy a bíróság a megismételt eljárásra 
milyen iránymutatást adott, és az alperesnek milyen 
kötelezettsége van a megismételt eljárás 
lefolytatásával kapcsolatban. Helytálló volt az is, 
hogy a Kúria korábbi ítéletével fenntartott körben 
vizsgálta a Győri Törvényszék 9.K.700.584/2020/9. 
számú ítélete konkrét iránymutatását. 
Megalapozottan mutatott rá az ítélet2 [74] pontja 
szerinti iránymutatás alapján, hogy az alperes a 
megismételt eljárás során köteles volt vizsgálni „az 
alapfokú művészeti oktatásban résztvevő 
pedagógusok bértámogatása” jogcím tekintetében, 
hogy a térítési díj számítása az euritmia tantárgy 
költségeinek figyelmen kívül hagyásával összegében 
eléri-e a jogszabályban meghatározott minimális 
mértéket és e vizsgálat alapján kellett eldönteni, hogy 
a költségvetési támogatás célja teljesül-e. E körben a 
Kúria korábbi ítéletének [35] pontja rögzítette, hogy 
az elsőfokú bíróság jogszabálysértés nélkül kötelezte 
az alperest új eljárás lefolytatására. Az, hogy a 
felperes a térítési díj megállapítása során olyan 
költséget is a szakmai feladatokra folyó kiadásként 
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vett figyelembe, amely nem a művészet-oktatással 
összefüggésben merült fel, szabálytalanságnak 
minősül, de ez önmagában finanszírozási különbözet 
megállapítását csak abban az esetben teszi lehetővé a 
kötelező feladatellátásban részt nem vevő alapfokú 
művészeti iskolák esetében, ha a figyelembe vehető 
költségek számításával meghatározott térítési díj 
nem éri el az állami alapfokú művészeti iskolára 
vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott 
térítési díj összegének alsó határát. 

[22] Másrészt – miként az elsőfokú bíróság is vizsgálta – 
, a Kúria korábbi ítélete „a nevelő-oktató munkát 
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 
létszámának megállapítása” jogcím kérdésében 
kifejtette, hogy a Kvtv. 2017. 7. melléklet I.2.2.b) 
pontja visszautal a pedagógus munkakörben 
foglalkoztatottak vonatkozásában alkalmazandó a) 
pont szerinti gyermek és tanulólétszámra. A [46] 
pontjában foglalt iránymutatásban előírta, hogy a 
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők 
átlagbéralapú támogatás jogcímen igénybe vehető 
támogatás elszámolásának jogszerűségére a 
pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 
vonatkoztatásában figyelembe vehető tanulói 
létszámadatokból kiindulva a [44] pontban 
ismertetett számítási mód alkalmazásával tehető 
megállapítás. 

[23] Az iránymutatások alapján egyértelmű volt tehát, 
hogy a Kvtv. 2017. és a Kvtv. 2018. 7. melléklet VI. 
kiegészítő szabályok 14. és 15. pontjában 
meghatározott rendelkezések keretében lehetett 
olyan jogszabálysértést vizsgálni a megismételt 
eljárásban, amely a költségvetési támogatás és 
igénybevételi kamat visszafizetéséhez vezethet. Az 
alperes azonban a felperes által a megismételt 
eljárásban csatolt „Szülői támogatási rendszer-
fizetési szabályzat” nevű dokumentum alapján az 
Nktv. Vhr. 37/M. § (2) bekezdés d) pontja és Nktv. 
32. § (2) bekezdés c) pontja szerinti új jogcímek 
alapján állapított meg jogkövetkezményeket, ezáltal 
a korábbi eljárás és az iránymutatás kereteit átlépte. 

[24] A jogerős ítélet [62] pontja megalapozottan mutatott 
rá, hogy a megismételt eljárás során az alperes a 
megelőző eljárásban megállapított tárgykörökön 
kívüli további jogcímek tekintetében jogosulatlan 
igénybevételre vonatkozó tényállításokat nem tehet, 
vizsgálódásának határait ugyanis a Kúria 
Kfv.IV.35.464/2020/5. számú ítélete, valamint az 
elsőfokú bíróság 9.K.700.584/2020/9. számú ítélete 
e döntések rendelkező része és indokolása már 
kijelölte. Egyetért a Kúria a jogerős ítélet indokolása 
[58] pontjában foglalt, az iránymutatás betartásának 
garanciális jelentőségével kapcsolatos érveivel is. A 
megismételt eljárás nem teremt új ügyet, így a 
jogvitát a bíróság által meghatározott keretek között 
kell véglegesen lezárni és a közigazgatási bíróság, 
valamint a közigazgatási felsőbíróság új eljárásra 
vonatkozó iránymutatását az ítélet egészével, az 
abban foglalt jogi levezetéssel együttesen kell 
értelmezni. Új körülmények hiányában a korábbi 
döntéstől eltérő jogalapon álló döntés nem hozható, 
az alperes nem változtathatja meg alapvetően a 
megismételt eljárásban az értékelés keretrendszerét, 
nem üresítheti ki a kúriai ítélet iránymutatásában 
foglaltakat. 

[25] Ugyan versenyügyben, de a megismételt eljárás 
garanciális szerepét hangsúlyozva a jelen ügy 

szempontjából is iránymutató megállapítást tett a 
Kúria a Kfv.II.37.814/2020/12. számú ítélete [107] 
pontjában: „Az új bírságközlemény megismételt 
eljárásban történt alkalmazásával az alperes 
megsértette a hatékony jogorvoslathoz való jogot, 
mert a felperesek számára a korábbi peres eljárásban 
biztosított jogorvoslatot kiüresítette, azt formálissá 
tette azáltal, hogy a kúriai ítélet végrehajtását 
lehetetlenítette el. Az elsőfokú bíróság érvelésével 
szemben a hatékony jogorvoslathoz való jog nem 
kizárólag annak lehetőségét jelenti, hogy jogorvoslati 
fórum (ok) vehetők igénybe, ez ugyanis rendkívül 
formalista értelmezés, amely megfosztja az 
ügyfeleket a jogorvoslati jog lényegétől, vagyis attól, 
hogy egy bíróság által elrendelt megismételt 
eljárásban az legyen vizsgálható, hogy a hatóság 
orvosolta-e bíróság által korábban feltárt hibákat. 
Helyesen utaltak arra a felperesek, hogy egy ilyen 
alperesi eljárás, de még annak csak a lehetősége is 
elrettenti a feleket a jogorvoslattól. E körben azt is 
helyesen emelték ki a felperesek, hogy a megismételt 
eljárásra éppen az alperes hibájából került sor, így a 
megismételt eljárást saját javára és a felperesek 
sérelmére az alperes nem használhatja fel. 
Helytállóan hivatkozott továbbá e körben a II. rendű 
felperes, hogy az ügyfél joggal várhatja el, hogy a 
megismételt eljárás során olyan helyzetbe 
kerülhessen, mintha a hatóság eleve 
jogszabályszerűen járt volna el.” A döntés elvi 
tartalma rögzítette, hogy a felperesek jogos 
várakozása, hogy az alperes a megismételt eljárásban 
a korábbi bírósági ítéletben előírtaknak megfelelően 
fog eljárni (bizalmi elv). 

[26] Egyetért ezért a Kúria jelen ügyben az elsőfokú 
bírósággal, hogy az alperes az iránymutatás kereteit 
meg nem engedett módon túllépte, indokolatlanul 
vizsgálta az Nktv. Vhr. 37/M. § (2) bekezdés d) 
pontjának, az Nktv. 31. § (2) bekezdés c) pontjának 
sérelmét. 

[27] Megjegyzi ugyanakkor a Kúria, hogy a perbelivel 
számos hasonlóságot mutató Kfv.V.35.659/2021/9. 
számú ítéletének [33] pontjában elvi éllel kimondta a 
Kvtv. 2019. 7. melléklet VI. kiegészítő szabályok 14. 
és 15. pontja értelmezése kapcsán, hogy nem 
helytelen az a gyakorlat, amelynek során bár a térítési 
díjat nem az intézmény, hanem a fenntartó szedi be, 
de a fenntartó azt megtéríti az intézmény részére. Az 
adott ügyben összességében a Kúria azt állapította 
meg, hogy a térítési díj megállapítása és beszedése 
során a felperesi jogsértés nem eredményezi az Nktv. 
Vhr. hivatkozott rendelkezésében foglalt 
feltételeknek való meg nem felelést és a támogatási 
összeg visszafizetési kötelezettségét. A nem állami 
köznevelési intézmény fenntartó költségvetési 
támogatása igénylésének, elszámolásának és 
felhasználásának jogszerűsége ellenőrzése esetén 
finanszírozási különbözetből adódó visszafizetési 
kötelezettséget eredményező jogosulatlan 
igénybevételnek csak a támogatásokra vonatkozó 
jogszabályban meghatározott feltétel megszegése 
szolgálhat alapul. 

[28] A perbeli ügyben az alperes ugyanakkor csak a 
korábban, a bíróság által meghatározott keretek 
között járhatott volna el. 

[29] A fentiek alapján a Kúria a jogerős ítélete 
a Kp. 121. § (2) bekezdése alapján hatályában 
fenntartotta. 
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(Kúria Kfv.V.35.057/2022/5.) 

Az ügyvédi tevékenység gyakorlásának 
felfüggesztéséhez nem társul a jogellenes 

magatartás megszüntetését vagy jogszerű állapot 
helyreállítását előíró kötelező határozat meghozatala, 
ezért az Ákr. 103. § (4) bekezdése nem alkalmazható. 
Az ügyvédi tevékenység gyakorlása felfüggesztésének 
nem előfeltétele a jogellenesség, ezért az nem tekinthető 
szankciónak.  
Nem mérlegelési jogkörben hozott határozat esetén, ha 
a határozat nem jogsértő, akkor a politikai 
elfogultságra alapított egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése nem merülhet fel [2017. 
évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 180. §; 2003. évi CXXV. 
törvény (Ebktv.) 7. § (1) bek., 8. §; 2016. évi CL. 
törvény (Ákr.) 103. § (4) bek.]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A felperes az Ügyvédi Kamara kamarai névsorában 

szerepel. 
[2] A Főügyészség 2019. február 4. napján kelt 

2.B.1202/2015. számú levelében arról tájékoztatta az 
Ügyvédi Kamarát (a továbbiakban: elsőfokú 
hatóság), hogy a bűnszervezetben, üzletszerűen 
elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt 
okozó költségvetési csalás bűntette miatt a felperes 
és társai ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-
alföldi Bűnügyi Igazgatóság Csongrád Megyei 
Vizsgálati Osztálya előtt 721/2015. bü számon 
folyamatban lévő ügyben vádat emelt a Szegedi 
Törvényszék előtt. 

[3] Az elsőfokú hatóság erre tekintettel 2019. február 7. 
napján kelt Eln.27/2019. számú határozatával a 
felperes ügyvédi tevékenységének gyakorlását 
azonnali hatállyal felfüggesztette. 

[4] A felperes a határozat ellen fellebbezést nem 
terjesztett elő. 

[5] A Szegedi Törvényszék 1.B.139/2019/48. számú 
végzésével a felperessel szemben folyamatban lévő 
büntetőügyben a büntetőeljárást megszüntette, mert a 
Nemzeti Választási Bizottság 91/2019. számú 
határozatával a felperes mentelmi jogának 
fenntartása mellett döntött.  

[6] Az elsőfokú hatóság erre tekintettel 2019. május 8. 
napján kelt Eln.27-1/2019. számú határozatával az 
Eln.27/2019. számú, felperes ügyvédi 
tevékenységének gyakorlását felfüggesztő 
határozatát visszavonta. 

[7] A Főügyészség 2019. június 13. napján kelt 
2.B.1202/2015. számú beadványában a felperes 
mentelmi jogának megszűnésére tekintettel a 
büntetőeljárás folytatásának elrendelését 
indítványozta. A Szegedi Törvényszék 
1.B.139/2019/66. számú végzésével a büntetőeljárás 
folytatásának elrendelésére irányuló ügyészi 
indítványt elutasította. Az ügyészség fellebbezése 
folytán eljárt Szegedi Ítélőtábla 2019. július 26. 
napján kelt Bpkf.III.384/2019/8. számú végzésével a 
Szegedi Törvényszék elsőfokú végzését 
megváltoztatta, és az elsőfokú bíróságot az eljárás 
lefolytatására utasította. 

[8] A Szegedi Törvényszék 2019. november 27. napján 
kelt 11.B.139/2019/178. számú tájékoztatás és 
megkeresés tárgyú, az elsőfokú hatósághoz és az 
alpereshez címzett levelében felsorolta a felperes 
ügyében történt büntetőeljárási cselekményeket, és 

kifejtette, hogy azok alapján a felperes büntetőeljárás 
hatálya alatt áll, kérte továbbá arra vonatkozó 
tájékoztatását, hogy a felperes vonatkozásában az 
előzetes vizsgálat elrendelésre került-e. 

[9] Az elsőfokú hatóság 2020. október 21. napján kelt, 
Eln.27-3/2019. számú határozatával a felperes 
ügyvédi tevékenységének gyakorlását azonnali 
hatállyal felfüggesztette. Határozatát az ügyvédi 
tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Üttv.) 180. § (1) bekezdésére 
alapította, indokolásában hivatkozott a „most kapott 
elvi iránymutatás”-ra, amely alapján büntetőeljárás 
folytatását vádemelésnek kell tekinteni. 

[10] Az elsőfokú hatóság 2020. október 28. napján kelt 
Eln.27-4/2019. számú kiegészítő határozatával a 
felperes ügyvédi tevékenysége gyakorlását azonnali 
hatállyal ismételten felfüggesztette, emellett 
megállapította, hogy nem merült fel eljárási költség, 
továbbá rögzítette a fellebbezés igazgatási 
szolgáltatási díjának összegét. 

[11] A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes 2020. 
december 7. napján kelt 1191/2020. számú 
határozatával az elsőfokú határozatot az 
indokolásának kiegészítésével helybenhagyta. 
Határozatának indokolásában utalt a Kecskeméti 
Törvényszék 2020. november 9. napján kelt 
tájékoztatására, amely a büntetőeljárásról szóló 
2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 719. § 
(5) bekezdésére és a Szegedi Ítélőtábla eljárás 
lefolytatására utasító végzésének indokolására 
hivatkozott. 

[12] Kiemelte, hogy a perbeli esetben megállapítható, 
hogy a Be. 421. §-a alapján a vádiratnak az 
ügyészség által a bírósághoz való benyújtása 
megtörtént, a vád törvényes volt. Rámutatott, a 
mentelmi jog megszűnését követően nincs szükség 
újabb vádirat benyújtására, tekintettel arra, hogy a 
mentelmi jog megszűnését követően ugyanazt a 
büntetőeljárást folytatja le a bíróság, ugyanazon vád 
alapján és ugyanazon vádlottakkal szemben, mint 
amely korábban a mentelmi jogra tekintettel 
megszüntetésre került. A perbeli esetben nem került 
sor a vádirat ismételt benyújtására, hanem ugyanazon 
vád alapján 2019. december 2. napján nyilvános 
előkészítő ülést tartott a bíróság, amikor is 
ismételten, de ugyanazon vádiratot ismertette az 
ügyész, és az ismertetett vádirat alapján került sor a 
felperes mint I. rendű vádlott kihallgatására. Utalt 
arra, hogy a Be. 719. § (4) bekezdésében írt 
megszüntetés nem eredményez ítélt dolgot. 

[13] Határozatának indokolásában kitért arra is, hogy 
mivel az elsőfokú határozat alapjául szolgáló eljárás 
2020 októberében indult, így az elsőfokú hatóság a 
2020. október 21. napján kelt és 2020. október 25. 
napján közölt határozatával az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 173. § (6) bekezdése 
szerinti ügyintézési határidőt nem lépte túl. Kiemelte, 
hogy az elsőfokú hatóságnak nincs mérlegelési joga 
a felfüggesztés elrendelése tekintetében. Hivatkozott 
az Alkotmánybíróság 428/B/1998. AB határozatára 
(a továbbiakban: AB határozat), amely ebből a 
szempontból változatlan szabályozás mellett 
kifejtette, hogy az ügyvédi tevékenység 
gyakorlásának kötelező felfüggesztése nem minősül 
szankciónak, az olyan ideiglenes átmeneti 
korlátozás, amely az ügyfelek és az ügyvédi kar 
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védelmét szolgálja. Erre figyelemmel az Ákr. 103. § 
(4) bekezdése nem alkalmazható. 

[14] Hivatkozott arra, hogy az elsőfokú határozat 
indokolása hiányos, tekintettel arra, hogy nem 
tartalmazza, hogy miért alkalmazható a perbeli 
esetben az Üttv. 180. § (1) bekezdése. Hangsúlyozta 
továbbá, hogy a hatóságot az ügyben semmilyen más 
szerv, személy elvi iránymutatása nem köti, és utalt 
arra is, hogy az Üttv. 180. § (2) bekezdése a 
büntetőügyben eljáró bíróság számára biztosít 
hatáskört, ezt a szempontot tehát a felperes nem a 
kamarai hatósági, hanem a folyamatban lévő 
büntetőeljárásban érvényesítheti. 

[15] Az elsőfokú hatóság határozatának indokolását 
kiegészítve megállapította, hogy az Üttv. 180. § (1) 
és (5) bekezdése együtt értelmezendő. Hivatkozott az 
AB határozatra, utalt arra, hogy az Üttv. 180. § (1) 
bekezdése szerinti jogkövetkezmény nem szankció, 
hanem ideiglenes átmeneti korlátozás, amely az 
ügyfelek és az ügyvédi kar védelmét szolgálja. Utalt 
arra is, hogy a területi ügyvédi kamara elnöke mint 
közigazgatási hatóság, jogalkalmazó szerv. 
Kiemelte, hogy a Kecskeméti Törvényszék 2020. 
november 9. napján az alperes megkeresésére adott 
válaszában megerősítette, hogy a felperessel 
szemben az Üttv. 180. § (1) bekezdésében 
meghatározott súlyú bűncselekmény miatt emelt vád 
alapján büntetőeljárás van folyamatban. 
Hangsúlyozta, hogy a hatóságok nem bírálhatják 
felül a büntetőeljárásban eljáró bíróságot. Kifejtette, 
hogy az Üttv. 180. § (1) bekezdése azért fogalmaz 
jelen időben, mert a jogszabályszerkesztésről szóló 
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: 
IRM rendelet) 3. § (2) bekezdése alapján a normatív 
tartalmat jelen idejű kijelentő mondattal kell 
kifejezni. 

[16] Nem fogadta el a felperesnek a 2019. december 16-i 
héten közölt határozatra történt hivatkozását, 
egyrészt mert az nem létezik, másrészt mert az nem 
jogszerű. E körben kifejtette, hogy a felperes által 
hivatkozott személyes beszélgetés megtörténte nem 
bizonyított, továbbá, mert egy nem hivatalos keretek 
között folyt magánbeszélgetésen elhangzott 
vélemény nem minősül határozatnak. 

A kereseti kérelem és a védirat 
[17] A felperes keresetében az alperesi határozat elsőfokú 

határozatra kiterjedő megsemmisítését kérte, arra 
hivatkozva, hogy a megelőző eljárásban az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 
Ebktv.) 7. § (1) bekezdése és 8. § j) pontja alapján az 
egyenlő bánásmód követelményének megszegésével 
okozott sérelem a perben nem orvosolható. 

[18] Az alperes védiratában a felperes keresetének 
elutasítását kérte. 

A jogerős ítélet 
[19] Az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével a felperes 

keresetét elutasította. 
[20] Ítéletének indokolásában megállapította, hogy a 

felperes megalapozottan hivatkozott arra, hogy az 
elsőfokú hatóság nem tett eleget az Ákr. 104. § (1) 
bekezdése szerinti eljárásindítási és az Ákr. 
15. §-ában foglalt eljárási kötelezettségének. E 
körben arra utalt, hogy a büntető törvényszék 2019. 
november 27. napján kelt 11.B.139/2019/178. számú 

tájékoztatását 2019. november 28-án megküldte az 
elsőfokú hatóságnak, amely azt 2019. december 4. 
napján érkeztette. A tájékoztatás igazolta, hogy a 
felperessel szemben 5 évi szabadságvesztésnél 
súlyosabban büntetendő szándékos 
bűncselekmények miatt vádat emeltek, továbbá, 
hogy a felperes büntetőeljárás hatálya alatt áll, ezért 
a hatóságnak egyértelműen eljárási kötelezettsége 
keletkezett az Üttv. 180. § (1) bekezdésének 
alkalmazására. E körben hivatkozott arra is, hogy a 
jogszabályhely alapján a kamarai hatóságnak nem 
volt mérlegelési joga annak eldöntésére, hogy indít-e 
hivatalból eljárást vagy sem. 

[21] Az elsőfokú bíróság egyetértett a felperessel abban 
is, hogy az elsőfokú hatóság megsértette az eljárásra 
irányadó ügyintézési határidőt, mégpedig azt 
többszörösen is túllépte. Kifejtette, hogy az Ákr. 104. 
§ (3) bekezdése valóban úgy rendelkezik, hogy a 
hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény 
elvégzésének napján kezdődik, de ez a rendelkezés 
nem határozza meg az eljárás megindítására nyitva 
álló határidőt. A perbeli esetben az Üttv. 180. § (1) 
bekezdése irányadó, amely az ügyvédi tevékenység 
gyakorlásának felfüggesztését azonnali hatállyal írja 
elő. E törvényi megfogalmazásból az következik, 
hogy amennyiben a kamarai hatóság tudomására jut 
a tagjával szemben az Üttv. 180. § (1) bekezdése 
alkalmazásának szükségessége, azonnal 
eljárásindítási kötelezettsége keletkezik. 
Amennyiben a tényállás tisztázása nem szükséges, a 
döntéshozatal az első szükséges eljárási cselekmény, 
melynek határidejét az Üttv. 180. § (1) bekezdésében 
foglalt „azonnal” kitétel határozza meg, amely az 
Üttv. 173. § (6) bekezdésében előírt 30 napos 
ügyintézési határidőhöz képest speciális rendelkezés. 
Minderre figyelemmel a büntetőbíróság 
tájékoztatásától számított 8 napon belül, legkésőbb 
2019. december 6. napján kellett volna az elsőfokú 
hatóságnak a döntését meghoznia, az Ákr. 50. § (6) 
bekezdésének kiegészítő szabálya alapján, ezért a 
döntés 2020. október 21. napján történt meghozatala 
jelentős határidő túllépéssel történt. Nem vizsgálta, 
hogy az eljárásra okot adó körülmény 2019. 
november 28. napja előtt tudomására jutott-e a 
hatóságnak, akár a sajtóból, akár máshonnan, mert 
ennek a jogsértés megállapítása szempontjából – 
figyelemmel a jelentős határidő túllépésre – nem volt 
jelentősége. 

[22] A tényállás-tisztázási kötelezettség megsértése 
körében megállapította, hogy az elsőfokú határozat 
valóban nem jelölte meg a büntetőbíróság 
11.B.139/2019/178. számú tájékoztatását a döntése 
alapjául, a tényállás e tekintetben valóban hiányos, 
azonban az alperes ezt a hiányosságot korrigálta. 

[23] Egyetértett a felperessel abban, hogy az ügyintézési 
határidő ilyen jelentős túllépése sérti az Alaptörvény 
XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes 
eljárás elvét, e körben azonban nem az 
Alkotmánybíróság felperes által hivatkozott 5/2017. 
(III. 10.) számú határozatát vette figyelembe, mivel 
azt követően hatályba lépett az Ákr., melyben a 
jogalkotó a határidő túllépés jogkövetkezményeit az 
Ákr. 51. §-ában és a 103. § (4) bekezdésében 
szabályozta. Minderre tekintettel az elsőfokú bíróság 
ezt a kérdést az Ákr. 103. § (4) bekezdésének 
megsértésére alapítottan bírálta el. E körben 
kifejtette, hogy a kamarai hatóságnak az ügyvédi 
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tevékenység felfüggesztésére az Üttv.-ben biztosított 
hatásköre az olyan ügyvéddel szemben, akivel 
szemben olyan szándékos bűncselekmény miatt 
emelnek vádat, amelynek büntetési tétele 5 évi 
szabadságvesztésnél súlyosabb, nem enyészhet el 
abból az okból, hogy az elsőfokú hatóság az 
ügyintézési határidő kétszeresét túllépte. Vizsgálta, 
hogy a bírságszankción kívül van-e más olyan 
jogkövetkezmény, amelyet az Ákr. kizár. E körben 
hivatkozott az Ákr. Kommentárra, amely szerint az 
Ákr. 103. § (4) bekezdésében foglalt 
következményeket úgy kell érteni helyesen, hogy a 
hatóság az ágazati jogban a jogellenes magatartás 
megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására 
vonatkozó adminisztratív intézkedéseket megteheti, 
de a pusztán represszív prevenciót szolgáló egyéb 
jogkövetkezményeket nem. Arra is hivatkozott, hogy 
a korábban hatályos, az ügyvédekről szóló 1998. évi 
XI. törvény (a továbbiakban: Üt.) 54. §-a vezette be 
a vád alá helyezett ügyvédek ügyvédi 
tevékenységének kötelező felfüggesztését. Az 
Alkotmánybíróság 428/B/1998. számú AB 
határozatában az Üt. 54. §-át értelmezve kimondta, 
hogy a kötelezően elrendelt felfüggesztés az 
eljárásban alkalmazott közbeeső intézkedésnek 
minősül, az nem minősül szankciónak, hanem olyan 
ideiglenes átmeneti korlátozás, mely az ügyfelek és 
az ügyvédi kar védelmét szolgálja. A jogalkotó ezen 
jogszabályi rendelkezéssel törvényi vélelmet állított 
fel az ügyféli érdek sérelméről, ezért nem 
hivatkozhat arra a felperes, hogy az ügyvédi 
tevékenységek gyakorlása ügyfeleinek 
érdeksérelmet nem okoz. Utalt a Kúria 
Kfv.III.37.473/2012/3. számú ítéletére, amely szerint 
a felfüggesztés a fegyelmi tanács részéről kógens 
módon megteendő intézkedés. Minderre tekintettel 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy a határidő 
kétszeres túllépése nem eredményezheti az alperes 
ezen hatáskörének elenyészését, mert az a jogalkotói 
szándékkal, a józan ésszel, a közbizalommal és a 
közérdekkel lenne ellentétes. A közigazgatási 
szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi 
CXXV. törvénynek a tevékenység végzésétől történő 
eltiltás közigazgatási szankcióját meghatározó 13. §-
át nem látta alkalmazhatónak a perbeli ügyben 
analógiaként sem, mert annak tárgya nem azonos a 
jelen per tárgyával. Kiemelte azt is, hogy az 
ügyintézési határidő túllépése kapcsán a felperes 
több, mint 10 hónapos időtartam alatt gyakorolhatta 
ügyvédi tevékenységét. 

[24] Az elsőfokú kamara elnökének a felpereshez szóban 
intézett azon tájékoztatását, hogy nem függeszti fel 
ügyvédi tevékenységét (amelynek megtörténtét az 
alperes sem vitatta) nem minősítette döntésnek, 
illetve döntés közlésének, ugyanis a közigazgatási 
aktus olyan közigazgatási cselekmény, amely 
joghatás előidézésére, a jogállapotban módosítás 
kiváltására irányul. A hatóság a felperes ügyvédi 
tevékenysége gyakorlásában változást eredményező 
vagy arra irányuló döntést egészen 2020. október 21-
ig nem hozott, a felfüggesztés „elhalasztása” nem 
döntés. Minderre tekintettel pedig a hatóság nem 
indított később új eljárást, nem hozott ugyanazon 
ténybeli és jogi alapon új döntést. 

[25] Megállapította, hogy az elsőfokú hatóságot nem 
kötötte semmilyen elvi iránymutatás, jogértelmezés, 
döntését önálló felelősséggel hozta meg, egyebekben 

pedig az sem jogsértő, ha a kamarai szervek 
jogkérdésben egymással egyeztetnek, álláspontjaikat 
megvitatják. Az a kérdés, hogy volt-e az alperesi 
hatóságon a politika részéről nyomás, ítéleti érvelése 
szerint nem az eljárási jogszabálysértések körében 
vizsgálandó kérdés. 

[26] Az ügy érdemében kifejtette, hogy az Üttv. 180. § (1) 
bekezdése az ügyvédi tevékenység gyakorlásának 
felfüggesztését két feltétel egyidejű fennállásához 
köti: egyrészt, hogy az ügyvédi tevékenység 
gyakorlójával szemben szándékos bűncselekmény 
ellen emeljenek vádat, másrészt, hogy a 
vádemeléssel érintett szándékos bűncselekmény 
büntetési tételének öt évi szabadságvesztésnél 
súlyosabbnak kell lennie. Ezek fennállása esetén az 
Üttv. 180. § (1) bekezdése kógens előírást tartalmaz. 
A rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, 
hogy a Szegedi Törvényszék 11.B.139/2019/178. 
számú, valamint a Kecskeméti Törvényszék 
tájékoztatása alapján a felperessel szemben a 
Főügyészség vádiratot nyújtott be, melyben a 
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Btk.) 396. § (1) bekezdés a) 
pontjába ütköző és az (5) bekezdés a) pontja szerint 
minősülő és büntetendő – a Btk. 459. § (1) bekezdés 
1. pontja alapján bűnszervezetben és a Btk. 14. § (1) 
bekezdése alapján felbujtóként elkövetett, különösen 
jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás 
bűntette; 1 rendbeli, Btk. 345. §-ába ütköző és a Btk. 
6. § (2) bekezdésére figyelemmel folytatólagosan, a 
Btk. 14. § (1) bekezdése alapján felbujtóként 
elkövetett hamis magánokirat felhasználásának 
vétsége, valamint 1 rendbeli, a Btk. 374. § (1) 
bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés b) pontja bb) 
alpontjára figyelemmel a (6) bekezdés b) pontja 
szerint minősülő – a Btk. 13. § (3) bekezdés alapján 
társtettesként elkövetett – különösen nagy vagyoni 
hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette miatt emelt 
vádat. Az, hogy a felperessel szemben folyamatban 
volt büntetőeljárás megszüntetésre került, a 
Főügyészség 2.B.1202/2015/624. számú vádiratával 
emelt vádat nem annullálta, a már benyújtott vád 
alapján jelenleg is folyamatban van a büntetőeljárás. 
Az Üttv. 180. § (1) bekezdésében foglalt vádemelés 
ténye a felperes vonatkozásában tehát megállapítható 
azzal, hogy a vádemeléssel érintett 
bűncselekményeket a törvény 5–10 évig terjedő 
szabadságvesztéssel rendeli büntetni. 

[27] Kiemelte, hogy sem az első-, illetve másodfokon 
eljárt kamara, sem pedig a bíróság nem bírálhatja 
felül a büntetőbíróság jogi álláspontját, különös 
tekintettel a vád tekintetében kifejtett jogi 
álláspontra, ugyanígy a Szegedi Ítélőtábla 
Bpkf.III.384/2019/8. számú véglegessé vált 
végzésében foglaltak sem képezhetik a közigazgatási 
perben felülbírálat tárgyát. A büntetőeljárás 
folytatásáról, a vádemelés tényéről történt értesítést 
követően az eljáró kamaráknak a keresettel támadott 
határozatban foglalt döntésüket meg kellett hozniuk, 
további tényállás-tisztázási, vizsgálódási, 
bizonyítási, mérlegelési kötelezettség nem terhelte 
őket, de az elsőfokú bíróságot sem. Nem fogadta el a 
felperes azon hivatkozását, hogy az elsőfokú kamara 
az ügyvédi tevékenység felfüggesztésének 
megszüntetését követően kizárólag az ezt követően 
emelt vád miatt függesztheti fel az ügyvédi 
tevékenység gyakorlását. E körben hivatkozott a 
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Szegedi Ítélőtábla Bpkf.III.384/2019/8. számú 
végzésében foglaltakra, és az alapján kifejtette, hogy 
a felperessel szemben valóban nem emeltek újra 
vádat, azonban az ítélőtábla jogi álláspontja szerint, 
figyelemmel az eljárás folytatásához szükséges 
ügyészi indítvány tartalmára, a speciális eljárási 
akadály megszűnése a már korábban benyújtott vád 
alapján lehetővé teszi az eljárás folytatását, aminek 
következtében a vádemelés ténye megállapítható. 
Megjegyezte, hogy az Üttv. 180. § (1) bekezdése 
nem kezeli a felperes vonatkozásában előállt 
speciális helyzetet, azonban figyelemmel a jogalkotó 
akaratára, a józan ész és a logika szabályaira, nem 
lehetett a jogalkotó szándéka az, hogy ugyanazon 
tartalmú ismételt vádemelés hiánya okán a 
vonatkozó jogszabályban foglalt egyéb feltételek 
fennállása esetén az érintett ügyvéd ügyvédi 
tevékenységét tovább folytathassa. 

[28] Ítéletében rámutatott arra, hogy az Üttv. 180. § (1) 
bekezdése azért fogalmaz jelen időben, mert az IRM 
rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a normatív 
tartalmat jelen idejű, kijelentő mondattal, egyes szám 
harmadik személyű megfogalmazás alkalmazásával 
kell kifejezni. 

[29] Az Üttv. 180. § (1) bekezdése körében kifejtette, 
hogy a jogszabályhely nem zárja ki, hogy ugyanazon 
vád alapján több felfüggesztő határozatot hozzanak 
az eljáró kamarák. Megjegyezte egyebekben, hogy 
az alperes a felperes vonatkozásában korábban 
hozott felfüggesztő végzését visszavonta. 

[30] Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 
kapcsán az Ákr. 2. § (2) bekezdés b) pontjára 
hivatkozott és rögzítette, hogy önmagában az alperes 
döntése folytán az egyenlő bánásmód 
követelményének alapelve nem sérült. Az Ebktv.-re 
hivatkozva kifejtette, hogy e körben az Alapvető 
Jogok Biztosának Hivatala elkülönült szervezeti 
egysége, az Egyenlő Bánásmódért Felelős 
Főigazgatóság dönthet a körben, hogy a hatóság 
megtartja-e az ügyfélegyenlőség követelményét. 
Minderre tekintettel nem vizsgálta a felperesnek az 
Ebktv. 7. § (1) bekezdésének 8. § j) pontjának 
megtartására vonatkozó hivatkozásait. Nem fogadta 
el a felperes által kifejtett azon álláspontot, amely 
szerint kedvezőtlenebb elbánásban részesült azon 
ügyvédekkel szemben, akik esetében adat merült fel 
az Üttv. 180. § (1) bekezdésében foglaltak 
alkalmazásának szükségességére, azonban mégis 
olyan döntés született, hogy nincs helye a 
jogszabályhely alkalmazásának, és ezt követően nem 
indítottak újabb eljárást velük szemben, és nem 
hoztak döntést tevékenységük felfüggesztéséről, 
figyelemmel arra, hogy azt egyrészt a felperes nem 
támasztotta alá, az nélkülözi a konkrétumokat, 
konkrét eseteket, illetve kiemelte, hogy az alperes e 
körben hozott konkrét határozataira történő 
hivatkozás nélkül a bíróság nem került abba a 
helyzetbe, hogy a felperes ezen hivatkozását 
érdemben vizsgálja. Másrészt a felperes ezen 
hivatkozása azért sem értelmezhető, mert az Üttv. 
180. § (1) bekezdése kógens jelleggel írja elő az 
ügyvédi tevékenység gyakorlásának felfüggesztését, 
ezért fel sem merülhet olyan helyzet, hogy ezen 
jogszabályhelyben foglaltak alkalmazásának 
szüksége esetén a kamara nem hoz döntést az 
ügyvédi tevékenység felfüggesztéséről. A felperes 
azon hivatkozása, hogy a kamara politikai 

szerepvállalása és a kormánypártokkal szembeni 
pártok és politikusok képviselete miatt 
különböztették meg hátrányosan, az elsőfokú bíróság 
érvelése szerint nem fogadható el, tekintettel arra, 
hogy önmagában ezen körülményekből nem vonható 
le az a következtetés, hogy a felperes ilyen fajta 
szerepvállalása befolyásolta volna politikai 
indíttatásból a kamarát, hogy eljárást indítson, 
és/vagy döntést hozzon határozott tartalommal. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[31] A felperes felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen a 

jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú 
bíróság új eljárás lefolytatására és új határozat 
hozatalára utasítását, másodlagosan a jogerős ítélet 
megváltoztatását, az alperesi határozat 
megsemmisítését és az alperes új eljárás 
lefolytatására kötelezését kérte. 

[32] Állította, a jogerős ítélet sérti az Alaptörvény XXIV. 
cikkét, 28. és 26. cikkeit, a bíróságok szervezetéről és 
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a 
továbbiakban: Bszi.) 3. §-át, az Ákr. 2. § (1) 
bekezdését és a (2) bekezdés a), b), c) pontjait, a 6. § 
(1) bekezdését, a 15. §-t, a 48. §-t, a 62. § (1) 
bekezdését, a 81. § (1) bekezdését, a 82. § (1) 
bekezdését, a 91. § (1), (2) bekezdéseit, a 103. § (4) 
bekezdését, a 104. § (1) bekezdését, a 119. § (6) 
bekezdését, a 120. § (1), (2) bekezdéseit, az Üttv. 
173. § (6) és (7) bekezdéseit, a 180. § (1) bekezdését, 
az Ebktv. 7. § (1) bekezdését, a 8. § j) pontját, a 
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Kp.) 79. § (1) bekezdését, a 
86. § (1) bekezdését, valamint a Kp. 78. § (1) 
bekezdése értelmében a polgári perrendtartásról 
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Pp.) 276. § (5) bekezdését. Azt is állította, hogy az 
elsőfokú bíróság a tényállást hiányosan tárta fel, a 
feltárt tényállásból téves eljárási és anyagi jogot sértő 
álláspontra jutott, a bizonyítási indítványait 
jogellenesen mellőzte. 

[33] Kifogásolta, hogy az elsőfokú bíróság nem vizsgálta 
az eljárásra okot adó körülmény 2019. november 28. 
előtti tudomásra jutását, mert álláspontja szerint 
ennek a jogsértés megállapítása szempontjából – 
figyelemmel a jelentős határidő túllépésre –, nem 
volt jelentősége. E körben kifejtette, bizonyította, 
hogy az országos és a helyi sajtó beszámolt arról 
2019. július végén, hogy a Szegedi Ítélőtábla döntése 
nyomán folytatni kell a Szegedi Törvényszéknek a 
felperessel szemben korábban megszüntetett 
büntetőeljárását, továbbá a felperes korábbi jogi 
képviselője tájékoztatta az elsőfokú hatóság 
vezetőjét a Szegedi Ítélőtábla Bpkf.III.384/2019/8. 
számú végzéséről, legkésőbb 2019. július 31. napján, 
ezért az elsőfokú hatóság mind köztudomásból, mind 
hivatalból már 2019. július végén tudomást szerzett 
arról, hogy folytatódott a korábban megszüntetett 
büntetőeljárás. Minderre figyelemmel a határidő 
túllépés nem 10 hónap, hanem 14 hónap. Mivel nincs 
arra irányadó gyakorlat, hogy milyen mértékű 
határidő túllépés számít jelentősnek, ezért ennek 
feltárása nem lett volna mellőzhető. 

[34] Érvelése szerint a határidő túllépés pontos 
időtartamának meghatározása azért lett volna más 
szempontból jelentős, mert ennek dátumából és az 
eljárás iratanyagához csatolt levelezésből okszerűen 
lehetett volna arra következtetni, hogy az elsőfokú 
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hatóság a felperessel szemben 2019. július 31. napját 
követően megindította a hatósági eljárást. Ennek 
pedig az Ákr. 103. § (4) bekezdése szempontjából 
van jelentősége. Amennyiben ugyanis az elsőfokú 
bíróság a területi kamarai elnököt meghallgatta volna 
tanúként, arra a következtetésre jutott volna, hogy az 
elsőfokú hatóság döntést közölt a felperessel a 2019. 
december 16-i héten, így pedig az elsőfokú hatóság 
2020 októberében törvénysértő módon indított 
ugyanazon ténybeli és jogi alapon eljárást, majd 
hozta meg 2020. október 21. napján elsőfokú 
határozatát. Kifejtette, hogy az elsőfokú határozat 
nem a Szegedi Törvényszék 2019. november 27. 
napján kelt 11.B.139/2019/178. számú 
tájékoztatására hivatkozik, hanem a Szegedi 
Ítélőtábla Bpkf.III.384/2019/8. számú végzésére, 
ebből pedig az következik, hogy az elsőfokú hatóság 
a Szegedi Ítélőtábla általa ismert tartalmú döntése 
alapján hozta meg 2020. október 21. napján kelt 
határozatát, amelyről már legkésőbb 2019. július 31. 
napján tudomása volt. Kifogásolta, hogy az elsőfokú 
bíróság jogszerűtlenül mellőzte a bizonyítás 
elrendelését. Utalt arra is, hogy az alperes a bírósági 
eljárás során nem vitatta, hogy sor került a felperes 
és az elsőfokú hatóság vezetője között személyes 
találkozásra a 2019. december 16-i héten, azt 
azonban az alperes magánbeszélgetésnek nevezte. 
Ezzel szemben álláspontja szerint az elsőfokú 
hatóság vezetője a felperessel a 2019. december 16–
i héten azon döntését közölte, hogy nem függeszti fel 
a felperes ügyvédi tevékenységének gyakorlását, 
mert az Üttv. 180. § (1) bekezdése szerinti tényállás 
nem valósult meg. A bizonyítékként csatolt, az 
újságban 2020. október 7. napján megjelent cikkben 
tett az elsőfokú hatóság vezetője általi nyilatkozat 
bizonyítja, hogy mi volt az elsőfokú hatóság jogi 
álláspontja az ügyben két héttel az általa 2020. 
október 21. napján meghozott határozat előtt: 
ugyanaz, amivel a döntését indokolta a 2019. 
december 16-i héten. Érvelése szerint éppen a 
beszélgetés tartalmának tisztázása alapján lehetett 
volna abban a kérdésben dönteni, hogy a felperes és 
az elsőfokú hatóság vezetője között 
magánbeszélgetés zajlott-e, vagy az elsőfokú hatóság 
vezetője döntést közölt a felperessel. Arra is 
hivatkozott ebben a körben, hogy nem neki felróható, 
hogy az elsőfokú hatóság a szóban közölt határozatot 
nem foglalta írásba. Sérelmezte a kamara elnöke, 
továbbá a felperes korábbi jogi képviselője és Gy. F. 
tanúkénti meghallgatásának mellőzését. Hivatkozott 
a Kp. 78. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 
276. § (5) bekezdésének megsértésére, továbbá a Kp. 
79. § (1) bekezdésében foglaltak megsértésére abban 
a körben, hogy a megelőző eljárásban megállapított 
tényállás hiányosságát, iratellenességét 
valószínűsítette. 

[35] Eljárási jogszabálysértésként arra hivatkozott, hogy 
az elsőfokú bíróság álláspontjával ellentétben az 
ügyvédi tevékenység gyakorlásának felfüggesztése 
nem adminisztratív intézkedés, hanem szankció. 
Utalt arra, hogy az Üttv. 180. §-ához fűzött miniszteri 
indokolás egyértelműen szankcióként definiálja a 
felfüggesztést, amit figyelembe kellett volna vennie 
az elsőfokú bíróságnak az Alaptörvény 28. cikkben 
foglaltak szerint. Sérült az Alaptörvény 28. cikke 
abban a körben is, hogy a józan ész szabályait is 
figyelembe kellett volna venni, márpedig a józan ész 

szerint bárki tevékenysége gyakorlásának 
felfüggesztése csak szankcióként értelmezhető, 
ugyanis negatív változás áll be az intézkedéssel 
sújtott személynél. Arra is hivatkozott ebben a 
körben, hogy az Üttv. 180. § (1) bekezdése szerinti 
felfüggesztés a speciális anyagi jogi szankciók egyik 
nagy csoportjába, az ún. igazgatási korlátozások közé 
tartozik. Állította, tévesen hivatkozott az elsőfokú 
bíróság az AB határozatra, mert az Alaptörvény Záró 
és Vegyes rendelkezéseinek 1. pontja szerint az 
Alaptörvény hatályba lépése előtt meghozott 
alkotmánybírósági határozatok hatályukat vesztik. 
Ebben a körben arra is utalt, hogy az 
Alkotmánybíróság 23 évvel ezelőtt, a már nem 
hatályos Alkotmány és a szintén nem hatályos Üt. 
alapján, az ügyvédi tevékenység gyakorlásának 
felfüggesztését az ártatlanság vélelmének 
alkotmányos követelményével vetette össze az 
indítványozó azon véleményének 
figyelembevételével, hogy a fegyelmi tanács jogerős 
bírói ítélet nélkül szabhat ki szankcióként 
foglalkozástól eltiltást. Az elsőfokú bíróság által 
hivatkozott határozatban a szankció ezen aspektusát 
vizsgálta az Alkotmánybíróság, vagyis nem akként 
foglalt állást, hogy az ügyvédi tevékenység 
gyakorlásának felfüggesztése nem közigazgatási 
szankció. Azt állította, hogy mind az alperes, mind az 
elsőfokú bíróság kiragadta az AB határozat 
indokolási részének kontextusából az általuk 
idézetteket (felülvizsgálati kérelem III.1. pont). 

[36] Arra is hivatkozott, hogy mivel az elsőfokú bíróság 
megállapította, hogy az elsőfokú határozat 
meghozatala jelentős határidő túllépéssel történt, azt 
kellett volna vizsgálnia az Ákr. 103. § (4) 
bekezdésének rendelkezései alapján, hogy az 
ügyvédi tevékenység gyakorlásának felfüggesztése 
egyéb jogkövetkezmény-e, és nem azt, hogy 
szankció-e (felülvizsgálati kérelem III.2. pont). 

[37] Kifejtette, az, hogy az ügyvédi tevékenységének 
gyakorlása felfüggesztésre került, nem vitathatóan 
jogkövetkezmény, ugyanis a határozat azzal a 
következménnyel járt a felperes számára, hogy nem 
gyakorolhatja ügyvédi tevékenységét. Érvelése 
szerint az Ákr. 103. § (4) bekezdése szerinti 
jogkövetkezmény fogalmát kiterjesztően kell 
értelmezni, mivel az ügyfél számára ez nyújt 
kedvezőbb elbírálást, így a hatóság kétszeres 
ügyintézési határidő túllépését az ügyfél javára, és 
nem terhére kell értelmezni. Kifejtette, hogy az Ákr. 
103. § (4) bekezdése szerinti „egyéb 
jogkövetkezmény” jogi fogalmának „egyéb” részét 
helyesen úgy kell értelmezni, hogy az minden más 
jogkövetkezményre vonatkozik, amely nem a 
jogellenes magatartás megszüntetését, vagy a 
jogszerű állapot helyreállítására kötelezését jelenti, 
így ezen okból is annak halmazába tartozik a 
tevékenység gyakorlásának felfüggesztése. 

[38] Arra is hivatkozott, hogy az Ákr. 103. § (4) 
bekezdése szerinti jogszerű állapot helyreállítására 
való kötelezés (felülvizsgálati kérelem III.3. pont) a 
perbeli ügyben értelmezhetetlen, azt ugyanis nem 
lehet úgy értelmezni, hogy ha a hatóság az 
ügyintézési határidő kétszeresét túllépi, és az ügyfél 
vonatkozásában értelmezhetetlen a jogszerű állapot 
helyreállítására való kötelezés, akkor az a jogszerű 
állapot, mintha a hatóság az ügyintézési határidő 
megtartásával hozta volna meg határozatát. Ha ez 
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jogilag helyes értelmezés lenne, akkor minden 
határidő túllépésével meghozott hatósági határozat 
egyben a jogszerű állapot helyreállítása lenne, hiszen 
a hatóság akkor járt volna el helyesen, ha időben 
meghozza a határozatát, így azonban a határidő 
megsértésével meghozott határozat csupán a 
jogszerű állapotot állítja helyre. Ebben az esetben 
azonban az Ákr. 103. § (4) bekezdése szerinti, az 
ügyfél érdekét szolgáló szabályozás kiüresedne, 
alkalmazhatatlanná válna. 

[39] Érvelése szerint súlyosan jogsértő az eljárt bíróság 
azon álláspontja, hogy a felperes számára az alperesi 
jogsértések nem jártak jogsérelemmel 
(felülvizsgálati kérelem III.4. pont). Az ügy érdeme 
a jogerős ítélet szerint is az ([51] bekezdés), hogy a 
felperes gyakorolhatja-e az ügyvédi tevékenységét, 
az annak gyakorlását felfüggesztő hatósági határozat 
jogszerű eljárás során született-e, ezért nyilvánvalóan 
kihatnak az ügy érdemére az eljárt bíróság által 
egyébként megállapított alperesi jogsértések. 

[40] Hivatkozott az Alkotmánybíróság 5/2017. (III. 10.) 
AB határozatára (felülvizsgálati kérelem III.5. pont), 
amely szerint a közigazgatási jogkövetkezmények 
alkalmazására nem kerülhet sor határidő nélkül, 
parttalanul, illetve a törvényben rögzített határidőn 
túllépő hatóságok szankcióalkalmazási lehetősége 
elenyészik, ezért az eljárt bíróság felülvizsgálati 
kérelemmel támadott határozata sérti mind az 
alkotmányos követelményt, mind az Ákr. 103. § (4) 
bekezdése szerinti szabályozást. Kiemelte, hogy 
mindez nem minősül rendeltetésszerű 
joggyakorlásnak. Állította, az ügyvédi 
tevékenységének felfüggesztésére mint súlyos 
jogkövetkezmény alkalmazására az Üttv. 180. § (1) 
bekezdése szerinti hatósági eljárásban csak 
tisztességes és jogsértéstől mentes eljárásban 
kerülhetett volna sor, a hatóság szankció-alkalmazási 
lehetősége pedig a 14 hónap során elenyészett. 

[41] Hivatkozott arra is, hogy a tényállás nem került 
teljeskörűen feltárásra, annak következményeként, 
hogy az elsőfokú bíróság jogsértő módon mellőzte 
több bizonyítási indítványát (felülvizsgálati kérelem 
III.6. pont), így az elsőfokú bíróság téves ítéleti 
megállapításra jutott a 2019. december 16-i hét 
hozott és közölt határozattal kapcsolatban. Állította, 
hogy amennyiben az elsőfokú bíróság e körben a 
bizonyítást mellőzte, a felperes számára kedvezőbb 
és egyben életszerűbb tényállást kellett volna 
megállapítania, vagyis, hogy a hatósági eljárás 2019. 
július végét követően megindult. Ez esetben az 
elsőfokú hatóság a felperessel szemben a 2019. 
december 16-i héten közölt döntését is az ügyintézési 
határidő kétszeres túllépésével hozta meg. A perbeli 
2020. október 21. napján meghozott elsőfokú 
hatósági döntést pedig az Ákr. 103. § (4) 
bekezdésében foglaltak megsértésével hozta meg a 
hatóság, ugyanis, ha a hatóság a hivatalbóli 
eljárásban az ügyintézési határidő kétszeresét túllépi, 
ez esetben ugyanazon ügyféllel szemben ugyanazon 
tényben és jogi alapon nem indítható új eljárás, így 
határozatot sem hozhatott volna. 

[42] Állította, mivel a tényállás nem került teljeskörűen 
feltárásra, az elsőfokú bíróság nem került abba a 
helyzetbe, hogy megalapozottan tudjon állást 
foglalni az Ákr. alapelveinek, valamint a tisztességes 
eljárás alkotmányos követelményének megsértése 
körében. Sérelmezte, hogy az elsőfokú 

döntéshozatalba történő beavatkozás és 
nyomásgyakorlás körében a tényállás felderítetlen 
maradt a területi kamarai elnök, a felperes korábbi 
jogi képviselője, Gy. F. és dr. B. J. tanúk 
meghallgatásának mellőzése miatt. Ennek 
következtében pedig tévesen jutott az elsőfokú 
bíróság arra a megállapításra, hogy az Ákr. 2. § b) 
pontja nem sérült. 

[43] Az Ebktv. 7. § (1) bekezdésének és 8. § j) pontjának 
körében arra hivatkozott, hogy a tényekkel 
ellentétesen jutott az eljárt bíróság arra a jogi 
álláspontra, hogy vádemelés ténye a felperes 
vonatkozásában megállapítható (jogerős ítélet [62] 
bekezdés), mert a felperessel szemben a 
megszüntetett eljárást követően vádat nem emeltek, 
újabb vádemelés tényéről a kamarai hatóságok 
hivatalos tájékoztatást bíróságtól, vádhatóságtól nem 
kaptak, a Szegedi Ítélőtábla Bpkf.III.384/2018/8. 
számú végzéséről is a felperes – korábbi jogi 
képviselője útján – tájékoztatta az elsőfokú hatóságot 
2019. július végén. Hangsúlyozta, hogy a kamarai 
hatóság az Üttv. 180. § (1) bekezdése szerinti 
hatósági eljárásban csak azt vizsgálhatja, hogy az 
ügyvéddel szemben emeltek-e vádat és milyen 
büntetési tétellel fenyegetett a vádirat szerinti 
cselekménye. Mérlegelést nem tűr a felfüggesztés 
meghozatala, ha olyan ügyben emeltek vádat az 
ügyvéddel szemben, amelynek a büntetési tétele 
ötévi szabadságvesztésnél súlyosabb. Hangsúlyozta, 
nem vizsgálhatja a kamarai hatóság és a bíróság sem, 
hogy törvényes-e a büntetőeljárás az ügyvéddel 
szemben, és azt sem teheti mérlegelés tárgyává, hogy 
bár nem történt vádemelés, viszont annak ténye, 
hogy az ügyvéd mégis büntetőeljárás hatálya alatt áll, 
tartalmilag vádemelésnek minősül-e. Az eljárt 
bíróság azzal, hogy a bírósági szakban folyamatban 
lévő büntetőeljárás és a vádemelés közé 
egyenlőségjelet tett, túlterjeszkedett az Üttv. 180. § 
(1) bekezdésben szabályozottakon. Kiemelte, hogy 
vele szemben a megszüntetett büntetőeljárást 
követően vádat nem emeltek, így nem állnak fent 
vonatkozásában az Üttv. 180. § (1) bekezdésében 
foglalt feltételek. Rámutatott, nem egy újabb ügyben 
kezdődött meg a felperessel szemben bírósági 
szakban büntetőeljárás, az eljárás folytatásáról való 
ítélőtáblai döntést pedig a hatóság nem kezelhette 
volna újabb eljárásként, ez a kiterjesztő értelmezés 
sérti az Alaptörvényt és a törvényt.  

[44] Arra is hivatkozott, hogy az alperes gyakorlatilag 
nem vitatta tényállításait azzal, hogy a 2019. 
december 16-i héten az elsőfokú hatóság által a fel 
nem függesztésről adott tájékoztatást „lefolytatott 
beszélgetés”-nek nevezi, azonban annak tényét, hogy 
volt ilyen, sem a dátumát, sem azt ott elhangzottak, 
azaz a döntés tartalmát nem vitatta. Nem vitatta azt 
sem, hogy mikor szerzett mind hivatalból, mind 
köztudomásból tudomást az elsőfokú hatóság arról, 
hogy vele szemben a Szegedi Törvényszék a Szegedi 
Ítélőtábla döntése nyomán az eljárást folytatja (2019. 
július vége), ahogyan az alperes azt sem vitatta, hogy 
2019. november végén maga is hivatalból tudomást 
szerzett arról, hogy a büntetőeljárás folytatódott 
(újabb vádemelés nélkül). Az alperes azt sem vitatta, 
hogy az elsőfokú hatóság már 2019-ben (július végét 
követően) döntést hozott annak tárgyában, hogy fel 
kell-e függesztenie ügyvédi tevékenysége 
gyakorlását, ugyanis a tevékenység gyakorlásának 
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fel nem függesztése is egy döntés. Az elsőfokú 
határozat implicit módon tartalmazza továbbá, hogy 
már korábban lezajlott egy eljárás vele szemben, 
tehát 2020. október 7. napját követően egy újabb 
hatósági eljárás indult meg vele szemben. 

[45] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős 
ítélet hatályban tartását kérte. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[46] A felperes felülvizsgálati kérelme az alábbiak szerint 

nem alapos.  
[47] A Kúria a jogerős ítéletet a Kp. 115. § (2) bekezdése 

alapján alkalmazandó 108. § (1) bekezdése alapján a 
felülvizsgálati kérelem és az ellenkérelem keretei 
között, az abban megjelölt jogszabálysértések 
körében vizsgálta felül. 

[48] A felperes mind keresetében, mind felülvizsgálati 
kérelmében hivatkozott eljárásjogi és anyagi jogi 
jogsértésekre is. 

[49] Az eljárásjogi jogsértések között a felperes 
felülvizsgálati kérelmében azt állította, hogy az 
elsőfokú bíróság jogszerűtlenül mellőzte annak 
vizsgálatát, hogy a perbeli eljárásra okot adó 
körülményről az elsőfokú hatóság már 2019. július 
végén tudomást szerzett, érvelése szerint ennek a 
határidő túllépése tekintetében van jelentősége, ez 
esetben ugyanis az nem 10, hanem 14 hónap. A Kúria 
e körben rámutat arra, hogy az elsőfokú bíróság 
ítéletében megállapította, hogy az elsőfokú 
hatóságnak legkésőbb 2019. december 6. napján meg 
kellett volna hoznia a felperes ügyvédi tevékenység 
gyakorlását felfüggesztő döntését, ezért a döntés 
2020. október 21. napján történt meghozatala 
jelentős határidő túllépéssel történt, megállapította 
továbbá, hogy az ügyintézési határidő ilyen jelentős 
túllépése sérti az Alaptörvény XXIV. cikk (1) 
bekezdése szerinti tisztességes eljárás elvét. Az 
alperes a jogerős ítéletet sem e körben, sem egyéb 
tekintetben nem támadta. Az elsőfokú bíróság által a 
jogerős ítéletben megállapított jelentős, tisztességes 
eljárás elvét sértő határidő túllépésen belül pedig az, 
hogy az 10 hónap vagy 14 hónap volt-e, nem bír 
relevanciával, mert a 10, illetve 14 hónapos határidő 
túllépés jogkövetkezménye nem tér el, a felperes 
ezen érvelése tehát a jogerős ítélet jogszabálysértő 
voltát nem támasztotta alá. 

[50] A felperes azon állításával kapcsolatban, amely 
szerint az elsőfokú hatóság vele szemben 2019. július 
31-ét követően eljárást indított, majd a 2019. 
december 16-i héten döntést közölt, amely szerint a 
felperes ügyvédi tevékenységét nem függeszti fel, a 
Kúria az alábbiakra mutat rá. Azt az alperes nem 
vitatta, hogy a felperes és a területi kamara elnöke a 
2019. december 16-i héten magánbeszélgetést 
folytattak. A Kúria megállapítása szerint azonban az, 
hogy e magánbeszélgetésen a területi kamara elnöke 
esetlegesen közölte a felperessel az üggyel 
kapcsolatos azon álláspontját, hogy a felperes 
ügyvédi tevékenységének gyakorlását nem függeszti 
fel, nem tekinthető hatósági határozat közlésének. Az 
Ákr. 85. § (4) bekezdése a határozat szóbeli közlését 
lehetővé teszi, azonban a közlés tényét és időpontját 
az iratra fel kell jegyezni, és azt alá kell íratni, ilyen 
pedig a perbeli esetben nem történt. Ezen túlmenően 
a Kúria arra mutat rá, hogy az Üttv. 180. § (1) 
bekezdése szerint a döntést az ügyvédi tevékenység 
gyakorlásának felfüggesztéséről kell hozni, és nem 

arról, hogy a területi kamara elnöke az ügyvédi 
tevékenység gyakorlását nem függeszti fel. 
Amennyiben tehát a területi kamara elnöke úgy dönt, 
hogy a felperes ügyvédi tevékenységének 
gyakorlását nem függeszti fel, nem kell sem 
határozatot hoznia erről, sem pedig azt – akár szóban, 
akár írásban – közölnie. Mindezek okán a Kúria nem 
fogadta el a felperes azon állítását, hogy a területi 
kamara elnöke a 2019. december 16-i héten a 
felperes ügyében határozatot közölt volna. Ezen 
okból pedig alaptalan a felperes azon hivatkozása, 
hogy az elsőfokú hatóság 2020 októberében 
ugyanazon ténybeli és jogi alapon eljárást indított 
volna a felperessel szemben. Tekintettel erre 
továbbá, az elsőfokú bíróság nem sértett jogszabályt 
akkor, amikor a felperes által e körben indítványozott 
tanúk meghallgatását mellőzte, mert e tényállási 
elem tisztázása szükségtelen volt. Végül pedig az, 
hogy az újságban 2020. október 7-én a területi 
kamara elnöke milyen nyilatkozatot tett, nem 
tekinthető közigazgatási egyedi döntésnek. 

[51] Az Ákr. 103. § (4) bekezdésének és annak vizsgálata 
során, hogy a felperes ügyvédi tevékenysége 
gyakorlásának felfüggesztése az Ákr. 103. § (4) 
bekezdésén belül egyéb jogkövetkezménynek 
tekinthető-e, a Kúria az alábbiakat állapította meg. 
Az Ákr. 103. § (4) bekezdése szerint, ha a hatóság a 
hivatalbóli eljárásban az ügyintézési határidő 
kétszeresét túllépi, a jogsértés tényének 
megállapításán és a jogellenes magatartás 
megszüntetésére vagy a jogszerű állapot 
helyreállítására kötelezésen túl egyéb 
jogkövetkezményt nem alkalmazhat. Ez esetben 
ugyanazon ügyféllel szemben, ugyanazon ténybeli és 
jogi alapon nem indítható új eljárás. 

[52] A perbeli esetben nem volt vitatott, a perbeli eljárás 
hivatalból indult, ahogyan az sem, hogy az elsőfokú 
hatóság az ügyintézési határidőt kétszeresen túllépte. 
A jogszabályi rendelkezés további részének 
vizsgálata alapján megállapítható, hogy ilyen 
esetekben a hatóság eljárási jogköre korlátozott, 
ugyanis csak meghatározott tartalmú megállapító 
vagy kötelező határozatot adhat ki, így olyat, amely 
a jogsértés tényét megállapítja, vagy amely az 
ügyfelet a jogellenes magatartás megszüntetésére 
vagy a jogszerű állapot helyreállítására kötelezi. 
Ezeken túli, egyéb jogkövetkezményt a hatóság nem 
alkalmazhat. 

[53] A perbeli esetben a hatóság nem hozott olyan 
határozatot a felperessel szemben, amely akár 
jogsértés tényét állapítaná meg, vagy a felperest a 
jogellenes magatartás megszüntetésére vagy a 
jogszerű állapot helyreállítására kötelezné. Ennek 
pedig az az oka, hogy a perbeli esetben nem került 
sor sem jogsértés, sem jogellenesség 
megállapítására, az Üttv. 180. § (1) bekezdése szerint 
eljárva ugyanis a hatóság nem jogsértés 
megállapításáról hoz határozatot, hanem az Üttv. 
180. § (1) bekezdése szerinti feltételek 
bekövetkezése esetén (olyan szándékos 
bűncselekmény miatti vádemelés amelynek büntetési 
tétele ötévi szabadságvesztésnél súlyosabb) kógens 
jogi norma alapján mindenfajta mérlegelés nélkül jár 
el. Mivel pedig a felperessel szemben a perbeli 
esetben az Ákr. 103. § (4) bekezdése szerinti 
megállapító vagy kötelező tartalmú határozat 
meghozatalára nem került sor, így az Ákr. 103. § (4) 
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bekezdése eleve nem volt alkalmazható a perbeli 
esetben. 

[54] Ezzel összhangban fejti ki az Ákr. kommentárja, 
hogy az Ákr. 103. § (4) bekezdése a hatóság döntési 
jogkörét korlátozza azzal, hogy az eljárás végén 
hozandó döntésben milyen megállapításokat tehet és 
milyen jogkövetkezményeket alkalmazhat. Az Ákr. 
Indokolása ezen túlmenően arra is rámutat, hogy az 
ügyintézési határidő kétszeresének túllépése esetén a 
hatóságnak nincs lehetősége egyéb szankció 
alkalmazására, mint a jogsértés tényének 
megállapítása és a jogellenes helyzet megszüntetése. 

[55] Mivel pedig a perbeli esetben az Ákr. 103. § (4) 
bekezdése nem volt alkalmazható, mert nem született 
a felperessel szemben az Ákr. 103. § (4) bekezdése 
szerinti tartalmú határozat, nem volt releváns az sem, 
hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlásának 
felfüggesztése egyéb jogkövetkezménynek 
tekinthető-e. 

[56] Nem volt releváns erre figyelemmel az alperes 
felülvizsgálati kérelmének azon hivatkozása sem, 
amely szerint a felperes ügyvédi tevékenység 
gyakorlásának felfüggesztése a jogszerű állapot 
helyreállítását szolgálta. Az alperes e hivatkozása 
körében egyebekben figyelmen kívül hagyta, hogy az 
Ákr. 103. § (4) bekezdése nem a jogszerű állapot 
helyreállításáról beszél, hanem a jogszerű állapot 
helyreállítására kötelezésről, vagyis a hatóság hozhat 
ilyen esetben az ügyfelet a jogszerű állapot 
helyreállítására kötelező határozatot, és nem arról 
van szó, hogy a hatóság állítja helyre saját 
cselekményével – saját mulasztását orvosolandó – a 
jogszerű állapotot.  

[57] A felperes arra is hivatkozott, hogy az ügyvédi 
tevékenység felfüggesztése szankció, így az az Ákr. 
103. § (4) bekezdése folytán nem alkalmazható. A 
Kúria mindenekelőtt utal arra, hogy a fentiek szerint 
az Ákr. 103. § (4) bekezdése a perbeli esetben 
egyáltalán nem alkalmazható, így az, hogy a 
felfüggesztés szankció-e, a per elbírálása 
szempontjából nem bírt relevanciával. A Kúria 
azonban ettől függetlenül rámutat arra, hogy a 
szankció elengedhetetlen feltétele a jogsértés 
megállapítása, vagyis a jogellenesség. A perbeli 
esetben a felperes ügyvédi tevékenység 
gyakorlásának felfüggesztését nem előzte meg 
jogsértés megállapítása, az Üttv. 180. § (1) bekezdése 
szerinti intézkedés megtételének nem feltétele 
ugyanis a jogsértés megállapítása. Az Üttv. 180. § (1) 
bekezdése szerinti felfüggesztés alkalmazásának 
feltétele a vádemelés és a bűncselekmény ötévi 
szabadságvesztésnél súlyosabb büntetési tétellel 
fenyegetettsége. Ezen okból pedig az Üttv. 180. § (1) 
bekezdése alapján a felperessel szemben 
foganatosított, ügyvédi tevékenység gyakorlásának 
felfüggesztése nem tekinthető szankciónak. Mivel 
pedig az Alkotmánybíróság 5/2017. (III. 10.) AB 
határozata a közigazgatási szankcióval foglalkozott, 
az a perbeli esetben nem volt alkalmazható. 

[58] Megjegyzi egyebekben a Kúria, hogy az ügyvédi 
tevékenység gyakorlásának felfüggesztésének 
szankció-jellege körében az Alkotmánybíróság 
428/B/1998. számú AB határozatában azonos 
álláspontra helyezkedett. Kifejtette, hogy az ügyvédi 
tevékenység gyakorlásának felfüggesztése közbeeső 
intézkedésnek minősül, az nem minősül 
szankciónak, hanem olyan ideiglenes átmeneti 

korlátozás, mely az ügyfelek, és az ügyvédi kar 
védelmét szolgálja. Arra ugyan a felperes helyesen 
hivatkozott, hogy ezen AB határozat nem az Üttv. 
180. § (1) bekezdésének körében született, hanem az 
Üt. 54. § (1) bekezdés a) pontjának értelmezése 
körében, azonban a tételes jogi rendelkezések 
tartalma teljes mértékben megegyezik. A Kúria a 
felperes hivatkozásával szemben kiemeli, az 
Alkotmánybíróság 22/2012. (V. 11.) AB határozata 
szerint „az Alkotmánybíróság az újabb ügyekben 
felhasználhatja azokat az érveket, amelyeket az 
Alaptörvény hatálybalépése előtt hozott korábbi 
határozata az akkor elbírált alkotmányjogi kérdéssel 
összefüggésben tartalmazott, feltéve, hogy az 
Alaptörvény konkrét – az előző Alkotmányban 
foglaltakkal azonos vagy hasonló tartalmú – 
rendelkezései és értelmezési szabályai alapján ez 
lehetséges” (Indokolás 3.1. pont). Ezzel megegyező 
indokolást tartalmaz az Alkotmánybíróság 13/2013. 
(VI. 17.) AB határozatának indokolása ([30]–[34]). 
Az AB határozat tehát az új Üttv. 180. § (1) 
bekezdésének értelmezése körében hivatkozható 
volt. 

[59] Nem vitatható továbbá, hogy az ügyvédi tevékenység 
gyakorlásának felfüggesztése a felperesre nézve 
hátrányt okoz, ettől azonban az intézkedés, 
jogellenesség megállapításának hiányában nem 
minősül szankciónak. Az, hogy az Üttv. 180. § (1) 
bekezdéséhez fűzött jogalkotói indokolás az ügyvédi 
tevékenység gyakorlásának felfüggesztését 
szankciónak tekinti, amit az Alaptörvény 28. cikke 
szerint figyelembe kell venni, szintén nem helytálló 
érvelés. Először is, a jogalkotói indokolást az 
Alaptörvény 28. cikke szerint „elsősorban” kell 
figyelembe venni, ezen túlmenően pedig az Üttv. 
180. § (1) bekezdéséhez fűzött Indokolás célja nem e 
jogszabályhely és az Ákr. 103. § (4) bekezdésének 
összevetése és elemzése volt. Az Üttv. e 
rendelkezéséhez fűzött Indokolása arról szólt, hogy 
az ügyvédi tevékenység gyakorlásának 
felfüggesztésének körében, ki a hatáskör jogosultja. 
Önmagában az, hogy az Indokolás a szankció 
dogmatikai fogalmát tévesen használja, nem lehet 
egy másik, eltérő típusú és célú vizsgálat 
szempontjából irányadó. Emellett pedig 
hangsúlyosan utal a Kúria arra, hogy az Ákr. 103. § 
(4) bekezdése nem szankcióról, hanem egyéb 
jogkövetkezményről beszél. 

[60] A felperes felülvizsgálati kérelmében azt is vitatta, 
hogy mivel a büntetőeljárás megszüntetését követően 
vele szemben nem került sor újabb vádemelésre, az 
Üttv. 180. § (1) bekezdése vele szemben a mentelmi 
jogának megszűnését követően, ismételten, 
vádemelés hiányában nem lett volna alkalmazható. 
Az e tekintetben releváns tényállás szerint a 
felperessel szemben 2019. február 4. napján 
vádemelésre került sor olyan bűncselekmény miatt, 
amelynek büntetési tétele meghaladja az ötévi 
szabadságvesztést. A büntetőeljárás a Szegedi 
Törvényszék 1.B.139/2019/48. számú végzésével a 
felperes mentelmi jogának fenntartása miatt 
megszűnt, majd az a felperes mentelmi jogának 
megszűnése miatt, a Szegedi Ítélőtábla 2019. július 
26. napján kelt Bpkf.III.384/2019/8. számú 
végzésével folytatódott. 

[61] Tény és erre a felperes helyesen hivatkozott, hogy a 
büntetőeljárás nem érdemi okból történt 
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megszüntetését követően vele szemben újabb 
vádemelésre nem került sor, azonban nem volt 
vitatott, hogy a felperessel szemben ugyanazon 
bűncselekmény miatt, ugyanazon vád alapján 
folytatódott tovább a büntetőeljárás. A Kúria kiemeli, 
hogy a felperes azon hivatkozásával, hogy újabb 
vádemelés hiányában az ügyvédi tevékenység 
gyakorlásának felfüggesztése jogsértő, gyakorlatilag 
azt vitatja, hogy vele szemben törvényes vád alapján 
büntetőeljárás van folyamatban. 

[62] Az Üttv. 180. § (1) bekezdése két feltételt ír elő az 
ügyvédi tevékenység gyakorlásának 
felfüggesztésének elrendelésére: szándékos 
bűncselekmény miatti vádemelés, amely esetben a 
büntetési tétel ötévi szabadságvesztésnél súlyosabb. 
E két feltétel a felperessel szemben teljesült: vele 
szemben 2019. február 4-én olyan bűncselekmény 
miatt emeltek vádat, amelynek büntetési tétele ötévi 
szabadságvesztésnél súlyosabb. A felperes 
hivatkozásával szemben szó sincs arról, hogy az 
elsőfokú bíróság jogerős ítéletével a büntetőeljárás és 
a vádemelés közé tett volna egyenlőségjelet, 
túlterjeszkedve az Üttv. 180. § (1) bekezdésén. Az 
elsőfokú bíróság helyesen utalt arra, hogy sem az 
eljárt kamarák, sem pedig a közigazgatási perben 
eljáró bíróság nem jogosult a büntetőbíróságok jogi 
álláspontjának felülbírálatára. A felperes e körben 
arra is alaptalanul hivatkozott, hogy két ízben is 
felfüggesztették az ügyvédi tevékenységének 
gyakorlását, mert az elsőfokú hatóság a felperes 
ügyvédi tevékenysége gyakorlásának 
felfüggesztéséről szóló első határozatát (2019. 
február 7. napján kelt Eln.27/2019. számú határozat) 
a büntetőeljárás megszüntetése miatt, 2019. május 8. 
napján kelt Eln.27-1/2019. számú határozatával 
visszavonta. 

[63] A felperes azt is állította, az ügy érdemére kiható 
egyéb eljárási szabályszegés, hogy az elsőfokú 
bíróság erre vonatkozó kereseti kérelme ellenére nem 
vizsgálta az Ebktv. 7. § (1) bekezdésének, továbbá az 
Ebktv. 8. § j) pontjának megtartására vonatkozó 
hivatkozásait. 

[64] Az Ebktv. 12. §-a értelmében az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése miatti igények az e 
fejezetben, valamint külön jogszabályokban 
meghatározott eljárások során – így különösen 
személyiségi jog érvényesítése iránti per, munkaügyi 
per, közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per, 
valamint fogyasztóvédelmi, foglalkoztatás-
felügyeleti hatóság vagy szabálysértési hatóság 
eljárása során – érvényesíthetőek. 

[65] Az Ebktv. 12. §-ának rendelkezése szerint az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése miatti 
igények az alapvető jogok biztosa előtt 
kezdeményezett eljárás keretében, vagy külön 
jogszabályokban meghatározott eljárások keretében 
érvényesíthetők, ez utóbbi tekintetében a 
jogszabályhely példálózó felsorolást tartalmaz. A 
felsorolás elején található „így különösen” 
kifejezéséből kitűnik, hogy az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése miatti igények nem 
csak az ott felsorolt eljárásokban, hanem minden 
eljárásban hivatkozhatók, ahol azok relevánsak 
lehetnek, így a jelen perben is. 

[66] A felperes azon állításával szemben, amely szerint az 
elsőfokú bíróság az egyenlő bánásmód megtartásával 
kapcsolatos hivatkozásait nem vizsgálta, rögzíthető, 

hogy a jogerős ítélet ugyan azt tartalmazza, hogy 
nem vizsgálta a felperesnek az Ebktv. 7. § (1) 
bekezdésének, továbbá az Ebktv. 8. § j) pontjának 
megtartására vonatkozó hivatkozásait, mert e 
rendelkezések megtartására vonatkozó felperesi 
hivatkozások vizsgálata nem képezte jelen per 
tárgyát (ítélet [73] bekezdés), ennek ellenére azonban 
a jogerős ítélet foglalkozik az egyenlő bánásmód 
követelményének megtartásával (ítélet [75]–[76] 
bekezdések). A jogerős ítélet indokolása tehát kifejti 
álláspontját az egyenlő bánásmód megtartásával 
kapcsolatos felperesi érvekkel kapcsolatban, ezen 
okból tehát a jogerős ítélet nem volt jogszabálysértő. 
E jogerős ítéleti indokolás helyesen mutat rá arra, 
hogy az Üttv. 180. § (1) bekezdése kötelező jelleggel 
írja elő az ügyvédi tevékenység gyakorlásának 
felfüggesztését abban az esetben, ha a jogszabályi 
rendelkezésben foglalt feltételek fennállnak. A Kúria 
hangsúlyozza, a perbeli esetben egyértelmű, kógens 
rendelkezések alkalmazására került sor, az Üttv. 180. 
§ (1) bekezdése érdemi jogi mérlegelést a hatóság 
részére nem enged. Amennyiben pedig nem 
mérlegelési jogkörben hozott határozatról van szó, a 
határozat pedig egyébként nem jogsértő, akkor a 
politikai elfogultságra alapított egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése fel sem merülhet. Az 
egyenlő bánásmód követelménye nem sérült, mert a 
felperes hasonló helyzetben lévő ügyvédekhez 
képest nem került hátrányosabb helyzetbe, egy ügy 
politikai érzékenysége pedig nem jelenti azt 
automatikusan, hogy az eljáró hatóság politikai és 
nem jogi döntést hoz. 

[67] A fentiekben kifejtettekre tekintettel a Kúria 
megállapította, hogy a jogerős ítélet nem 
jogszabálysértő a felülvizsgálati kérelemmel érintett 
körben, ezért a Kúria a jogerős ítéletet a Kp. 121. § 
(2) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. 

(Kúria Kfv.II.37.841/2021/6.) 

A közigazgatási hatóság a kérelemre indult 
eljárása során a kérelem minden elemére 

köteles a tényállást tisztázni és a kérelemről dönteni, 
továbbá határozatát teljes körűen megindokolni [2016. 
évi CL. törvény (Ákr.) 62. §, 81. §; 1997. évi CXL. 
törvény (Kult.tv.) 4/A. §]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A köznemesi sorból származó Esterházy Miklósnak 

az uralkodó 1619-ben grófi címet adományozott. A 
Fraknó várát is magába foglaló fraknói uradalom 
1626-ban került az Esterházy család tulajdonába. Ezt 
követően a családi ékszereket és az addig 
összegyűjtött „drágaságokat” (a továbbiakban: 
Fraknói Kincsek) a család Fraknó várának 
kincstárában helyezte el, amely akkor két teremből 
állt. 

[2] Esterházy Miklós fia, Esterházy Pál 1687-ben nyerte 
el a hercegi címet. 1695. március 2-án 
végrendeletével megalapította a Herceg Esterházy 
Hitbizományt (a továbbiakban: Hitbizomány). 
Eredetileg három Hitbizomány került megalapításra 
az alapító három fia családjainak, azonban két ág 
kihalt, így a Hitbizomány a későbbiek során egy 
kézben egyesült. 

[3] A Hitbizomány alá került – egyebek mellett – Fraknó 
vára, az annak kincstárában elhelyezett ékszerek és 
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ritkaságok, a „Műkincskamrában” lévő dolgok, 
képek, ötvöstárgyak és a fegyvertár.  

[4] A Hitbizomány a folyamatos gyarapodást követően 
1872-ben csődbe ment, irányítására zárgondnok 
kirendelésére került sor. Az uralkodó 
hozzájárulásával a Hitbizományból több ingóság – 
köztük a Fraknói Kincstárban lévő egyes műtárgyak 
– kivonásra és eladásra kerültek. 

[5] A Hitbizomány birtokosa 1896 és 1920 között 
Esterházy Miklós Pál volt, aki 1918 őszén úgy 
határozott, hogy a családi gyűjtemény nagy részét 
Fraknóról Budapestre szállíttatja. A 
Tanácsköztársaság kikiáltását követően a Fraknói 
Kincsek Fraknón maradt részét a Forradalmi 
Kormányzótanács a magánkézben lévő műkincsek 
köztulajdonba vételéről szóló határozata alapján 
köztulajdonba vette, majd átszállították Budapestre 
az Országos Magyar Iparművészeti Múzeumba. 

[6] A Tanácsköztársaság bukását követően a 
„szocializált” műtárgyak visszaadását a 
kultuszminiszter elrendelte. Esterházy Miklós Pál 
1919 augusztusában úgy döntött, hogy a műtárgyak 
maradjanak az Országos Magyar Iparművészeti 
Múzeumban. A múzeum igazgatója 1919. 
szeptember 30-án elismervényt állított ki az ahhoz 
mellékelt jegyzékben felsorolt műtárgyak 
átvételéről. 

[7] Esterházy Miklós Pál 1920-ban bekövetkezett halálát 
követően a Hitbizomány birtokosává Esterházy Pál 
vált, aki 1923. március 28-án írásbeli letéti szerződést 
kötött letevőként az Országos Magyar Iparművészeti 
Múzeummal mint letéteményessel. A szerződés 
tárgyát a múzeum által korábban átvett műkincsek 
képezték. 

[8] A Trianoni Békeszerződés 1921. július 26-i 
hatálybalépésével a fraknói vár feletti területi 
joghatóságot az Osztrák–Magyar Monarchia 
felbomlásával létrejött Ausztria szerezte meg, Fraknó 
vára ténylegesen 1921 decemberében került osztrák 
fennhatóság alá. 

[9] A Magyar Királyi Kúria az 1933. június 17-én hozott 
57. számú polgári jogegységi döntvényében 
megállapította, hogy a hitbizományi vagyonnak a 
trianoni szerződés területi rendelkezései 
következményeképpen más állam fennhatósága alá 
került részére vagy a helyébe lépett értékre a magyar 
hitbizományi jog szabályai nem alkalmazhatók. 

[10] A családi hitbizományról és a hitbizományi 
kisbirtokról szóló 1936. évi XI. törvénycikk (a 
továbbiakban: 1936. évi XI. törvénycikk) előírta a 
hitbizományi vagyon leltározását. Esterházy Pál a 
Soproni Királyi Törvényszékhez mint hitbizományi 
bírósághoz 1937-ben nyújtotta be a leltárt, amelynek 
IV/D. kötete „ékszerek és drágaságok” címszó alatt 
teljeskörűen tartalmazta azokat az ingóságokat, 
amelyek 1919-ben az Országos Magyar 
Iparművészeti Múzeumba kerültek. A hitbizományi 
bíróság által a leltár elfogadásra került, a IV/D. 
kötetben megjelölt ingóságokat a bíróság felvette a 
Herceg Esterházy Hitbizomány leltárába. 

[11] Esterházy Pál 1942 szeptemberében a Iparművészeti 
Múzeumból az ott letétként kezelt, a (magyar) 
Hitbizományhoz tartozó műtárgyakat elszállíttatta, 
azokat a Magyar Nemzeti Múzeum trezorjaiban 
helyeztette el. 

[12] Ezt követően Esterházy Pál 1944. november 29. és 
december 4. között a letétből kivett tárgyakat a 

Budapest I. kerület, Tárnok utca 7–13. szám alatt 
fekvő Esterházy-palota pincéjében helyeztette el. 

[13] Budapest ostroma során az Esterházy-palotát 
bombatalálat érte, a pincében lévő műtárgyakat a 
törmelék maga alá temette. A palota feltárására 1948 
végén, 1949 elején került sor, ennek során 
előkerültek a pincében tárolt műtárgyak, amelyeket 
elszállítottak az Iparművészeti Múzeumba. 

[14] 1947 januárjában egy Kapuvár mellett élő gazda 
disznóóljának aljában egy vasládában a Fraknói 
Kincsek részét tartalmazó tárgyakat találtak, 
amelyeket a Magyar Nemzeti Múzeumba szállítottak 
(a továbbiakban: kapuvári kincsek). Ezeknek a 
kincseknek egy részét a múzeumból 1948-ban 
ellopták, amelyek a későbbiek során Ausztriában 
megtalálásra kerültek. Ausztria azokat 1985-ben 
visszaadta a Magyar Államnak. 

[15] A hitbizományok megszüntetéséről szóló 1949. évi 
VII. törvény (a továbbiakban: 1949. évi VII. törvény) 
hatályba lépése után a Soproni Törvényszék mint 
hitbizományi bíróság 1949. április 28-án végzést 
hozott (619/1948/6.). Ebben egyebek mellett felhívta 
a volt hitbizományi birtokost, hogy a birtokában lévő 
hitbizományi ingókat haladéktalanul adja át a 
Soproni Pénzügyigazgatóságnak, a bíróság a Magyar 
Nemzeti Múzeum őrizetében lévő ingókra 
vonatkozóan intézkedést nem látott szükségesnek. A 
végzésre adott válaszában Esterházy Pál egyebek 
mellett előadta, hogy a Budapest, Tárnok utcai palota 
Budapest ostroma alatt kiégett, az ott lévő 
hitbizományi ingóságok kivétel nélkül elpusztultak. 

[16] Esterházy Pált 1949-ben a Mindszenty József 
bíboros és társai ellen indított büntetőperben tizenöt 
év fegyházbüntetésre és teljes vagyonelkobzásra 
ítélték. 1956. október 30-án Esterházy Pál a 
börtönből kiszabadult, majd házastársával együtt 
elhagyták az országot és Svájcban telepedtek le. 

[17] Az Osztrák–Magyar Monarchia megszűnését 
követően a Hitbizománynak Ausztria területén lévő 
vagyona az osztrák hitbizományi bíróság 
hatáskörébe került. Ausztriának a Harmadik Német 
Birodalomhoz történő csatolását követően lépett 
hatályba az a birodalmi törvény, amely eltörölte a 
hitbizományokat és a hitbizományi vagyont az utolsó 
hitbizományi birtokos szabad vagyonába utalta. Az 
ehhez kapcsolódó, a hitbizományi bírósághoz 
benyújtott leltárban feltüntetésre került Fraknó vára, 
valamint az abban található berendezési tárgyak és 
gyűjtemények, továbbá a Fraknói Kincstárban lévő 
ingóságok. A leltárban nem szerepeltek a magyar 
hitbizományi leltárban felvett ingóságok. 

[18] Esterházy Pál kérelmére a hitbizományi kötöttség 
megszűnéséről 1956-ban került kiállításra 
tanúsítvány. Eszerint a vagyonnak megszűnt a 
hitbizományi jellege. 

[19] Esterházy Pál 1989. május 25-én elhalálozott, 
hagyatékát az illetékes bíróság végrendelet alapján az 
elhunyt házastársának, Ottrubay Melindának adta át. 
A hagyaték részét képezte a Fraknói vár 
tulajdonjoga. 

[20] Ottrubay Melinda 1994. május 24-én hozta létre a 
felperesi osztrák honosságú magánalapítványt, 
amelynek tulajdonába került Fraknó vára, az 1994. 
október 1-jén ott található, valamint az oda tartozó 
valamennyi berendezéssel, gyűjteménnyel és a teljes 
leltári jegyzékkel együtt. 
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[21] Az Iparművészeti Múzeumban elhelyezett 
műtárgyak közül 2011-ben 30 darabot Fertődre 
szállítottak át, amelyek azóta a III. rendű alperesi 
érdekelt (a továbbiakban: III. rendű érdekelt) 
birtokában vannak. 

[22] A felperes 2016. december 5-én a II. rendű alperesi 
érdekelthez (a továbbiakban: II. rendű érdekelt) 
nyújtott be kérelmet a közgyűjteményben őrzött 
vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának 
rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) alapján a Fraknói 
Kincstárhoz tartozó műkincsek részére történő 
visszaadására. A bejelentés a történelmileg a fraknói 
vár két boltíves termében (Fraknói Kincstár) őrzött 
műkincsekre vonatkozik, amelyeket az 
Iparművészeti Múzeumban és a Nemzeti 
Múzeumban őriznek. 

[23] Az igénybejelentés V/2. része tartalmazza, hogy 
1947 januárjában egy Kapuvár mellett élő 
parasztgazda disznóóljának aljából előkerült 
vasládában található tárgyak, vagyis a kapuvári 
kincsek szintén a Fraknói Kincsek részét képezik. 

[24] A felperes igénybejelentésének kibővített 
mellékletében 678 tételnyi műtárgyat sorolt fel, 
amelyek kiadását kérte. 

[25] A II. rendű érdekelt a Rendelet 4. § (2) bekezdésében 
megjelölt összesítést elkészítette, amelyet 
megküldött az alpereshez. Az alperes a 2017. július 
4-én hozott döntésében arról értesítette a II. rendű 
érdekeltet, hogy az eljárást lezártnak tekinti, mert a 
megküldött dokumentáció nem elégséges ahhoz, 
hogy a Rendelet szerinti igénylői pozíció 
azonosítható legyen. A felperest a döntésről a II. 
rendű érdekelt 2017. július 19-én tájékoztatta. 

[26] A fenti alperesi döntéssel szemben benyújtott 
keresetet elbírálva a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság a keresetlevelet a 
15.K.32.602/2017/2. számú végzésével idézés 
kibocsátása nélkül elutasította. 

[27] A felperes fellebbezését elbíráló Fővárosi 
Törvényszék a 10.Kpkf.670.574/2017/5. számú 
végzésével az elsőfokú bíróság végzését hatályon 
kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot a per 
folytatására és újabb határozat hozatalára utasította. 
Az indokolásban megállapította, hogy a Rendelet 
által meghatározott restitúciós eljárás a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 
12. § (2) bekezdés a) pontjára alapítottan hatósági 
ügy. 

[28] A Kúria a Kfv.IV.35.299/2018/6. számú végzésével 
a jogerős végzéssel szembeni alperesi felülvizsgálati 
kérelmet hivatalból elutasította. 

[29] A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 
2019. április 18-án hozott 219.Kpk.45.409/2018/22. 
számú végzésével az alperes 2019. július 4-én hozott 
döntését hatályon kívül helyezte és az alperest az 
eljárás lefolytatására kötelezte. 

Az új eljárás eredményeként meghozott alperesi 
határozat 

[30] Az alperes a 2020. július 4-én hozott MHF/469/2. 
(2020) számú határozatában az egykor Fraknó 
várában őrzött, jelenleg magyar állami tulajdonként, 
az I. rendű, a II. rendű és a III. rendű érdekelt 
alapleltárában nyilvántartott Esterházy kincstár 

tárgyainak (összesen 678 tétel) kiadása iránti 
felperesi igényt elutasította. 

[31] Az indokolásban kifejtette, a felperes igényét a 
Rendeletre alapítottan nyújtotta be. Ugyanakkor 
2019. február 27-én lépett hatályba a 
közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú 
kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 
449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül 
helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti 
rendelkezésekről szóló 22/2019. (II. 25.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: új Rendelet), amelynek 2. 
§-a alapján a Rendelet hatályvesztésekor 
folyamatban lévő és a megismételt eljárásokat a 3–5. 
§-ok szerint kell lefolytatni. 

[32] 2019. július 16-tól hatályos a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Kult.tv.) módosított szövegű 4/A. §-a, 
amely szerint a restitúciós igény teljesítésére akkor 
kerülhet sor, amennyiben az igénylő tulajdonjogát 
kétséget kizáróan bizonyítja. A szintén ezen 
időponttól hatályos 92/E. §-ra figyelemmel a 4/A. § 
alkalmazandó a folyamatban lévő és a megismételt 
eljárásokban is, vagyis a perbeli hatósági eljárás 
során is irányadó.  

[33] Az alperes hangsúlyozta, az igény elutasítása nem 
akadálya annak, hogy a felperes a vagyontárgyakra 
vonatkozó tulajdoni igényének az érvényesítése és 
azok kiadása iránt polgári bíróságnál keresetet 
terjesszen elő. A hatósági döntés az igényelt 
vagyontárgyak birtokba adásáról rendelkezhet, 
azonban azok tulajdonjogáról nem.  

[34] A felperes a Fővárosi Törvényszék előtt 
4.P.21.528/2017. szám alatt indított polgári pert a 
közigazgatási eljárásban érintett műtárgyakra 
vonatkozó tulajdonjogának megállapítása iránt. Az 
alperes a polgári per iratanyagát beszerezte, az 
ügyben irányadó jogtudományi műveket 
áttanulmányozta, azokat figyelembe vette. 
Rámutatott, a felperes az eljárásban nem csatolt 
olyan hatósági vagy bírósági okiratot, amely 
megállapította volna tulajdonjogát a műtárgyakon. A 
felperesnek azt kellett volna igazolnia, hogy a 
műtárgyak a Herceg Esterházy Hitbizomány 
vagyonállagába tartoznak, azok a mai napig a fraknói 
vár dologi jogi értelemben vett tartozékai. 

[35] Az alperes szerint a Hitbizományt alapító okiratból 
nem következik olyan alapítói szándék, amely szerint 
a fraknói vár két érintett termében található dolgok a 
várhoz hozzárendelésre kerültek. Ezzel szemben a 
vár a kincstár őrzési helyéül szolgált. Nem igazolt, 
hogy a Hitbizomány megalapításával a műtárgyak a 
fraknói vár dologi jogi értelemben vett tartozékaivá 
váltak volna. 

[36] A hatóság az okiratokból arra a következtetésre 
jutott, hogy figyelembe véve az Osztrák–Magyar 
Monarchia várható feldarabolását, mind Esterházy 
Miklós, mind fia Esterházy Pál kifejezett szándéka az 
volt, hogy a műtárgyak a Tanácsköztársaság bukását 
és az Osztrák–Magyar Monarchia esetleges 
széthullását követően ne Ausztriában, hanem 
Magyarországon legyenek elhelyezve, és azok mint 
hitbizományi kötöttség alatt álló vagyontárgyak 
kerültek letétbe helyezésre. 

[37] Az értékelt történeti tényekből, valamint az okirati 
bizonyítékokból kiolvasható korabeli jogirodalmi 
álláspontok alapján az alperes azt állapította meg, 
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hogy az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásakor 
és a Trianoni Békeszerződés hatályba lépésekor, 
valamint Ausztriának a fraknói vár joghatósága 
feletti megszerzésekor a perbeli műtárgyak nem 
álltak tartozéki vagy alkotórészi kapcsolatban a 
fraknói várral. Ebből következően a műtárgyakra 
irányadó jogot önállóan kell vizsgálni, nem pedig 
akként, hogy az fraknói várra irányadó joggal 
szükségképpen azonos. 

[38] Az irányadó jogirodalmi álláspontot elfogadva a 
hatóság rögzítette, hogy a Trianoni Békeszerződés – 
jelen ügyben nem releváns kivételekkel – nem 
irányadó Magyarország és Ausztria viszonyára, 
vagyis az nem adhat jogot Ausztria számára. 

[39] Ha abból kellene kiindulni, hogy Ausztria vagy 
osztrák személyek bármit is szerezhettek a Trianoni 
Békeszerződés 175–176. cikkelye alapján, ezekre az 
igényekre is vonatkozik az 1967-ben hatályba lépett 
vagyonjogi megállapodás, amelyet a Magyar 
Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság kötött. Az 
abból fakadó igényeket mindkét fél teljesítette. 

[40] A fentiekre tekintettel az alperes a felperesnek a 
Trianoni Békeszerződésre vonatkozó előadását nem 
találta alaposnak. 

[41] A felperes hivatkozott arra, hogy a perbeli 
jogviszonyban az osztrák jog alkalmazandó, 
figyelemmel az ún. Római Egyezményre (az 1922. 
április 6-án Ausztria, Magyarország, Románia, 
Olaszország, Lengyelország, Csehszlovákia által a 
szerződő felek területén található hitbizományok 
kérdéseinek szabályozása céljából kötött 
Egyezmény). A hatóság bizonyítási eljárás 
lefolytatását követően megállapította, hogy a Római 
Egyezményt Magyarország nem ratifikálta, vagyis az 
Magyarországon nem lépett hatályba, így figyelembe 
nem vehető.  

[42] Az alperes irányadónak tekintette a Magyar Királyi 
Kúria 57. számú – korábban hivatkozott – jogegységi 
döntvényét, amely a perbeli jogviszonyra alkalmazva 
rögzítette, hogy a műtárgyakra nem az osztrák, 
hanem a magyar jog alkalmazandó, mivel azok 
külföldi ingatlan leltárában nem szerepelnek és nem 
minősülnek a külföldi ingatlan – jelen esetben a 
fraknói vár – tartozékának. 

[43] Ugyanis egyfelől Esterházy Pál nem vitatta a 
műtárgyak vonatkozásában a magyar hitbizományi 
bíróság hatáskörét, másfelől az 1936. évi XI. 
törvénycikk alapján benyújtott hitbizományi leltár 
4/D. kötete önálló ingóságokként kezelte az 
ékszereket és drágaságokat, azokat nem rendelték 
egy ingatlanhoz sem. Továbbá az Esterházy Pál által 
1939-ben az illetékes bécsi hitbizományi bíróság felé 
benyújtott hitbizományi vagyonkimutatás nem 
tartalmazta a perbeli műtárgyakat, vagyis azok nem 
tartoztak az osztrák hitbizományhoz. 

[44] Az alperes megállapította, hogy a Trianoni 
Békeszerződést követően sem állt fenn tartozéki és 
alkotórészi kapcsolat a fraknói vár és a műtárgyak 
között. A műtárgyakra és azok tulajdonszerzésére a 
magyar jog az irányadó. 

[45] Az osztrák hitbizományi kötöttség megszűnéséről 
1956-ban került kiállításra tanúsítvány (németül: 
Auflösungsschein). Mivel a perbeli műtárgyak a 
korábban írtak szerint nem voltak részei az osztrák 
hitbizománynak, így értelemszerűen a fenti 
tanúsítvány kiállításában sem szerzett tulajdonjogot 
azok felett Esterházy Pál. Erre tekintettel az 

Esterházy Pál vagyonát öröklő házastársa, majd a 
felperes sem szerzett tulajdonjogot a műtárgyakon. 

[46] Az alperes hangsúlyozta, az 1949. évi VII. törvény 
értelmében a Herceg Esterházy Hitbizomány magyar 
része ex lege a Magyar Állam tulajdonába került. Ez 
a jogszabály 1949-ben teljesedésbe ment, a 
műtárgyak államosítása 1949. április 2-án ezen 
törvényből fakadóan bekövetkezett. 

[47] A műtárgyakat 1948 májusában Esterházy Pál nem 
azért nem jelentette be a hitbizományi bíróság külön 
felhívására, mert azok a fraknói várhoz tartoztak 
volna, hanem mert félt attól, hogy bejelentés esetén 
azonnal megindul a feltárás. 

[48] A műtárgyak az 1949. évi VII. törvény 
hatálybalépésekor és a Soproni Törvényszék mint 
hitbizományi bíróság vonatkozó végzésének 
meghozatalakor a Magyar Nemzeti Múzeum 
birtokában voltak.  

[49] A felperes kétséget kizáróan nem tudta bizonyítani a 
műtárgyakra vonatkozó tulajdonjogát, ezzel 
szemben azok a Magyar Állam tulajdonába kerültek 
az államosítással. 

A kereseti kérelem 
[50] A felperes eljárási és anyagi jogi jogsérelmekre 

hivatkozással nyújtott be keresetet az alperes 
határozatával szemben. 

Az elsőfokú ítélet 
[51] A törvényszék jogerős ítéletében a keresetet 

elutasította. 
[52] Elsődlegesen kifejtette, hogy a per alapjául szolgáló 

ügynek két szakasza volt. Az első szakasz a 2017. 
július 4-én kelt tulajdonosi döntéssel zárult, ebben az 
alperes a Rendelet alkalmazásával járt el. Ezt a 
döntést támadta a felperes a közigazgatási bíróságon. 
A Fővárosi Törvényszék végzése nyomán a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság úgy határozott, 
hogy a restitúciós igénnyel kapcsolatos eljárások a 
Ket. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági 
eljárásnak minősülnek. A fenti jogértelmezés szerint 
tehát a Rendelet alapján lefolytatott eljárás is 
közigazgatási hatósági eljárás volt, vagyis az új, a 
jelen per tárgyát képező eljárás egy megismételt 
közigazgatási hatósági eljárás. Az új eljárás 2019. 
április 18-án indult, akkor már a Ket. helyett hatályba 
lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), 
amelynek alkalmazása az alperes részéről jogszerűen 
történt az Ákr. 143. § (1) bekezdésére alapítottan. 
Jelen esetben a Kult.tv. 2019. december 18-ától 
hatályos 99/C. § (2) bekezdése nem irányadó, mert 
ez a rendelkezés csak azokra az ügyekre terjesztette 
ki az Ákr. hatályát, amelyek még annak hatályba 
lépése előtt indultak és megismételt eljárásnak sem 
minősülnek.  

[53] Jogszerűen járt el az alperes, amikor a Rendelet 
helyett az új Rendelet figyelembevételével bírálta el 
érdemben a felperes igénybejelentését. Az új eljárás 
megindulásakor már az új Rendelet volt hatályos, 
annak 3–5. §-a alapján kellett lefolytatni az eljárást. 

[54] A keresettel támadott határozat meghozatalakor a 
Kult.tv-nek az új Rendelettel összehangolt 4/A. §-a 
már hatályban volt. Ezen a tényen nem változtat, 
hogy az alperes az ügyintézési határidőt túllépte. A 
felperes keresetében kimunkálta, hogy az alperesnek 
a határozatot az ügyintézési határidő betartásával 
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2019. augusztus 11-ig kellett volna kiadmányoznia, 
ekkor azonban a Kult. tv-nek a 4/A. §-a már 
hatályban volt. 

[55] A II. rendű érdekelt restitúciós eljárással kapcsolatos 
feladatait a Rendelet és az új Rendelet az eljárás 
speciális jellegére tekintettel határozta meg. Ezek a 
jogszabályok eljárásjogi szempontból szakhatósági 
vagy szakértői szerepet nem 
biztosítottak/biztosítanak a II. rendű érdekeltnek, így 
az ezekre vonatkozó közigazgatási hatósági eljárási 
szabályok nem vonatkoznak rá. Ezért a II. rendű 
érdekelt összeférhetetlenségére vonatkozó felperesi 
hivatkozások nem alaposak. A felperes által indított 
polgári perben a II. rendű érdekelt szükségképpen 
részt vesz mint állami vagyont kezelő szervezet, a 
Magyar Állam képviselőjeként. 

[56] Nem foghat helyt az a felperesi hivatkozás, hogy a 
megismételt közigazgatási eljárásban a II. rendű 
érdekeltnek új összesítést kellett volna készítenie 
vagy a korábbi összesítést kiegészítenie. Ezt előíró 
jogszabályhelyre a felperes nem hivatkozott. Az 
alperes elfogadta a II. rendű érdekelt alapeljárásban 
készített összesítését, annak kiegészítését nem 
tartotta szükségesnek. 

[57] A törvényszék szerint miután a Ket. jelen ügyben 
nem irányadó, ezért a Rendeletnek és az új 
Rendeletnek a Ket.19. § (3) bekezdésébe ütközését 
állító felperesi érvelés nem merülhet fel. 

[58] Az alperes perbeli hatósági jogköre a Rendeleten és 
az új Rendeleten alapul, annak gyakorlása 
meghatalmazás nélkül lehetséges, egyben szükséges 
is. 

[59] A közigazgatási eljárás első szakaszában a határidő 
túllépése tényszerűen megállapítható, azonban azt a 
bíróság egyrészt nem tekintette hatósági ügyintézési 
határidőnek, másrészt nem ez az eljárási szakasz és 
az abban született döntés képezi a per tárgyát. 

[60] A második eljárási szakaszban is túllépte az 
ügyintézési határidőt az alperes, ami azonban az ügy 
érdemére nem hatott ki. Alaptalan az a felperesi 
állítás, hogy az alperes szándékosan azért lépte túl az 
ügyintézési határidőt, hogy az új Rendelet és a 
Kult.tv. 4/A. §-ának módosítása hatályba lépjen. A 
megismételt eljárás megindításakor az új Rendelet 
már hatályos volt, másrészt a Kult. tv. 4/A. §-ának 
módosított szövege a határozat határidőben történő 
meghozatalakor is irányadó lett volna. A határidő 
megtartása esetén is az új jogszabályok képezték 
volna az eljárás alapját. 

[61] Az új Rendelet alkalmazása nem az alperesi 
késedelem következménye, másfelől az 
Alkotmánybíróság a 11/2021. (IV. 7.) AB 
határozatában kimondott elvhez kapcsolódóan a 
felperes bizonyítási helyzete nem nehezült el. A 
felperes a saját tulajdonjogát állítva terjesztette elő 
igényét, és az ennek alátámasztására szolgáló 
okiratok, dokumentumok az alkalmazandó eljárási 
rezsimtől függetlenül rendelkezésére álltak, illetve 
azokat beszerezhette. 

[62] Az alperes nem lépte túl a hatáskörét, határozata 
tartalmazza, hogy a restitúciós igény teljesítése nem 
eredményezi a tulajdoni igény eldöntését. Az alperes 
nem tulajdonjogi igényt bírált el, nem vette át a 
polgári bíróság hatáskörét. 

[63] A kérelemre indult eljárásban a felperes mint 
kérelmező köteles a kérelmét megalapozó tények és 
körülmények alátámasztására. Nem az alperes, 

hanem az irányadó jogszabály dönti el a bizonyítási 
terhet, jelen esetben az új Rendelet 3. § (1) 
bekezdése. 

[64] Önmagában az a körülmény, hogy nem a felperes 
számára kedvező döntést hozott az alperes, nem 
jelent eljárásjogi jogszabálysértést, azon belül 
hatáskör túllépést. 

[65] A felperes keresetében kifogásolta, hogy az alperesi 
határozat indokolása a kapuvári kincsekkel nem 
foglalkozik, a döntés nem tartalmaz indokolást e 
műtárgyak kapcsán. A törvényszék hivatkozva a 
felperes igénybejelentésére, a polgári perben 
előterjesztett iratokra és a felperes polgári perben 
előterjesztett keresetét elutasító, a Fővárosi 
Törvényszék által hozott 4.P.22.219/2021/5. számú 
elsőfokú ítéletet helybenhagyó 7.Pf.20.731/2020/25. 
számú, a Fővárosi Ítélőtábla által hozott jogerős 
ítéletre kifejtette, hogy a felperes kapuvári kincsek 
megjelöléssel soha nem készített listát, az 
igénybejelentésében sem kapuvári kincsekként 
jelölte meg a Nemzeti Múzeumban őrzött 
műtárgyegyüttest. Az igény tárgyának 
meghatározásánál a törvényszék abból a tényből 
indult ki, hogy a végleges igénybejelentés 678 
tételnyi műtárgyat ölelt fel. A műtárgyakra a felperes 
azonos jogi érvrendszert adott elő, Esterházy Pál 
hitbizományi birtokos tulajdonjogát valamennyi 
tárgy vonatkozásában ugyanazon jogállítások 
mentén vezette le. 

[66] Az eltérést a két műtárgykör (kapuvári kincsek – nem 
kapuvári kincsek) között az a tényállítás képezte, 
hogy a kapuvári kincsek nem a Tanácsköztársaság 
erőszakos fellépése, hanem a hitbizományi birtokos 
saját elhatározása alapján kerültek Magyarországra. 
A felperes maga is elismerte, hogy a kapuvári 
kincsek jogi megítélését ez nem befolyásolja. Az 
alperes az igényelt műtárgyak egészéről 
határozatában döntött, az álláspontját alátámasztó 
jogi ellenérveit az indokolás részletesen tartalmazza. 
Azért, mert a döntés nem ismételte meg az 
igénybejelentés V. részében leírt felperesi 
tényállításokat, a határozat nem vált 
jogszabálysértővé. 

[67] A korábban írtaknak megfelelően az ügyintézési 
határidő túllépése megvalósult, ez azonban az ügy 
érdemére nem hatott ki, a felperes tisztességes 
eljáráshoz való joga nem sérült olyan mértékben, 
amely a határozat megsemmisítését indokolná. A 
pártatlanság és elfogulatlanság követelményének 
sérelmét illetően a felperes konkrét bizonyítékokkal 
nem szolgált. 

[68] Nincs értékelhető összefüggés a felperes tisztességes 
eljáráshoz fűződő joga, továbbá az alperes jelen 
perbeli és a polgári perbeli jogi képviselete között. 

[69] Nem jogszabálysértő, hogy az alperes határozatát 
megküldte az I. rendű érdekeltnek, mert az I. rendű 
érdekelt részt vett az eljárásban, a II. rendű érdekelten 
keresztül az igény elbírálásához adatokat 
szolgáltatott. 

[70] Az elsőfokú bíróság szerint az alperes a tényállást a 
döntéshozatalhoz szükséges mértékben feltárta, 
abból megalapozott, okszerű következtetéseket vont 
le. 

[71] Az irányadó kúriai gyakorlatnak megfelelően a 
törvényszék a Fővárosi Ítélőtábla polgári perben 
hozott jogerős ítéletét figyelembe vette és értékelte. 
A közigazgatási bíróság a tulajdonjog kérdésében 
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nem tehet a jogerős polgári ítélettel ellentétes 
megállapítást. 

[72] Az elsőfokú bíróság idézte a Fővárosi Ítélőtábla 
ítéletének [179]–[180] bekezdésében foglaltakat, 
eszerint a perbeli vagyontárgyak tulajdonjogát a 
Magyar Állam az 1949. évi VII. törvénnyel ex lege 
megszerezte. Az alperes döntését a Fővárosi 
Ítélőtábla jogerős ítélete megerősítette, azzal 
ellentétes álláspontra az ügy érdemét illetően a 
közigazgatási bíróság nem helyezkedhetett. 

[73] Az elsőfokú bíróság mellőzte a felperes azon 
indítványát, hogy kezdeményezzen az 
Alkotmánybíróság előtt normakontroll eljárást a 
Kult. tv. 2019. július 16-tól módosított 4/A. §-a és 
92/D-E. §-a, a 2019. december 28-tól hatályos 99/C. 
§-a, továbbá az új Rendelet szabályai 
vonatkozásában. Véleménye szerint a felperes 
Alaptörvényben rögzített jogai a szabályozás folytán 
nem sérültek, mert a bizonyítási teher alakulásától 
függetlenül minden szükséges és lehetséges 
dokumentum, bizonyíték, jogi szakvélemény az 
alperes rendelkezésére állt, illetve a felperes minden 
ilyet az alperes rendelkezésére bocsátott a döntés 
meghozatalához. 

[74] A törvényszék szintén mellőzte a felperesnek a 
döntés-előkészítő anyagok beszerzésére vonatkozó 
bizonyítási indítványát, amelyekkel az alperes 
elfogultságát kívánta alátámasztani. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelmek 
[75] A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő 

felülvizsgálati kérelmet elsődlegesen annak akként 
történő megváltoztatása iránt, hogy a felülvizsgálati 
bíróság az alperes határozatát semmisítse meg és az 
alperest kötelezze új eljárás lefolytatására. 
Másodlagosan indítványozta az ítélet teljes körű 
hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új 
eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára 
utasítását. 

[76] A felperes hangsúlyozta, keresetlevelében és két 
további peres iratában részletesen kifogásolta, hogy 
miközben a restitúciós igény két jelentősen eltérő 
történeti tényállású műtárgycsoportra terjed ki – 
egyfelől az Iparművészeti Múzeumba 1919-be 
beszállított, másfelől a Nemzeti Múzeumba 1947-
ben a Kapuvár melletti megtalálása után beszállított 
műkincsekre-, és ezen két csoportot az 
igénybejelentésben külön-külön jelölte meg, addig 
az alperesi határozat jogi indokolása teljes egészében 
mellőzi a kapuvári kincsek csoportját. 

[77] A támadott ítélet nem cáfolta a felperes azon kereseti 
állítását, hogy a határozat jogi indokolása a kapuvári 
kincsekre vonatkozó eltérő tényállási elemekre nem 
tért ki. A törvényszék nem tudott megjelölni egyetlen 
olyan helyet sem a határozatban, amely arra utalna, 
hogy az alperes jogi érvelése átfogta volna a teljes 
műtárgykört. 

[78] Az elsőfokú bíróság kritikátlanul átvette a Fővárosi 
Ítélőtábla döntésének iratellenes, súlyosan 
okszerűtlen okfejtését. Nem igaz az az ítéleti 
ténymegállapítás, hogy a felperes a teljes 
műtárgyegyüttesre azonos jogi érvrendszert adott 
elő. Ezen kívül a polgári peres felperesi 
nyilatkozatok is felhívták a figyelmet a két 
műtárgykör közötti eltérésekre. Az eltérő tényállási 
elemek ráadásul nem a felperesi tulajdonjog 

fennállása, hanem az állami tulajdonszerzés 
szempontjából jönnek figyelembe. 

[79] A Soproni Törvényszék mint hitbizományi bíróság 
felé 1937-ben benyújtott jegyzékben szereplő 
minden műtárgy az Iparművészeti Múzeumban 
őrzött tárgyak közé tartozik, vagyis a kapuvári 
kincsek egyike sem szerepel abban (IV/D. 
Melléklet). 

[80] Az alperes megsértette az Ákr. 62–63. §-ában írt 
tényállás-tisztázási és 81. § (1) bekezdése szerinti 
indokolási kötelezettségét. 

[81] A felperes kifejtette, az alperes a joghatályos, 
hibátlan állami tulajdonszerzést kétséget kizáróan 
igazoló okiratláncolat ellenőrzéséről áttért a felperes 
tulajdonjogának érdemi vizsgálatára és elbírálására, 
ennek során egyoldalúan a felperesre telepítette a 
bizonyítási terhet. Ezzel lényegesen túllépte hatósági 
jogkörét és kvázi polgári eljárást kívánt lefolytatni. 

[82] Vitatta a felperes, hogy a törvényszék elutasíthatta a 
keresetet a polgári peres jogerős ítéletre 
hivatkozással. A törvényszék ítéletének 
meghozatalakor a Fővárosi Ítélőtábla polgári 
másodfokú döntése nem volt jogerős, azt követően 
emelkedett jogerőre. A közigazgatási bíróságnak azt 
kellett volna elsősorban vizsgálnia, hogy az alperesi 
határozatból kiolvasható indokolás és 
megállapítások okszerűek és konzisztensek-e. Ha 
nem, akkor irreleváns, hogy a polgári bíróság a 
tulajdonjog kérdésében miként döntött. 

[83] A felperes fenntartotta azt az álláspontját, hogy a 
619/1948/6. számú végzés mellőzése és az 1949. évi 
VII. törvényben az állami tulajdonszerzés hatóköréül 
rögzített 1948. július 27-i leltári állapot attól eltérő 
megállapítása sérti az 1949. évi VII. törvény 2. §-át, 
egyben áttöri az anyagi jogerő alapelvi szabályát is. 
Emellett az ítélet nem tér ki érdemben arra, hogy az 
alperesi határozat okszerűtlenül és téves 
jogalkalmazással mellőzte a fraknói vár és a Fraknói 
Kincsek közötti dologkapcsolat megállapítását. A 
Hitbizomány alapító okirata bizonyítja, hogy a 
Fraknói Kincsek a fraknói vár alkotórészét, 
legalábbis tartozékát képezik. 

[84] Az elsőfokú bíróság tévesen állapította meg, hogy a 
keresettel támadott határozat meghozatalához vezető 
eljárás egy megismételt eljárás lenne, mivel az 
helyesen az eredeti 2016. december 5-én indított 
restitúciós eljárás folytatása. Az alperesi 
határozatban nem található hivatkozás olyan 
jogszabályra, amelyből az Ákr. hatálya következne. 

[85] Az alperes ismétlődő és súlyos ügyintézési határidő-
túllépései miatt az eredetileg 93 napos eljárás három 
és fél évig húzódott. Ennek eredményeként a felperes 
igényét végül az alperes által a késedelem alatt – 
célzottan – előkészített és hatályba léptetett 
hátrányos anyagi jogszabályi feltételek – az új 
Rendelet és a Kult.tv. 4/A. §-ának módosult szövege 
– alapján bírálta el. 

[86] A felperes – az ítéletben írtakkal szemben – nem 
állította azt, hogy az alperes ügyintézési határideje 
valaha újra kezdődött volna, ahogyan azt sem, hogy 
a Rendelet 93 napos határideje helyett az új Rendelet 
115 napos határideje, vagy az alperes által tévesen 
jelzett 180 napos határidő érvényesült volna. Ezzel 
szemben a felperes többször jelezte, hogy bármelyik 
határidő számítás esetében megállapítható az alperes 
súlyos és kimenthetetlen késedelme. 
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[87] Az alperesnek mindenképpen 2019. július 16. előtt 
meg kellett volna hozni a határozatát, amelyben 
viszont még a felperesnek kedvező bizonyítási terhet 
tartalmazó Kult.tv. 4/A. § eredeti szövegét kellett 
volna alkalmaznia. 2019 áprilisában a felperes az 
eljárás részévé tette az állami tulajdonszerzést cáfoló 
– és felperesi tulajdonszerzést kétséget kizáróan 
igazoló – 619/1948/6. számú jogerős végzést, 
amelyet a hatóságnak figyelembe kellett volna 
vennie. Ezzel szemben nem volt még az ügyirat része 
a Soproni Törvényszék mint hitbizományi bíróság 
felé benyújtott hitbizományi leltár és annak 4/D. 
jegyzéke. Így kizárólag a 619/1948/6. számú jogerős 
végzés alapján lehetett volna megítélni az állami 
tulajdonba jutó hitbizományi leltár vagyoni körét. 

[88] Az ítéletben írtakkal szemben egyértelmű a történeti 
tényállás alapján, hogy az alperes szándékosan és 
tudatosan lépte át az ügyintézési határidőt. 

[89] Nem foghat helyt az az ítéleti álláspont, hogy nem 
nehezült el a felperes bizonyítási helyzete. Ezzel 
szemben egyértelmű, hogy a Rendeletben és a 
Kult.tv. eredeti 4/A. §-ában az államnak kellett 
kétséget kizáró módon bizonyítania a saját egykori 
tulajdonszerzését, míg az új Rendelet és a Kult.tv. 
módosított 4/A. §-a alapján a felperesnek kell 
bizonyítania a tulajdonjogát. 

[90] A hatóság nem tett semmit az eljárás gyorsítása 
érdekében, hanem diszkriminatív jogalkotásra 
használta fel az ismételt és súlyos késedelmét. 

[91] Sem az alperesi határozat, sem az ítélet nem tisztázta, 
hogy az Ákr. vagy a Ket. rendszerében mi lenne 
pontosan a II. rendű érdekelt jogállása, ez az eljárás 
közben sem volt pontosan tudható. Ebben a körben is 
keveredtek az összeférhetetlen állami szerepkörök. 

[92] Sérti a pártatlan és tisztességes eljárás elvét, hogy az 
alperest a közigazgatási perben ugyanaz az ügyvéd 
képviseli, mint jelen per III. rendű érdekeltjét a 
polgári perben (ott IV. rendű alperes). 

[93] A felperes véleménye szerint az alperes jogellenesen 
adta ki a felperes ügyében született perbeli 
határozatot a felperes polgári perbeli ellenfelének, 
jelen per I. rendű érdekeltjének. Ezzel sérült a Ket. 
78. § (1) bekezdése. 

[94] Az alperes a keresetlevelet több hónapos 
késedelemmel terjesztette fel a törvényszéknek, ezt 
az alperesi mulasztást a polgári per állami szereplő 
alperesei tisztességtelenül kihasználták. 

[95] A közigazgatási bíróság ítéletében nem foglalkozik 
azokkal a felperesi érvekkel, hogy az első fokon eljárt 
polgári bíróság ítéletének indokolásában a tulajdoni 
igény eldöntésének jogkérdéseiben nem alakított ki 
önálló véleményt, hanem átmásolta a közigazgatási 
eljárás során hozott alperesi határozat tulajdonjogi 
okfejtésének jelentős részét. 

[96] Sérti az új Rendelet 4. § (3) bekezdését az az ítéleti 
megállapítás, hogy nincs olyan jogszabályi 
rendelkezés, amely új összesítés készítését 
kötelezően előírta volna. 

[97] Ugyancsak jogszabálysértő, hogy a határozat nem 
tartalmazta az állami vagyonért felelős miniszter által 
kiállított meghatalmazásra vonatkozó álláspontot. 

[98] Az alperes, az I. rendű, II. rendű és a III. rendű 
érdekelt külön-külön előterjesztett felülvizsgálati 
ellenkérelmükben a jogerős ítélet hatályában 
fenntartását indítványozták. Részletesen 
nyilatkoztak a felülvizsgálati kérelemben foglaltakra. 

Álláspontjuk szerint az ítélet eljárási és anyagi jogi 
szempontból is megalapozott és jogszerű. 

A Kúria Pfv.II.20.909/2021/9. számú végzése 
[99] A Kúria a 2022. január 19-én hozott 

Pfv.II.20.909/2021/9. számú végzésében a Fővárosi 
Ítélőtábla 7.Pf.20.731/2020/25. számú jogerős 
ítéletét hatályon kívül helyezte és a másodfokú 
bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára 
utasította. 

[100] Az indokolásban rögzítette, a másodfokú bíróság 
megítélése szerint a kapuvári kincsekre a kereset nem 
terjed ki. Ez a következtetés azonban iratellenes 
megállapításon alapul. A felperes keresete ugyanis 
kiterjedt a keresetlevél 3. számú mellékletében 
felsorolt, Kapuvár mellett megtalált és a Nemzeti 
Múzeumban elhelyezett 58 műtárgyra is.  

[101] Az Ítélőtábla jogszabálysértő módon járt el, amikor 
téves következtetése folytán a felperesnek az I. rendű 
alperessel szemben előterjesztett tulajdon 
megállapítása iránti keresetét érdemben úgy bírálta 
el, hogy nem volt tekintettel a kapuvári kincsek 
egészére, azokról a tényállás megállapítása során 
sem adott számot, és ebből következően indokolási 
kötelezettségének nem tett eleget. 

[102] Szintén téves következtetéseket vont le a másodfokú 
bíróság, amikor a kapuvári kincseket azonosította az 
eredetileg az Iparművészeti Múzeumban őrzött, majd 
utóbb a Nemzeti Múzeumba átszállított 
érmegyűjteménnyel. 

[103] A jogerős ítélet a rendelkező része és az indokolása 
egybevetését, de magát az indokolását tekintve is 
következetlen. Egyrészt azért, mert a keresetet – 
amely magában foglalta a kapuvári kincseket is – 
elutasító elsőfokú ítéletet teljes egészében 
helybenhagyta annak ellenére, hogy az indokolásban 
úgy foglalt állást, hogy ezt a kérdést érdemben nem 
vizsgálta. Másrészt viszont ez utóbbi 
megállapításhoz mérten az indokolása önmagában is 
következetlen, amennyiben az jogi fejtegetést 
tartalmaz arra nézve, hogy bizonyos – nem vitásan a 
kapuvári kincsek közé tartozó – műtárgyaknak az 
ellopása és Magyarországról történő elvitele miért 
nem jelentős az ügy elbírálása szempontjából. A 
jogerős ítélet indokolása a kapuvári kincsek 
tekintetében hiányos, iratellenes és emiatt egyéb 
összefüggéseiben logikailag is hibásnak bizonyult. 

[104] Az Ítélőtábla figyelmen kívül hagyta és nem értékelte 
azt a tény, hogy a kapuvári kincsek nem szerepelnek 
az 1937-es hitbizományi vagyonleltárban. Ennek 
ellenére a kereset egészét tekintve – egységesen – 
annak tulajdonított döntő jelentőséget, hogy az 1948-
as leltárban ugyan nem szerepelnek a perbeli 
műtárgyak, de az 1937-es leltárban igen. Ezzel az 
indokolással viszont nemcsak az nem igazolható, 
hogy a kapuvári kincsekre is kiterjedt az államosítás, 
hanem az a következtetés sem, hogy az 1937-es 
leltárban szereplő vagyontárgyak felelnek meg a 
hitbizományi vagyonnak. Márpedig a jogerős ítélet 
tartalma szerint a másodfokú bíróság az így 
megállapított hitbizományi vagyont tekintette 
olyannak, amelyen mint az 1949. évi VII. törvény 
hatálya alá tartozó vagyontömegen az I. rendű 
alperes – a Magyar Állam – államosítás útján 
tulajdonjogot szerzett. 

[105] Ha a másodfokú bíróság a megismételt eljárásban is 
fenntartja azt az álláspontját, hogy az adott ügyben a 
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megállapítási kereset eljárásjogi feltételei fennállnak, 
akkor egyrészt határozata tényállásában a kapuvári 
kincsekkel kapcsolatos tényeket is rögzítenie kell. 
Másrészről meg kell adni az indokát annak, hogy a 
hatályon kívül helyezett ítéletben részletesen értékelt 
többi műtárgyra vonatkozó jogi okfejtése miért 
irányadó a kapuvári kincsekre is; ha pedig azokkal 
kapcsolatban eltérő álláspontra helyezkedik, akkor 
annak indokát kell adnia. 

[106] Ezekkel a kérdésekkel elválaszthatatlanul összefügg 
egyfelől annak az ismételt vizsgálata, hogy az osztrák 
jog alkalmazása kizárta-e a per tárgyává tett vagyont 
annak egészére, illetve milyen jelentősége van a 
felperes által hivatkozott nemzetközi 
szerződéseknek. Másfelől csak a tulajdonosi pozíció 
tisztázása után lehet dönteni a III. és IV. rendű 
alperessel szemben előterjesztett kereseti 
kérelmekről, így arról is, hogy a felperes 
kereshetőségi joga kiterjed-e a IV. rendű alperessel 
fennállónak tartott kötelmi jogviszonyra, a letétre is. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[107] A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint alapos. 
[108] A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény (a továbbiakban: Kp.) 120. § (5) bekezdésére 
figyelemmel a felülvizsgálati eljárásban bizonyítás 
felvételének nincs helye, a Kúria a felülvizsgálati 
kérelem elbírálása során a jogerős határozat 
meghozatalakor rendelkezésre álló iratok és 
bizonyítékok alapján dönt. 

[109] A Kúria álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a 
nagyrészt pontosan megállapított tényállásból a jelen 
felülvizsgálati ítélettel érintett részben helytelen jogi 
következtetést vont le. 

[110] A Kult.tv. 2013. december 7-től 2019. július 16-ig 
hatályos 4/A. §-ának értelmében az állami vagy helyi 
önkormányzati fenntartású közgyűjteményben őrzött 
olyan kulturális javakat, amelyek állami 
tulajdonjogának fennállása minden kétséget kizáró 
módon nem igazolható, az e törvény felhatalmazása 
alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott 
eljárás eredményeként térítésmentesen ki kell adni 
annak a személynek, aki az adott, kulturális javak 
körébe tartozó tárgyra vonatkozó tulajdonjogát 
megfelelően valószínűsíti. 

[111] A Kult. tv. 4/A. §-ában említett kormányrendelet a 
Rendelet volt, amelyet a későbbiek során az új 
Rendelet helyezett hatályon kívül. 

[112] A Rendelet 1. § (1) bekezdése rögzíti, ha valamely 
állami vagy helyi önkormányzati fenntartású 
közgyűjteményben (a továbbiakban együtt: 
közgyűjtemény) őrzött, állami tulajdonban állóként 
nyilvántartott, a kulturális javak körébe tartozó 
vagyontárgy vagy vagyontárgyegyüttes (a 
továbbiakban együtt: vagyontárgy) visszaadására (a 
továbbiakban: visszaadás) vonatkozóan természetes 
személy, jogi személy vagy más szervezet (a 
továbbiakban együtt: igénylő) a tulajdonjogára 
hivatkozással igényt jelent be, az igény elbírálásához 
szükséges adatokat a vagyontárgy állami 
tulajdonjogának gyakorlására jogosult szervezetként 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a 
továbbiakban: az állami tulajdonjog gyakorlója) a 2. 
és 3. §-ban foglaltak szerint szerzi be. A 1. § (2) 
bekezdés első mondata szerint az igénylő az igényét 
jogi képviselő útján terjesztheti elő. 

[113] A felperes a Kult. tv. 4/A. §-a és a Rendelet alapján 
2016. december 5-én terjesztette elő kérelmét, amely 
az abban foglalt vagyontárgyakra vonatkozó 
igénybejelentést tartalmazott. Annak „A” pontja 
szerint az igénybejelentés kiterjedt a Fraknói Kincsek 
Iparművészeti Múzeumban és Magyar Nemzeti 
Múzeumban őrzött tárgyaira is. Az 
igénybejelentéshez csatolt 2. számú melléklet 
tartalmazza az igényelt vagyontárgyak azonosítható 
megjelölését, azok őrzési helye szerinti bontásban. 

[114] Az igénybejelentés IV. pontja az Iparművészeti 
Múzeumban letétbe helyezett és őrzött műkincsekre, 
míg az V. pont a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött 
műkincsekre vonatkozik. Az V.2. pontban a felperes 
előadta, hogy a fertődi Esterházy-kastélyba 
menekített Fraknói Kincsek 1947. január 5–6-án egy 
Kapuvár mellett élő parasztgazda disznóólaljából 
egy vasládában kerültek elő. A V.3. pont szerint ezek 
a kincsek a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek, 
azok egy részét 1948. április 8-án ellopták, az 
ellopott tárgyak közül néhány Ausztriában került 
megtalálásra, azok egy részét 1985-ben Ausztria 
visszaadta Magyarországnak. Ezek a tárgyak 
visszakerültek a Magyar Nemzeti Múzeumba. 

[115] Az alperes jelen per tárgyát képező határozatának 
rendelkező része a felperes módosított – összesen 
678 tételnyi műtárgyra vonatkozó – igényét 
teljeskörűen elutasította. A határozat rendelkező 
része szerint az kiterjed az Iparművészeti 
Múzeumban, a Magyar Nemzeti Múzeumban és az 
Esterházy-kastélyban őrzött műtárgyakra is. 

[116] Az alperesi határozat [19]–[88] pontjai tartalmazzák 
a történeti tényállást. Ezen belül az 1940-es évek 
történéseit a [69]–[81] pontok rögzítik. A történeti 
tényállásban az alperes nem tesz említést az 1947-
ben Kapuvár mellett megtalált és a Magyar Nemzeti 
Múzeumba szállított műtárgyakról. A határozat nem 
tartalmazza azt sem, hogy a műtárgyak egy részét 
1948-ban ellopták és azok csak 1985-ben kerültek 
vissza a Magyar Nemzeti Múzeumba. 

[117] A határozat [12] pontjában az alperes megállapította, 
hogy a felperes a közigazgatási eljárás során a kiadni 
kért műtárgyak körét pontosította, összhangban az 
általa indított polgári per tárgyával, akként, hogy a 
jelen eljárásban elintézett igény és a polgári perben 
előterjesztett tulajdoni igény tárgyi köre ugyanaz 
legyen. 

[118] A felperes keresetlevelének 5. pontjában, majd a 
közigazgatási perben 16. és 30. alszám alatt 
előterjesztett iratában is sérelmezte, hogy az alperes 
„elvétette az igény tárgyát”, miután döntése tévesen 
az igényelt műtárgykörnek csak az egyik feléről 
rendelkezett, az Iparművészeti Múzeumban őrzött 
tárgyakról. Ugyanakkor az 1947-ben Kapuvár 
mellett talált és a Magyar Nemzeti Múzeumban 
őrzött tárgyak tekintetében a hatóság nem merítette 
ki a restitúciós kérelmet. 

[119] A törvényszék ítélete indokolásának [60]–[66] 
pontjaiban fejtette ki a kapuvári kincsekkel 
kapcsolatos álláspontját. Ezt a [66] pontban úgy 
foglalta össze, hogy „a fent bemutatott bizonyítékok 
azt támasztják alá, hogy a felperes kapuvári kincsek 
megjelöléssel soha nem készített listát és az 
igénybejelentésében sem kapuvári kincsekként 
jelölte meg a Nemzeti Múzeumban őrzött 
műtárgyegyüttest, ezért az igény tárgyának 
meghatározásánál a bíróság abból – a felperes által 



1286 Közigazgatási Kollégium 

nem vitatott – tényből indult ki, hogy a végleges 
igénybejelentés 678 tétel, az Iparművészeti 
Múzeumban, a Nemzeti Múzeumban és később az 
Esterházy-kastélyban őrzött műtárgyat ölelt fel. Azt 
is hangsúlyozottan mérlegelte a bíróság, hogy a teljes 
műtárgyegyüttesre azonos jogi érvrendszert adott elő 
a felperes, Esterházy Pál hitbizományi birtokos 
tulajdonjogát valamennyi tárgy vonatkozásában 
ugyanazon tényállítások mentén vezette le. Az 
eltérést a két műtárgykör (kapuvári kincsek – nem 
kapuvári kincsek) között pusztán az a tényállítás 
képezte, hogy a kapuvári kincsek nem a 
Tanácsköztársaság erőszakos fellépése, hanem a 
hitbizományi birtokos saját elhatározása alapján 
kerültek Magyarországra. A felperes ugyanakkor 
maga ismerte el, hogy ez a kapuvári kincsek jogi 
megítélését nem befolyásolja. Erről a két 
műtárgykört érintően lényegében azonos jogi 
álláspontról, az igényelt műtárgyegyüttes egészéről 
az alperes határozatában döntött, az álláspontját 
alátámasztó jogi ellenérveit a határozat indokolása 
részletesen tartalmazza, vagyis csak azért, mert a 
döntés nem ismételte meg az igénybejelentés V. 
fejezetében leírt felperesi tényállításokat, a határozat 
nem vált jogszabálysértővé.” 

[120] A felperes felülvizsgálati kérelmében – egyebek 
mellett – vitatta a törvényszéknek a kapuvári 
kincsekkel kapcsolatos jogsérelemre vonatkozó 
érvelését. Fenntartotta ebben a körben az elsőfokú 
eljárás során előadottakat, és nem fogadta el az 
elsőfokú bíróság e körben tett ténymegállapításait és 
jogi okfejtését. 

[121] Az alperes és az érdekeltek külön-külön előterjesztett 
felülvizsgálati ellenkérelmükben tartalmában 
egységesen úgy nyilatkoztak, hogy az alperes „nem 
vétette el az eljárás tárgyát”, az alperesi határozat 
mind a rendelkező részében, mind az 
indokokolásában kiterjed a Magyar Nemzeti 
Múzeumban őrzött műtárgyakra is. 

[122] A Kúria elsődlegesen hangsúlyozza, a felperes által 
indított polgári per és jelen közigazgatási per 
ugyanarra a műtárgycsoportra terjed ki, vagyis 
összesen 678 műtárgyra. Ugyanakkor a 
közigazgatási per tárgya a keresettel támadott 
alperesi határozat jogszerűségi felülvizsgálata, 
amelynek során érvényesülniük kell a közigazgatási 
per speciális szabályainak, így a határozathoz 
kötöttség, a kereseti kérelemhez kötöttség és – 
felülvizsgálati kérelem benyújtása esetén – a 
felülvizsgálati kérelemhez kötöttség elvének is. 
Ebből következően a közigazgatási per eljárásrendje 
jelentősen eltér a polgári perétől. 

[123] Az Ákr. 30. § (1) bekezdése értelmében a kérelem az 
ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel hatósági eljárás 
lefolytatását, illetve a hatóság döntését kéri jogának 
vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében. A 
38. § alapján a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni 
akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt 
elnevezéssel. 

[124] Az Ákr. 62. § (1), (2) és (4) bekezdése kimondja, ha 
a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre 
álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le. 
A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték 
felhasználható, amely a tényállás tisztázására 
alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a 
hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett 
bizonyíték. A hatóság szabadon választja meg a 

bizonyítás módját és a rendelkezésre álló 
bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint 
értékeli. 

[125] Az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján a döntés 
tartalmazza az eljáró hatóság, a ügyfelek és az ügy 
azonosításához szükséges minden adatot, a 
rendelkező részt – a hatóság döntésével, a 
szakhatóság állásfoglalásával, a jogorvoslat 
igénybevételével kapcsolatos tájékoztatásra és a 
felmerült eljárási költséggel – továbbá a 
megállapított tényállásra, a bizonyítékokra a 
szakhatósági állásfoglalás indokolására a mérlegelés 
és a döntés indokaira, valamint az azt megalapozó 
jogszabályhelyek megjelölésére is kiterjedő 
indokolást. 

[126] A felperesi igénybejelentés időpontjában irányadó 
Ket. az eljárás megindítását a 29. §-ban, a tényállás 
tisztázását az 50. §-ban, míg a határozat tartalmi 
elemeit a 72. §-ban szabályozza. A tényállás-
tisztázási és indokolási kötelezettségre vonatkozó 
rendelkezések tartalmukban túlnyomórészt azonosak 
a Ket.-ben és az Ákr.-ben. A kérelemre irányadó 
jogszabályhelyek részbeni eltérést mutatnak, de ezek 
az eltérések jelen ügy megítélése szempontjából nem 
relevánsak. 

[127] A Kúria rámutat, a felperes igénybejelentése 
egyértelműen kiterjedt a Magyar Nemzeti 
Múzeumban őrzött műtárgyakra, amelyeket a 
felperes az 1947 januárjában Kapuvár mellett talált 
műtárgyakként azonosított az igénybejelentésének 
V. pontjában. A felperes ugyan kérelmével ezeket a 
műtárgyakat nem nevezte kapuvári kincsnek, ez 
azonban az ügy szempontjából irreleváns. Annak van 
jelentősége, hogy az igénybejelentés IV. és V. pontja 
szerinti műtárgyak között (Iparművészeti 
Múzeumban – Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött 
műtárgyak) a felperes egyrészt ténybeli 
különbségeket határozott meg, másrészt az azokhoz 
kapcsolódó jogi okfejtése is eltér. 

[128] A felülvizsgálati bíróság álláspontja szerint a 
fentiekből következően az alperesnek az 
Iparművészeti Múzeumban és a Magyar Nemzeti 
Múzeumban őrzött műtárgyak tekintetében – a 
kérelem megfelelő elbírálása érdekében – olyan 
bizonyítási eljárást kellett volna lefolytatnia, hogy 
annak eredményeként mindkét műtárgycsoport 
sorsának történeti előzményei megfelelően 
dokumentáltak legyenek. 

[129] Továbbá az alperes akkor tett volna eleget indokolási 
kötelezettségének, ha műtárgycsoportonként 
(kapuvári kincsek – nem kapuvári kincsek) adja 
ténybeli és jogi indokát döntésének. 

[130] A fentiekre figyelemmel az alperes megsértette az 
Ákr. 62. §-a szerinti tényállást-tisztázási és a 81. §-
ban szabályozott indokolási kötelezettségét. 

[131] A törvényszék ítéletében anélkül tett ténybeli és jogi 
megállapításokat a kapuvári kincsekről, hogy e 
műtárgycsoportra vonatkozóan az alperes határozata 
tényállást és indokolást tartalmazott volna. 

[132] A Kúria hangsúlyozza, a közigazgatási per egyik 
sajátossága, hogy a közigazgatási bíróság a támadott 
alperesi határozat jogszerűségéről dönt, az abban 
foglaltakhoz kötve van (határozathoz kötöttség). Ha 
a támadott határozat – mint jelen esetben – adott 
kérelmi elemről nem tesz említést, arról nem dönt, 
akkor a hatóság e mulasztását a közigazgatási bíróság 
nem pótolhatja, mert ezzel a hatóságtól von el 
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hatáskört. Azaz nincs lehetőség arra, hogy a 
közigazgatási bíróság ítéletében pótolja a hatóság 
határozatának hiányosságát. 

[133] A felülvizsgálati bíróság véleménye szerint a 
törvényszék fenti eljárási szabálysértése az ügy 
érdemi elbírálására kihatott. 

[134] A felperesi kérelem teljes körű elbírálásának hiánya 
olyan lényeges eljárási jogszabálysértés, amely 
valamennyi további eljárási és az összes anyagi jogi 
megjelölt jogsérelem vizsgálatát és elbírálását 
megakasztja. 

[135] A Kúria a Kp. 121. § (1) bekezdés b) pontját 
alkalmazva a törvényszék ítéletét megváltoztatta, az 
alperes határozatát megsemmisítette és az alperest új 
eljárás lefolytatására kötelezte. 

[136] Az új eljárás során az alperesnek jelen ítélet 
indokolását figyelembe véve a tényállást a kapuvári 
kincsekre is tisztáznia szükséges és döntésének, 
valamint annak indokolásának szintén ki kell 
terjednie a kapuvári kincsekre.  

[137] A megismételt eljárásban az alperesnek az Ákr. 143. 
§ (1) bekezdésére tekintettel az Ákr.-t kell 
alkalmaznia. 

(Kúria Kfv.III.37.827/2021/15.) 

Semmis a közigazgatási cselekmény, ha a 
döntést hozó testületi szerv nem volt 

jogszabályszerűen megalakítva [2016. évi XXIX. 
törvény (Szaktv.) 92. § (1) bek. b) pont, 98. § (1) bek., 
(2) bek., 99. § (4) bek.]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] Az agrármérnök és jogász végzettségű felperes 2002. 

augusztus 28-án került bejegyzésre a szakértői 
névjegyzékbe. Az általa ellátható szakterületek 
között nem szerepel a termőföld forgalmazás és a 
termőföld értékbecslés. 

[2] Egy másik igazságügyi szakértő 2020. február 7-én 
bejelentést tett a Magyar Igazságügyi Szakértői 
Kamara (a továbbiakban: MISZK) Etikai 
Bizottságához, amely szerint a felperes úgy adott 
szakvéleményt termőföld haszonbérleti díj 
megállapítására, hogy arra nem rendelkezik 
kompetenciával. Csatolta a felperes által a Zrt. 
megrendelő részére 2019. október 28-án készített 
szakvéleményt, amelynek tárgya egy mezőgazdasági 
rendeltetésű termőterület haszonbérleti díjának 
megállapítása volt.  

[3] A MISZK Fegyelmi Bizottságának kijelölt fegyelmi 
tanácsa a 2020. szeptember 16-i ülésen hozott 
határozatával egyhangúlag fegyelmi eljárás 
megindítása mellett döntött a felperessel szemben. A 
fegyelmi eljárásban 2020. október 5-re a tanács 
fegyelmi tárgyalást tűzött ki, amelyre a felperest a 
jogaira való tájékoztatás megküldésével megidézte.  

[4] A felperes a fokozódó járványhelyzetre figyelemmel 
a fegyelmi tárgyalás elhalasztását indítványozta, 
amely kérelmének az eljáró fegyelmi tanács nem 
adott helyt és a fegyelmi tárgyalást a kitűzött 
időpontban megtartotta. 

[5] A fegyelmi tanács a tárgyaláson hozott MKF-42-
9/2020. számú határozatában megállapította, hogy a 
felperes fegyelmi vétséget követett el azzal, hogy 
megvalósította az igazságügyi szakértőkről szóló 
2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 
2. § 10. pontjában meghatározott fegyelmi vétséget, 

ezért a fegyelmi tanács a Szaktv. 94. § f) pontja 
alapján a felperes kamarai tagságát tizenkét hónapos 
időtartamra felfüggesztette, továbbá kötelezte az 
eljárás során felmerült 90 225 forint összegű eljárási 
költség megfizetésére. 

[6] Az indokolás szerint a tárgyalás elhalasztása nem 
volt indokolt, miután a rendelkezésre álló 
bizonyítékok alapján a döntés meghozható volt. 

[7] A felperes a csatolt szakvéleményben termőföld 
haszonbérleti díjának megállapítása körében végzett 
igazságügyi szakértői tevékenységet. Ugyanakkor a 
felperes nem rendelkezik az igazságügyi szakértői 
szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó 
képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 
9/2006. (II. 27.) IM. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 4. számú mellékletének 33. pontjában 
foglalt termőföld-forgalmazás, termőföld-
értékbecslés kompetenciával. 

[8] Mind a szakmai gyakorlat, mind a szakmai körökben 
elfogadott álláspont szerint a termőföld haszonbérleti 
díjának megállapítása – figyelemmel a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2003. évi 
CXXIII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 
2013. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 
50/A. §-ában foglaltakra is – a termőföld-
értékbecslés egyik részjogosítványa, ezért csak az 
végezheti, aki a termőföld-értékbecslés, értékelés 
területén kompetenciával rendelkezik. A felperes az 
általa végzett tevékenység tárgyában megfelelő 
kompetenciával nem bírt. 

[9] A fegyelmi tanács a fegyelmi büntetés kiszabásakor 
a fentiekben körülírt indokok miatt megalapozottnak 
látta a súlyosabb szankció kiszabását.  

A kereseti kérelem 
[10] A jogerős ítélet ellen eljárási és anyagi jogi 

jogsérelmekre hivatkozással a felperes nyújtott be 
keresetet. 

Az elsőfokú ítélet 
[11] A törvényszék jogerős ítéletében az alperes 

határozatát megsemmisítette és az alperest új eljárás 
lefolytatására kötelezte. 

[12] Rögzítette, bár kétségkívül nem volt e téren 
egyértelmű jogi szabályozás, és így a Rendelet 4. 
számú melléklet 33. pontja szerinti szakterület és a 
perbeli esetben érintett, az Fétv. 50/A. § (2) 
bekezdése szerinti szakkérdés nem azonosíthatók 
egymással – ezeket a szakvélemény elkészítését 
követően kibocsátott és hatályba lépett MISZK 
2/2020. módszertani levél kapcsolta össze – , a 
bíróság osztotta azt az alperesi álláspontot, amely 
szerint az Fétv. a Szaktv. és az IM rendelet 
rendelkezéseit összhangban értékelve az érintett 
szakkérdés a Rendelet 4. számú melléklet 33. 
pontjában megjelölt szakterület alá volt besorolható.  

[13] A jogalkotói indokolásra is figyelemmel egyértelmű, 
hogy az eljáró szakértőnek a termőföldek 
forgalmával, hasznosításával összefüggésben a piaci 
értékbecslés területén kell megfelelő kompetenciával 
rendelkeznie. 

[14] Nem vitás, hogy a felperes már 2017 szeptemberében 
állásfoglalást kért az alperestől abban a kérdésben, 
eljárhat-e szakértőként az Fétv. 50/A. § (2) 
bekezdése szerinti ügyekben, azonban erre nem 
kapott érdemi választ. A törvényszék véleménye 
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szerint a felperes már 2017-ben tisztában volt azzal, 
hogy e szakkérdéssel kapcsolatban való eljárása 
során a Rendelet 4. számú melléklet 33. pontjában írt 
szakterületen kellett volna eljárnia, azonban e körben 
nem volt bejegyezve a szakértői névjegyzékbe. 

[15] A fentiekre figyelemmel a bíróság megállapította a 
felperes kompetenciavétségét. 

[16] A törvényszék hangsúlyozta, a bejelentés tárgya 
fegyelmi vétség volt, így a felperessel szemben 
fegyelmi eljárás lefolytatása jogszerűen történt. A 
kamarai fegyelmi ügyek nem hatósági ügyek, azokra 
nem terjed ki az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
hatálya. Az Ákr. sérelmét állító felperesi okfejtés 
ezért nem foghatott helyt. 

[17] A felperes részére kézbesített idézés tartalmazta a 
Szaktv. 103. § (1) és (4) bekezdése szerinti 
tájékoztatást, valamint a 15. § (3) bekezdésének 
megfelelő figyelmeztetést. Az alperes eljárása során 
nem sértette meg a felperes nyilatkozattételi jogát, a 
fegyelmi tanács jogosult volt a felperes távollétében 
is tárgyalást tartani és azon határozatot hozni. 

[18] Helytállóan hivatkozott az alperes az iratismertetésre 
vonatkozó rendelkezések hiányára, így ez a fegyelmi 
tanácsnak nem volt kötelezettsége, azonban a 
felperest e körben is megillette az iratbetekintési jog. 

[19] Az eljárási határidő túllépését az alperes nem vitatta, 
azonban helyesen mutatott rá, hogy a felperes nem 
valószínűsítette ennek az ügy érdemére kiható 
jellegét. 

[20] A fegyelmi tárgyaláson készült jegyzőkönyv 
kézbesítésének elmaradása jelen ügyben szintén nem 
hatott ki az ügy érdemére és nem tekinthető lényeges 
eljárási szabálysértésnek sem, mert a határozat a 
felperes részére kézbesítésre került. 

[21] A fegyelmi tanács a tárgyalást jogszerűen tartotta 
meg a felperes távollétében. Miután a felperes nem 
vett részt a tárgyaláson, így alaptalanul terjesztett 
volna elő bármilyen kijavítási kérelmet, figyelemmel 
a Szaktv. 117. § (1) bekezdésében és a Kamara 
Fegyelmi Eljárási Szabályzatáról szóló 97/2018. (III. 
22.) számú határozata (a továbbiakban: FESZ) 28. § 
(6) bekezdésében foglaltakra. 

[22] A határozat alaki hiányosságai nem alapozzák meg 
annak semmisségét. Az alperes alappal hivatkozott a 
határozat tárgyával, az aláírók személyével és a 
keltezéssel kapcsolatos körülményekre és elírásokra, 
és arra, hogy ebből érdeksérelem a felperesre nézve 
nem származott. A határozat közlésének 
szabálytalansága önmagában nem eredményezi a 
határozat semmisségét. 

[23] A törvényszék kifejtette, az alperesi eljárás során és 
az alperesi határozatban fellelhető – kétségkívül 
nagyszámú – eljárási szabálysértések egyrészt nem 
lényegesek, másrészt nem hatnak ki az ügy érdemére. 

[24] A fegyelmi büntetés tekintetében az alperesi 
fegyelmi tanács nem tett eleget a tényállás-tisztázási 
és indokolási kötelezettségének, az indokolásból sem 
a mérlegelés szempontjai, sem annak okszerűsége 
nem tűnik ki. 

[25] A törvényszék rögzítette, hogy a felperesi előadás 
ellenére a Sárbogárdi Járásbíróság csatolt polgári 
ítélete jelen ügy szempontjából nem releváns. 

[26] A megismételt eljárásra a törvényszék előírta, hogy a 
kompetenciavétség körében az alkalmazandó 
fegyelmi büntetést a fegyelmi tanácsnak a Szaktv. 

97. § (1) bekezdése szerint kell megválasztania és 
kellő részletességgel megindokolnia. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[27] Az ítélet ellen a felperes terjesztett elő felülvizsgálati 

kérelmet annak hatályon kívül helyezése és az 
elsőfokú bíróság új eljárás lefolytatására és új 
határozat hozatalára utasítása iránt. Álláspontja 
szerint nemcsak a harmadlagosan, hanem az 
elsődlegesen és másodlagosan előterjesztett kereseti 
kérelme is alapos. 

[28] Kiemelte, az ítélet [29] bekezdésének első mondata 
nyilvánvalóan ellentmondásos. A bírói értelmezés 
nem írhatja felül azt a tényt, hogy a Rendelet 4. 
számú melléklet 33. pontja szerinti szakterület és az 
Fétv. 50/A. § (2) bekezdésében megjelölt szakkérdés 
nem azonosíthatók egymással. Ha a jogterület 
szabályozatlan, akkor a bíróság döntésével nem 
pótolhatja a jogszabályok hiányait. Jogszerűtlen 
annak megállapítása, hogy a kompetenciavétség 
megvalósult. 

[29] Még 2017-ben állásfoglalást kért az alperestől a 
perbeli kompetencia kérdéskörében, azonban választ 
nem kapott. Annak elmaradása miatt ekkortól 
jóhiszeműen gyakorolhatta jogait az Ákr. jogszerű 
hallgatásra vonatkozó szabályának megfelelően. 

[30] A vonatkozó jogszabályokat, szakmai szabályokat, 
kamarai szabályzatokat haladéktalanul betartotta, 
azokat nem szegte meg. 

[31] A törvényszék nem bírálta el az arra vonatkozó 
kereseti okfejtését, hogy eljárása megfelel a Szaktv. 
4. § (4) bekezdés c) pontjában írt eseti szakértői 
tevékenység fogalmának. Fenntartja azt a 
véleményét, hogy eseti szakértőként jogszerűen 
járhatott el. 

[32] A felperes kiemelte, a támadott ítélet az alperes 
eljárási szabálysértéseit kimerítően felsorolja, de 
ezeket korántsem értékeli összességükben 
olyanokként, mint amelyek megalapozhatták volna a 
határozat megsemmisítését. A közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Kp.) 92. § (1) bekezdés b) pontja nem 
szorítkozik az ügy érdemére kiható eljárási 
szabálysértésekre, csak annyit rögzít, hogy 
„lényeges” eljárási szabálysértések álljanak fenn. 

[33] A törvényszék által is megállapított eljárási 
szabálysértések az Alaptörvény XXIV. cikkében 
foglalt tisztességes ügyintézéshez való jogát sértik a 
felperesnek. Hivatkozott ebben a körben a Kúria 
Kfv.IV.37.936/2015/8. és Kf.V.39.050/2020/6. 
számú ítéleteiben foglaltakra, amelyek alátámasztják 
érvelését. 

[34] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős 
ítélet hatályában fenntartását indítványozta, mert 
véleménye szerint az érdemében helyes, továbbá a 
bíróság által megállapított eljárási jogszabálysértések 
sem lényegesek. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[35] A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint alapos. 
[36] A Kp. 120. § (5) bekezdésére figyelemmel a 

felülvizsgálati eljárásban bizonyítás felvételének 
nincs helye, a Kúria a felülvizsgálati kérelem 
elbírálása során a jogerős határozat meghozatalakor 
rendelkezésre álló iratok és bizonyítékok alapján 
dönt. 
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[37] A Kúria álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a 
nagyrészt helyesen megállapított tényállásból a 
támadott határozat semmisségének és a megvalósult 
eljárási jogsérelmek megítélésének körében nem 
helytálló jogkövetkeztetést vont le. 

[38] A Kúria rögzíti, hogy a felperes által megjelölt 
jogsérelmek négy csoportba oszthatók. A felperes 
elsődlegesen az alperesi határozat semmisségét 
állította, másodlagosan sérelmezte, hogy az alperes 
eljárása során lényeges szabályokat szegett meg. 
Harmadlagosan vitatta, hogy kompetenciavétséget 
követett el, míg negyedlegesen nem értett egyet a 
fegyelmi büntetés megállapításával és súlyosságával. 

[39] A törvényszék ítéletében nem tartotta semmisnek az 
alperes döntését, ugyanakkor több eljárási 
szabályszegést állapított meg az alperesi eljárásában, 
azonban azokat nem minősítette lényegesnek. Az 
elsőfokú bíróság úgy foglalt állást, hogy a felperes 
megfelelő kompetencia nélkül készített 
szakvéleményt mezőgazdasági rendeltetési 
termőterület haszonbérleti díjának megállapítása 
vonatkozásában, ezzel fegyelmi vétséget követett el. 
Ugyanakkor a fegyelmi büntetés tekintetében a 
fegyelmi tanács nem tett eleget a tényállás-tisztázási 
és indokolási kötelezettségének, ezért semmisítette 
meg a törvényszék az alperes határozatát és kötelezte 
új eljárás lefolytatására.  

[40] A Kúria először az alperesi határozat semmisségét 
vizsgálta. 

[41] A Szaktv. 98. § (1) bekezdése értelmében a fegyelmi 
eljárást lefolytató fegyelmi tanács három tagból áll, 
amelyből egy fő kamarai tag, egy fő a szakvélemény 
tárgya szerinti szakterületen tapasztalattal rendelkező 
igazságügyi szakértő a 97. § szerinti fegyelmi 
tanácstagok listájáról, egy fő pedig – kirendelésen 
alapuló tevékenységgel összefüggő fegyelmi vétség 
elkövetésének gyanúja esetén – a hatóság 
képviseletében vesz részt. Kompetenciavétség 
gyanúja esetén a fegyelmi tanács további egy taggal 
egészül ki a fegyelmi tanácstagok listájáról oly 
módon, hogy mind a vizsgálat alá vont igazságügyi 
szakértő, mind pedig az adott ügy szempontjából 
vélelmezett szakértői kompetenciaterület képviselete 
biztosított legyen. A 98. § (2) bekezdés második 
mondata szerint a fegyelmi tanács elnökét és tagjait a 
fegyelmi bizottság elnöke kéri fel. 

[42] Jelen esetben a felperes vonatkozásában 
kompetenciavétség gyanúja merült fel, ezért az eljáró 
fegyelmi tanácsnak négy tagból kell állnia, akik 
közül egy személy a fegyelmi tanács elnöke. Azt, 
hogy a tanácsnak egy elnöke van alátámasztja a fenti 
jogszabályhelyek mellett a Szaktv. 99. § (4) 
bekezdése, a 100. § (1) bekezdése, valamint a FESZ 
30. § (2) és (3) bekezdése is. 

[43] Az alperesi határozat fejrészében az ügyszám alatt 
megjelölésre kerültek a fegyelmi tanács tagjai, egy 
elnök és további három tag. A határozat 
indokolásában, a 8. oldal második bekezdésében az 
elnök és a tagok költségei szerepelnek. 

[44] Ugyanakkor a keresettel támadott alperesi 
határozatot két elnök és két tag írta alá. 

[45] A felülvizsgálati bíróság kiemeli, a határozat a 
fegyelmi tanács összetétele körében önellentmondó, 
hiszen a korábban írtaknak megfelelően a fejrészben 
és az indokolásban egy elnök és három tag szerepel, 
míg a döntést ezzel szemben két elnök és két tag írta 
alá.  

[46] A fegyelmi tanács tényleges összetétele körében nem 
a fejrész és az indokolás bír jelentőséggel, hanem az 
a tény, hogy a határozatot kik és milyen minőségben 
írták alá. 

[47] A Kúria a fentiekre figyelemmel megállapította, 
hogy az ügyben eljárt fegyelmi tanács szabálytalanul 
került megalakításra, mert a Szaktv. és a FESZ 
korábban felhívott rendelkezéseivel szemben nem 
egy elnökből és három tagból, hanem két elnökből és 
két tagból állóan hozta meg határozatát. 

[48] A határozat fejrészében az szerepel, hogy az alperes 
eljáró fegyelmi tanácsának székhelye Budapesten 
található. A fejrész szerint a határozathozatal helye 
azonban Szeged, ebben a körben szintén ellentmondó 
az alperesi döntés. 

[49] A Kúria megítélése szerint a fenti két jogsértés miatt 
az alperesi határozat mint közigazgatási cselekmény 
semmis, amelynek az a következménye, hogy azt a 
Kp. 92. § (1) bekezdés a) pont első fordulatára 
figyelemmel meg kell semmisíteni és a Kp. 89. § (1) 
bekezdés b) pontját alkalmazva az alperest új 
eljárásra kell kötelezni. 

[50] Felülvizsgálati kérelmében a felperes nem vitatta a 
jogerős ítélet azon részét, amelyben a törvényszék 
egyes megjelölt eljárási jogszabálysértések 
fennállásának hiányát állapította meg. 

[51] Az alperes nem támadta felülvizsgálati kérelemmel 
az ítélet azon részeit, amelyek eljárási 
jogszabálysértéseket állapítottak meg a terhére 
(határidő túllépés, jegyzőkönyv kézbesítésének 
elmaradása, határozat közlésének szabálytalansága, 
egyéb alaki hiányosságok). 

[52] A felperes felülvizsgálati kérelmében vitatta a 
törvényszék azon érvelését, hogy a megállapított 
eljárási jogszabálysértések az ügy érdemére nem 
hatnak ki, vagyis azok nem lényegesek. 

[53] A Kúria a megismételt eljárás terjedelme miatt 
vizsgálta az ítéletben rögzített – fent megjelölt – 
jogszabálysértéseket és megállapította, hogy azok 
figyelemmel nagy számukra és részben garanciális 
jellegükre összességében lényegesnek minősülnek, 
így a megsemmisítést a Kp. 92. § (1) bekezdés b) 
pontjára alapítottan megalapoznák. 

[54] A fentiekre figyelemmel az alperesnek megismételt 
eljárása során nem kizárólag új határozatot kell 
hoznia, hanem a Szaktv. és a FESZ szabályait 
betartva új eljárást szükséges lefolytatnia. Az ennek 
eredményeként – szükség esetén – meghozott 
határozatnak meg kell felelnie az alaki szabályoknak. 

[55] Miután a Kúria a határozat semmisségét állapította 
meg, ezért a kompetencia fennállását nem 
vizsgálhatta, arról nem dönthetett.  

[56] A Kúria a Kp. 121. § (2) bekezdését alkalmazva a 
jogerős ítéletet – az indokolás módosításával – 
hatályában fenntartotta azzal, hogy az alperes által 
fizetendő elsőfokú perköltség összegét 157 000 
forintra emelte fel. 

(Kúria Kfv.III.38.108/2021/5.) 

Az anyagi jogerőhatás miatt az alapítélet a 
megismételt eljárásban köti az alperest, 

vagyis, ha el kívánja kerülni, hogy semmis döntést 
hozzon, elengedhetetlen az abban megfogalmazott 
iránymutatást követnie. Az alperest új eljárásra 
kötelező jogerős alapítéletben szereplő iránymutatás 
tartalma és jogszerűsége az új eljárásban hozott döntés 
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elleni közigazgatási pernek nem tárgya [2015. évi 
CXLIII. törvény (Kbt.) 19. § (2), (3) bek.; 2016. évi CL. 
törvény (Ákr.) 123. § (1) bek. f) pont; 2017. évi I. 
törvény (Kp.) 85. § (3) bek., 97. § (4) bek.]. 

A fellebbezés alapjául szolgáló tényállás 
[1] A felperes 2017. május 11. napján tervezési 

szerződéseket kötött a Kft.-vel. Az egyes 
közterületekre vonatkozó útépítési tervek és 
költségbecslések 2018 novemberében készültek el. 
Az építési engedélyeket az egyes – egy vagy 
többnyire kettő, esetleg három helyrajzi számot 
magukban foglaló – utcákra külön-külön adták ki. 
2019. január 11. napján a felperes a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerint 
ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított 
„Útépítések IV.” tárgyban 133 476 567 Ft becsült 
értéken. 2019. január 14. napján ajánlattételi 
felhívással a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti 
„Útépítések V.” tárgyban – a közbeszerzés V/1. rész 
becsült értéke: 12 876 423 Ft, az V/2. rész becsült 
értéke: 98 940 335 Ft – ugyancsak közbeszerzési 
eljárást indított. E beszerzések szerint a Dunától 
távolabb eső, azzal párhuzamos Angolna utca és az 
arra merőleges keresztutcák (a Növény, a Márna, a 
Pikó, a Compó és a Törpeharcsa utcák) az Útépítések 
IV., a Dunához közelebb eső másik párhuzamos utca 
(Naphal utca), és az amellett fekvő Dévér park az 
V/2. részét képezte. 

[2] A felperes 2019. március 7. napján a 
Miniszterelnökséggel mint támogatóval, 
1 136 400 000 Ft értékben GF/ISZF/102/3/2019. 
számon támogatási szerződést kötött a fővárosi 
kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak 
szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására, 
melynek keretében a felperes 39 db útépítés 
megvalósítását vállalta. A támogatási szerződés 
szerint minden egyes út egy-egy önálló projektelem. 
A támogatási szerződés szakmai programját 
tartalmazó 1. számú melléklet „A támogatott 
tevékenység eredménye, hatása, a megvalósuló 
szakmai, műszaki tartalom” címe szerint a tervezett 
szilárd burkolatú útépítések megvalósítása esetén a 
közvetlenül érintett lakosság életkörülményei 
kedvezőbbé válnak (megszűnik a földutakra 
jellemző por és sár), a környezetük kulturáltabbá 
válik, közlekedési körülményeik javulnak. 

[3] Az eljárások eredményeként a felperes a vállalkozási 
szerződéseket 2019. április 11. napján kötötte meg. 

[4] Az alperesi érdekelt 2019. december 2. napján az 
alperes hivatalbóli eljárását kezdeményezte, mert e 
két beszerzés vonatkozásában a felperes a Kbt. 19. § 
(3) bekezdését megsértve bontotta részekre a 
közbeszerzési eljárást, és jogsértő módon alkalmazta 
a Kbt. 115. §-a szerinti eljárást. A kezdeményezés 
szerint az érintett utcák fizikailag kapcsolódnak 
egymáshoz, ezért azok építése egy építési 
beruházásnak tekintendő, az azonos ajánlatkérő; az 
egységes tervezés és döntés (egy támogatási 
kérelem); az időbeli összefüggés; az azonos jogalap 
és feltételek a szerződés megkötésére és a kisegítő 
szempontok is a részekre bontás tilalmát támasztják 
alá. 

[5] Az alperes 2020. január 8. napján kelt 
D.546/12/2019. számú határozatában megállapította, 
hogy a felperes megsértette a Kbt. 19. § (2) és (3) 

bekezdését, és 3 millió Ft összegű bírságot szabott ki 
rá. A határozat szerint mindkét beszerzés ugyanazt a 
célt szolgálta, azonos volt a műszaki tartalmuk és 
önállóan a másik nélkül egyik beszerzés sem tudja a 
rendeltetését betölteni, mert összekapcsolódnak, így 
egybefüggő településrészi hálózatot mint 
funkcionális egységet alkotnak, továbbá a kisegítő 
szempontok is a részekre bontás tilalmának 
megsértését támasztják alá, ezért a felperes nem 
bonthatta volna részekre a beszerzési igényét a IV. és 
az V/2. részek esetében, azok becsült értékét (a 
130 476 567 forintos és 98 940 335 forintos becsült 
értéket) egybe kellett volna számítania. 

[6] A Fővárosi Törvényszék a 103.K.701.051/2020/4. 
számú ítéletével (a továbbiakban: alapítélet) az 
alperes D.546/12/2019. számú határozatát 
megsemmisítette és az alperest új eljárásra kötelezte. 
Indokolásában adott iránymutatása szerint az új 
eljárás során az alperesnek értékelnie kell azt a tényt, 
hogy a vizsgált közbeszerzések együttes becsült 
értéke nem haladja meg a 300 millió forintos határt. 
Ha az értékhatár elérésére vonatkozó értékelést 
követően arra jut, hogy jogszerű lehetőség van a Kbt. 
19. § (2) és (3) bekezdése szerinti jogsértések 
megállapítására, akkor pontosan fel kell tárnia azt, 
hogy mi volt a felperes célja a beszerzésekkel, és 
ténylegesen, nem támogatáspolitikai szempontból a 
felperes mit kívánt beszerezni. Ha nem érhető tetten 
egyértelmű tények és bizonyítékok alapján az 
úthálózat létesítésének szándéka, akkor el kell 
fogadni a jogszerű részekre bontást, mert ennek 
ellenkezőjét sem a jogalkotói szándék, sem az 
Útmutatóban foglaltak, sem a józan ész nem 
indokolja, és nem áll fenn az egybeszámítási 
kötelezettség sem, mert nem állítható, hogy a 
funkciójuk betöltésére az egyes beszerzések önállóan 
nyilvánvalóan nem alkalmasak. Ha 
jogkövetkezményként az alperes bírságot alkalmaz, 
úgy azt a megállapított jogsértésekhez igazítottan 
teheti meg, arra is figyelemmel, hogy a Kbt. 28. § (1) 
és (2) bekezdéseinek és a Kbt. 19. § (1) bekezdésének 
megsértése nem képezte a hivatalbóli eljárása 
tárgyát.  

[7] Az alperes a megismételt eljárásban 2020. december 
12. napján kelt D.486/5/2019. (helyesen: 
D.486/5/2020) számú határozatában megállapította, 
hogy a felperes megsértette a Kbt. 19. § (3) 
bekezdését, és vele szemben 2 000 000 Ft bírságot 
szabott ki. Megállapította, hogy az ajánlatkérő 
beszerzési célja, beszerzési igénye nem a 
településrészi úthálózat megépítése volt, hanem a 
szilárd burkolattal lefedés. A IV–V. sz. 
közbeszerzési eljárással érintett hét közterület egy 
műszaki és funkcionális egységet alkot, amelyet a 
közvetlen fizikai kapcsolat alapoz meg. A határozat 
szerint „a közbeszerzések célját jelentő szilárd 
burkolattal lefedés az ok, a településrészi úthálózat 
pedig az okozat.” Önállóan, a másik nélkül egyik 
beszerzés sem tudja a rendeltetését betölteni, mert 
„az nem lehetett a felperes célja, hogy a fenti négy 
merőleges utca egyik oldalról egy aszfaltozott 
(Angolna) útra, a másik oldalról viszont egy attól 
kivitelezési, ütemezési időben elkülönülő, akár 
évekkel később leaszfaltozandó földútra (Naphal 
utca) fussanak be.” A bírság kiszabását az alperes 
azért tartotta indokoltnak, mert a felperes súlyos 
jogsértést követett el azzal, hogy figyelmen kívül 
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hagyta a közpénzekkel való felelős gazdálkodás 
egyik alapvető rendelkezésének számító részekre 
bontás tilalmát és az ezzel szoros összefüggésben 
álló egybeszámítási kötelezettséget. 

A kereseti kérelem és az alperes védekezése 
[8] A felperes az alperes határozatával szemben 

előterjesztett keresetében a határozat 
megváltoztatását, a jogsértés hiányának a 
megállapítását és a bírság törlését kérte. Álláspontja 
szerint a jogsértést nem követte el. Rámutatott, hogy 
az alapítéletben foglaltak alapján nem állapítható 
meg a jogsértés. Az alapítéletet tételesen felhívva 
vitatta a perbeli határozat egyes megállapításait és 
bemutatta, hogy a két beszerzés önállóan képes a 
rendeltetését betölteni, az Útmutató alapján arra is 
hivatkozott, hogy a két rész megközelíthető 
egymástól függetlenül is, és a kisegítő szempontok 
sem támasztják alá az egységes tervezést és döntést, 
mert az utak önálló helyrajzi számokon vannak, 
utanként külön terv és költségbecslés készült, külön 
hatósági engedélyek kerültek kiadásra, a tervezésre 
pedig még a támogatási döntés előtt került sor. 
Hivatkozott arra, hogy többször előfordult, hogy úgy 
épített utakat, hogy azok egy földútba kötöttek be és 
ez a helyzet éveken keresztül így maradt. 

[9] Az alperes védiratában a határozatában foglaltakat 
fenntartva a kereset elutasítását, és az alperes 
perköltsége megtérítésére kötelezését kérte. 
Hivatkozott az Útmutatóra, amely szerint „ha két 
eltérő földrajzi helyen egymáshoz nem kapcsolódó, 
önállóan funkcionáló útszakaszokat érint a 
beruházás, azok értékét jogszerűen részekre lehet 
bontani” megállapítható, hogy a két beszerzést nem 
lehetett volna jogszerűen részekre bontani, mert nem 
két eltérő földrajzi helyen lévő, hanem egymáshoz 
közvetlenül kapcsolódó közterületeket érint. 

[10] Az alperesi érdekelt az alperes védiratában 
foglaltakkal egyetértve hivatkozott az Európai 
Törvényszék a Bizottság kontra Spanyol Királyság 
T-358/08. számú ügyben hozott ítéletére, amely 
szerint az, hogy az egyes építési szerződések egy 
építési beruházásnak minősülnek-e az építési 
munkák eredményének műszaki és gazdasági 
szempontú vizsgálata mentén állapítható meg. 

Az elsőfokú fellebbezett határozat 
[11] Az elsőfokú bíróság az alperes határozatát 

megváltoztatta, és megállapította a jogsértés hiányát. 
[12] Indokolásában rámutatott, hogy az alapítéletben az 

álláspontját rögzítette, és abban az alperesnek az új 
eljárásra vonatkozóan határozott, a megállapított 
jogsértés orvoslásának valamennyi lényeges pontjára 
kiterjedő iránymutatást adott. 

[13] Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az alperes 
a megismételt eljárásban nem értékelte, hogy a 
vizsgált közbeszerzések együttes becsült értéke nem 
haladja meg a 300 millió forintos határt, határozata 
nem tartalmazta, hogy az eljárási rendben való 
tévedés hiánya esetén miként van lehetőség a 
jogsértések kimondására. Annak ellenére nem 
fogadta el jogszerűnek a részekre bontást, hogy az 
úthálózat létesítés szándékának hiányát állapította 
meg. Az alperes azt sem fogadta el, hogy az egyes 
beszerzések az eredeti funkciójuk betöltésére 
önállóan is alkalmasak. 

[14] Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az alperes 
– amint arra a felperes alappal hivatkozott – a 
megismételt eljárásban hozott határozatában az 
alapítélet jogi indokolásának lényegével, és az új 
eljárására adott iránymutatással ellentétes álláspontot 
foglalt el, továbbá az előírt eljárási cselekményeket 
csak részlegesen hajtotta végre, ezért a döntése 
semmisségi okban szenvedett. 

[15] Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az alperes 
azonos jogi és tényhelyzet alapján a bíróság jogerős 
ítéletével ellentétes cselekményt tett, és 
közbeszerzési ügyek természete a megváltoztatást 
lehetővé teszi, ezért az alperes határozatát 
megváltoztatta. 

[16] A Kbt. 17. § (5) bekezdése és 19. § (3) bekezdése és 
az Útmutató alapján rögzítette, hogy a becsült érték 
meghatározása a közbeszerzési eljárás előkészítési 
szakaszára tartozó cselekmény; az előkészítés során 
lefolytatandó vizsgálat célja: az „egy építési 
beruházás” megfelelő meghatározása, amelynek 
célja a megfelelő eljárásrend megválasztása. 
Kifejtette, hogy az ilyen cselekmény jogszerűsége, 
megfelelősége a tényleges beszerzési igény alapján 
vizsgálandó, és nem kizárólag a létrejövő eredmény 
alapján döntendő el. A műszaki és gazdasági 
funkciók utólagos vizsgálata sem öncélú, hanem az 
„egy építési beruházás” helyes meghatározásához 
segít hozzá. Rámutatott, hogy az építési beruházások 
tárgyának funkcióját mindig előre a tervezés során 
határozzák meg, nem pedig a teljesítés után észlelik. 
Ha több építési beruházás utóbb együttesen az egyes 
beruházások eredeti funkcióin túli, további 
funkciókra alkalmassá válik, az nem lép az eredetileg 
meghatározott funkció helyébe, ezért az alperes 
funkciók betöltésével kapcsolatos érvelését az 
elsőfokú bíróság okszerűtlennek tartotta. Az alperes 
a határozatban alaptalanul érvelt azzal, hogy mi nem 
lehetett a felperes feltételezett célja, mert nem ez volt 
a megismételt eljárásban vizsgálandó szempont. 

[17] Az elsőfokú bíróság – a felperes erre vonatkozó 
hivatkozását osztva – rámutatott, hogy az 
alapítéletben foglalt alapvetések szerint nem 
állapítható meg a Kbt. 19. § (3) bekezdésének a 
megsértése, és továbbra is helytállóan állította a 
felperes, hogy az egyes beszerzései aggálytalanul be 
tudják a rendeltetéseiket önállóan is tölteni, vagyis az 
egyik szakasz a másik nélkül is megfelelően 
használható. 

A fellebbezés, a csatlakozó fellebbezés és a 
fellebbezési ellenkérelem 

[18] Az alperes fellebbezésében az elsőfokú ítélet 
megváltoztatását, a kereset elutasítást és a felperes 
első- és másodfokú perköltség viselésére kötelezését 
kérte.  

[19] Álláspontja szerint perbeli határozata megalapozott 
és jogszerű, az elsőfokú bíróság ítélete pedig 
megalapozatlan, a Kbt. 19. § (3) bekezdését, a Kbt. 
165. § (2) bekezdés b) pontját, a közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Kp.) 89. § (1) bekezdés a) pontját és a 
Kp. 90. § (2) bekezdését sérti, ezért nem lett volna 
helye a határozat megváltoztatásának. Kifejtette, 
hogy az alapítélet iránymutatásának – egyebek 
mellett – azzal is eleget tett, , hogy a Kbt. 19. § (2) 
bekezdésének megsértését nem állapította meg. 
Ebből arra következtetett, hogy az elsőfokú ítélet erre 
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vonatkozó megállapításai sem lehetnek helytállóak. 
Hangsúlyozta, hogy az elsőfokú bíróság 
jogértelmezése téves abban, hogy a Kbt. 19. § (3) 
bekezdését az adott ajánlatkérő önállóan nem tudja 
megsérteni. Álláspontja szerint, ha a részekre 
bontással nem is valósul meg a rezsim megkerülése, 
a Kbt. 2. § (7) bekezdésének kógens rendelkezése 
szerint az ajánlatkérőnek eleget kell tennie 
a Kbt. 19. § (3) bekezdése szerinti egybeszámítási 
kötelezettségének. Utalt arra, hogy az építési 
beruházás becsült értékének megállapításakor a teljes 
építési beruházásért járó ellenértéket kell figyelembe 
venni. Ez a funkcionális szemlélet jelenik meg a Kbt. 
19. § (2) bekezdése szerinti részekre bontás tilalma, 
illetve a Kbt. 19. § (3) bekezdése szerinti 
egybeszámítási kötelezettség rendelkezéseiben. 
Vitatta az ítélet azon megállapítását, melyben az 
alperes funkciók betöltésére vonatkozó érvelését az 
elsőfokú bíróság okszerűtlennek tartotta. 

[20] Az alperes ezzel összefüggésben kifejtette, hogy a 
felperes beszerzési célja nem településrészi úthálózat 
megépítése, hanem a szilárd burkolattal lefedés volt, 
melyből az volt megállapítható, hogy a két 
közbeszerzés érintett közterületei egy egybefüggő 
településrészi úthálózatot mint funkcionális egységet 
képeznek. Ebből pedig arra következtetett, hogy célt 
jelentő szilárd burkolattal lefedés az ok, a 
településrészi úthálózat pedig az okozat, mely a 
funkcionalitásra vonatkozó vizsgálatból származik, 
és nem eredményez új, utólagosan létrejövő 
beszerzési célt. 

[21] Hivatkozott arra is, hogy a perbeli két közbeszerzése 
egy támogatási szerződés alapján valósult meg, a 
becsült értékük egybeszámításának kötelezettségét 
támasztja alá az Útmutató 13. oldal negyedik 
bekezdése is, mely szerint ha „a beszerzések egy 
uniós támogatáspolitikai értelemben vett projekt 
keretében kerülnek megvalósításra, ez a tény az 
egyes beszerzéseket összekapcsolhatja a becsült 
érték meghatározása szempontjából, hiszen a 
közösen elérendő projektcél önálló funkcionális 
egységet is létrehozhat.” A projektszemléleten 
alapuló megközelítést pedig a hazai forrásból 
megvalósuló projektek esetén is irányadónak tartotta. 

[22] Arra hivatkozva vitatta az elsőfokú bíróság 
funkcionális egység hiányára vonatkozó álláspontját, 
hogy az egyes közterületek közvetlen fizikai 
kapcsolata alapozza meg a két közbeszerzés közötti 
műszaki, gazdasági funkcionális egységet, mert a IV. 
sz. közbeszerzési eljárás tárgyát képező utcák 
közvetlenül kapcsolódnak az V. sz. közbeszerzési 
eljárás 2. részéhez tartozó közterületekhez. 
Mindebből arra következtetett, hogy az érintett utcák 
a funkciójukat, rendeltetésüket önállóan betölteni 
nem tudják, mivel álláspontja szerint nem lehetett a 
felperes célja az, hogy a négy merőleges utca egyik 
oldalról egy aszfaltozott útra, a másik oldalról 
viszont egy attól kivitelezési, ütemezési időben 
elkülönülő, akár évekkel később leaszfaltozandó 
földútra fusson be. 

[23] Az alperesi érdekelt csatlakozó fellebbezésében az 
elsőfokú ítélet megváltoztatását, a kereset elutasítását 
és a felperes perköltségben marasztalását kérte. 

[24] Az alperes fellebbezésével egyezően állította, hogy 
az elsőfokú ítélet jogszabálysértő, az abban 
foglaltakkal egyetértett. 

[25] Hangsúlyozta, hogy a beszerzés becsült értékének 
meghatározása és az irányadó eljárásrend vagy adott 
esetben a közbeszerzési eljárás jogszerű mellőzése 
kérdése szempontjából a beszerzési igény 
meghatározása kiemelt jelentőséggel bír, ezért a 
beszerzési igény meghatározása sem irányulhat arra, 
hogy egy ajánlatkérő a Kbt. 19. § (3) bekezdésébe 
ütköző módon bontsa részekre beszerzésének 
értékét. 

[26] Kifejtette, hogy a felperes beszerzési igénye a 
település különböző részein elhelyezkedő utcák 
burkolattal és megfelelő járdákkal történő ellátása 
volt. 

[27] Hivatkozott a Közbeszerzési Hatóság keretében 
működő Tanács által 2021. szeptember 30-án 
elfogadott, az építési beruházás tárgyú közbeszerzési 
eljárások szabályairól szóló útmutatójára, amely a 
perbeli közbeszerzési eljárások megindításának 
idején is irányadó szempontot rögzíti, hogy ha „az 
egyes utak, illetve érintett útszakaszok önállóan 
funkcionálnak, vagyis rendeltetésüket önállóan is 
megvalósítják, egyik szakasz a másik nélkül is 
használható, azok értéke jogszerűen részekre 
bontható. Ha viszont az egyes útszakaszok a 
funkciójuk betöltésére önállóan nyilvánvalóan nem 
alkalmasak, az azok építésére vonatkozó becsült 
értékeket jogszerűen nem lehet részekre bontani.” 
Vitatta a jogerős ítélet részekre bontás tilalmával 
kapcsolatban a perbeli közbeszerzési eljárásokra 
vonatkozó megállapításait, amelyek álláspontja 
szerint oda vezethetnek, hogy valamennyi, érintett 
utcákban élő lakó előtti, bármilyen nagyságú 
aszfaltozott terület kialakítását kell egy építési 
beruházásnak tekinteni. Kifejtette, hogy legalább egy 
olyan – objektív – körülmény lehet az alapja 
útépítés/felújítás esetén az önálló funkció 
megítélésének mint az építendő/felújítandó utak, 
utcák fizikai kapcsolódása. 

[28] Hangsúlyozta, hogy a perbeli esetben a műszaki-
gazdasági funkcionális egységet erősítő kisegítő 
szempontok – egy települési önkormányzat területén 
elhelyezkedő utak építése, melyeket illetően a 
közbeszerzési eljárások megindítására is közel 
azonos időben került sor – fennállnak. 

[29] Vitatta az elsőfokú ítélet Kbt. 19. § (3) bekezdésének 
megsértésével kapcsolatos megközelítését, mert 
annak sérelme önállóan is megvalósulhat. 

[30] A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú 
ítélet helybenhagyását kérte. 

[31] Korábbi nyilatkozatainak fenntartása mellett 
kifejtette, hogy nem egy építési beruházást valósított 
meg, mert az utakat külön tervezték meg, azokat 
támogatás nélkül is megépítette volna, a támogatási 
szerződés rögzítette, hogy minden utca önálló 
projektelem, melyeket önállóan bíráltak el, az utak 
pedig önállóan, fizikai kapcsolódás érintése nélkül is 
használhatóak. Álláspontja szerint az ügy természete 
megengedte a megváltoztatást, és hivatkozott arra is, 
hogy az alperes határozata az alapítélettel ellentétes. 
Kiemelte, hogy az alperes határozatában, védiratában 
és fellebbezésében is elismerte, hogy „a felperes 
beszerzési célja nem a településrészi úthálózat 
megépítése volt”. Az alapítéletben foglaltakra 
figyelemmel az alperes által megállapított tényállás 
alapján nem látta megállapíthatónak a jogsértést. 
Kiemelte, hogy az alapítélet iránymutatásának sem 
tett eleget az alperes. Hivatkozott az Útmutató 
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alperes és az alperesi érdekelt által felhívott részére 
is, amellyel kapcsolatban kifejtette, hogy a fizikai 
kapcsolat önmagában nem alapozza meg az 
egybeszámítási kötelezettséget, és a perbeli esetben 
az utak önállóan funkcionálnak. 

[32] Úgy nyilatkozott, hogy az utakat támogatás nélkül is 
megépítette volna, illetve ha valamelyik eljárás 
eredménytelenül zárult volna, a másikat akkor is 
megvalósította volna. Mindezek alapján pedig az 
alperes ok-okozati levezetését megalapozatlan 
tartotta. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[33] A fellebbezés az alábbiak szerint nem megalapozott. 
[34] A Kp. 108. § (1) bekezdésére figyelemmel a 

másodfokú bíróság az ítéletet – a bizonyítás és 
vizsgálat hivatalbóli elrendelésének körén kívül – 
csak a fellebbezés, a csatlakozó fellebbezési kérelem 
és a fellebbezési ellenkérelem keretei között 
vizsgálhatja. 

[35] A Kúria megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a 
pontosan és törvényesen megállapított tényállásból 
helytálló jogi következtetést vont le. 

[36] Az elsőfokú bíróság vizsgálta a közigazgatási eljárás 
teljes anyagát, a felek perbeli nyilatkozatait, 
beadványait, és az alapítéletben foglaltakat, a 
bizonyítékokat a Kp. 78. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően egyenként és 
összességükben, a megelőző eljárásban megállapított 
tényállással összevetve értékelte. Ezekre 
figyelemmel helyesen tárta fel a jogvita elbírálásához 
szükséges tényállást, és helyesen jutott arra a 
következtetésre, hogy a határozat 
megváltoztatásának van helye. 

[37] A Kúria hangsúlyozza, hogy az alperes határozatát 
megismételt eljárásban hozta. 

[38] A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 2. § (1) bekezdése 
szerint „A bíróságok a vitássá tett vagy megsértett 
jogról, az önkormányzati rendelet más jogszabályba 
ütközéséről és megsemmisítéséről, a helyi 
önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási 
kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról – 
törvényben szabályozott eljárás során – véglegesen 
döntenek”. Ennek megvalósítását szolgálja a 
közigazgatási perben hozott döntéshez (is) fűződő 
anyagi jogerőhatás. Az anyagi jogerő alapján a 
döntésben foglaltakat mindenkinek irányadónak kell 
tekintenie, az abban szereplő jogok és kötelességek 
tárgyában ítélt dolog (res iudicata) keletkezik, azok 
többé már nem tehetők vitássá, végérvényessé 
válnak. Erre figyelemmel rögzíti a Kp. 97. § (4) 
bekezdése, hogy a bíróság határozatának rendelkező 
része és indokolása a megismételt eljárásban és a 
cselekménynek a bíróság határozatával elrendelt 
megvalósítása során köti az eljáró közigazgatási 
szerveket. (Kfv.I.35.251/2020/7.) 

[39] Helyesen állapította meg ezért az elsőfokú bíróság, 
hogy a jogerős alapítélet ítélt dolog. Ezzel 
összefüggésben a Kúria rámutat, hogy az anyagi 
jogerőhatás miatt – az egyébként jogorvoslattal 
sikeresen nem támadott – alapítélet a megismételt 
eljárásban köti az alperest, vagyis, ha el kívánja 
kerülni, hogy semmis döntést hozzon, 
elengedhetetlen az abban megfogalmazott 
iránymutatást követnie. 

[40] A Kúria e körben azt is megjegyzi, hogy az alperest 
új eljárásra kötelező jogerős alapítéletben szereplő 
iránymutatás tartalma és jogszerűsége az új 
eljárásban hozott döntés elleni közigazgatási pernek 
nem tárgya, annak vitatására csak az alapítélet elleni 
rendkívüli jogorvoslat igénybevétele során lett volna 
jogszerű lehetőség (Kfv.IV.35.266/2020/6.). Az 
alperesnek jelen perben nincs lehetősége az 
alapítéletben szereplő rendelkezések jogszerűségét 
megkérdőjelezni, erre csak az az elleni jogorvoslat 
igénybevétele során lett volna lehetősége, azonban a 
Kúria Kfv.II.37.774/2020/2. számú végzésével az 
alperes felülvizsgálati kérelmének befogadását 
megtagadta. 

[41] Az új eljárás lefolytatására a bíróság által adott 
iránymutatástól való eltérést a közigazgatási 
eljárásban csak az alapozhatja meg, ha az új 
eljárásban a tényállás megváltozik, azonban a jelen 
perben ez nem merült fel. A Kúria gyakorlata szerint 
az ítélet anyagi jogereje azt is kizárja, hogy a bíróság 
megismételt eljárásra vonatkozó iránymutatását a 
megismételt eljárás során hozott döntés elleni 
felülvizsgálat során megváltoztassa 
(Kfv.IV.38.009/2020/3.; Kfv.IV.37.179/2021/6.). 

[42] Azt is helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság, 
hogy a jelen közigazgatási per érdemi kérdése az, 
hogy az ítélt dolognak tekinthető kötelezésnek az 
alperes eleget tett-e. E körben először azt kell 
megvizsgálni, hogy az alperes határozata megfelel-e 
az alapítélet jogi indokolásában megfogalmazott 
iránymutatásnak. 

[43] Annak ellenére, hogy az alperes határozatában 
terjedelmesen, az iránymutatásra is kiterjedően 
idézte az alapítéletet, döntésében nem értékelte azt a 
tényt, hogy a vizsgált közbeszerzések együttes 
becsült értéke nem haladja meg a 300 millió forintos 
határt. A Kúria e körben az alperes azon védekezését, 
miszerint ennek akként tett eleget, hogy a Kbt. 19. § 
(2) bekezdésének megsértését a megelőző eljárással 
szemben nem állapította meg, azért nem fogadta el, 
mert a határozatból nem állapítható meg, hogy e 
körülményt egyáltalán értékelte volna a megismételt 
eljárása során. Mivel az alapítélet anyagi jogereje e 
másodfokú eljárásban a Kúriát is köti, nincs mód 
arra, hogy a Kbt. 19. § (3) bekezdésének önálló 
alkalmazhatóságának kérdésében állást foglaljon. 

[44] A Kúria a perbeli határozatban nem találta nyomát 
annak, hogy az alperes a teljesítési igazolások 
tényadataiból a megismételt eljárás során bármilyen 
következtetést levont volna, hiszen maga a teljesítési 
igazolás fordulat is mindössze az idézett 
iránymutatásban jelent meg. 

[45] Az alperes nem tett eleget annak sem, hogy pontosan 
feltárja a felperes célját a beszerzésekkel 
összefüggésben, azaz hogy ténylegesen, – nem 
támogatáspolitikai szempontból – a felperes mit 
kívánt beszerezni. Az alperes ok-okozati érvelése e 
feltételnek nem tesz eleget, mert olyan 
feltételezéseken alapul, amelyeket bizonyítékok zárt 
logikai láncolatával nem támasztott alá. 

[46] A jogerős ítélet iránymutatása szerint, ha „nem 
érhető tetten az úthálózat létesítésének szándéka, 
akkor el kell fogadni a jogszerű részekre bontást, 
mert ennek ellenkezőjét sem a jogalkotói szándék, 
sem az Útmutatóban foglaltak, sem a józan ész nem 
indokolja és nem áll fenn az egybeszámítási 
kötelezettség sem, mert nem állítható, hogy a 



1294 Közigazgatási Kollégium 

funkciójuk betöltésére az egyes beszerzések önállóan 
nyilvánvalóan nem alkalmasak”. Az alperes 
határozatában, védiratában és fellebbezésében is 
kifejtette, hogy a felperes beszerzési célja nem 
településrészi úthálózat megépítése volt. Az alperes 
e határozati megállapításából kizárólag egyetlen 
olyan következtetés lett volna levonható, amely nem 
ellentétes az alapítélet rendelkezésével, és ezáltal 
nem szenved semmisségi okban: a részekre bontás 
elfogadása és az eljárás megszüntetése. 

[47] E körben a Kúria megjegyzi, hogy az anyagi 
jogerőhatás miatt nem is vizsgálhatta, hogy a 
részekre bontás tilalmának megsértésével 
kapcsolatban kifejtett alperesi érvek mennyiben 
voltak megalapozottak. Mindazonáltal meg kívánja 
jegyezni, hogy az Útmutató megfogalmazása az 
alapítéletben és az elsőfokú ítéletben megjelenő 
értelmezést támasztja alá. Az Útmutató szerint 
ugyanis „ha az egyes utak, illetve érintett 
útszakaszok önállóan funkcionálnak, vagyis 
rendeltetésüket önállóan is megvalósítják, egyik 
szakasz a másik nélkül is használható, azok értéke 
jogszerűen részekre bontható. Ha viszont az egyes 
útszakaszok a funkciójuk betöltésére önállóan 
nyilvánvalóan nem alkalmasak, az azok építésére 
vonatkozó becsült értékeket jogszerűen nem lehet 
részekre bontani.” Az „egyik szakasz a másik nélkül 
is használható” fordulat objektív alkalmasságot 
kíván meg, nem pedig tényleges önálló használatot. 
„Az egyes útszakaszok a funkciójuk betöltésére 
önállóan nyilvánvalóan nem alkalmasak” fordulat 
pedig arra az esetre vonatkozik, amikor magától 
értetődő, kétségtelen módon nem alkalmasak az 
önálló funkció ellátásra. Az Útmutató tehát nem 
tekinti az egyes útszakaszok közvetlen fizikai 
kapcsolatának tényét olyan körülménynek, amely 
alapján a részekre bontás jogszerűsége megítélhető 
lenne. Az Útmutató e körben olyan körülményeket, 
mint pl. közpénzekkel való felelős gazdálkodás elve 
nem értékel. 

[48] Mivel az alperes a fentiek szerint nem tett eleget az 
alapítéletben megfogalmazott iránymutatásnak, az 
elsőfokú bíróság helyesen jutott arra a 
következtetésre, hogy a perbeli határozat tartalma a 
közigazgatási bíróság adott ügyben hozott 
határozatával ellentétes. Helytállóan állapította meg 
tehát az elsőfokú bíróság, hogy a fentiek szerint az 
alperes nem tett eleget a közigazgatási bíróság 
iránymutatásának, ezért a perbeli határozat az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 123. § (1) bekezdés f) pontjának 
megsértése miatt semmis. E körülményt a Kp. 85. § 
(3) bekezdés alapján a bíróságnak hivatalból kell 
figyelembe venni. Ebben a körben a bíróságot a 
mérlegelés lehetősége nem illeti meg. 

[49] Figyelemmel arra, hogy az alperes fellebbezésében 
és az alperesi érdekelt csatlakozó fellebbezésében is 
azt állította, hogy megváltoztatás feltételei nem álltak 
fenn, a Kúriának e kérdésben is állást kellett 
foglalnia. 

[50] A Kp. 90. § (2) bekezdése szerint, ha az ügy 
természete azt megengedi, a bíróság a közigazgatási 
cselekményt akkor is megváltoztatja, ha a 
megismételt eljárásban a közigazgatási szerv a 
bíróság jogerős ítéletével ellentétes cselekményt tett. 

[51] A Kúria a Kf.III.37.918/2019/8. számú ítéletében 
rögzítette, hogy a Kp. egyik lényegi újítása valóban 

az, hogy elsődlegessé vált a reformatórius jogkör, 
azaz a bíróság számára kötelező a megváltoztatási 
jogkör gyakorlása. A megváltoztatási jogkör 
alkalmazásával a jogvita gyorsabban lezárható 
véglegesen, e mellett a közigazgatási hatósági 
eljárásokat is hatékonyabban befolyásolja, az 
ítéletben kifejtett jogértelmezés már hamarabb irányt 
mutathat a közigazgatási jogalkalmazás számára. 
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez nem jelent 
abszolút kötelezettséget a közigazgatási bíróság 
számára, a megváltoztatás jogával továbbra is csak 
akkor élhet, ha annak törvényben meghatározott 
feltételei fennállnak. 

[52] A Kp. 90. § (2) bekezdése értelmében a bíróság akkor 
változtatja meg a közigazgatási cselekményt, ha azt 
az ügy természete megengedi. Az ügy természete 
akkor engedi meg a megváltoztatást, ha az adott 
közigazgatási döntés kategorikus jogi normán alapul, 
azaz az alkalmazandó jogszabályi környezetben 
nincs más döntési lehetőség a bíróság számára. Nem 
engedi meg az ügy természete a megváltoztatást még 
ez esetben sem, ha a tényállás tisztázatlan, hiányos, 
hiszen akkor nem áll rendelkezésre minden, 
döntéshez szükséges információ. 

[53] Jelen esetben az alperes határozatából kitűnik, hogy 
annyiban eleget tett az alapítéletben foglaltaknak, 
hogy megállapította, a felperes beszerzési célja nem 
településrészi úthálózat megépítése volt. Ezt a 
fellebbezésében is megismételte. Vagyis most már 
nincs olyan eleme a releváns tényállásnak, amely 
további tisztázásra, bizonyításra szorulna, és a 
fentiek szerint a megismételt eljárásban az alperes az 
alapítélettel ellentétes cselekményt tett, így – törvény 
kizáró rendelkezése hiányában – nem volt jogi 
akadálya az elsőfokú bíróság eljárásában a Kp. 90. § 
(2) bekezdése szerinti jogkövetkezmény 
(megváltoztatás) alkalmazásának. Helyesen 
állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a jogvita 
véglegesen lezárható volt a vitatott közigazgatási 
cselekmény megváltoztatásával. 

[54] A fentiek alapján a Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét 
a Kp. 109. § (1) bekezdése alapján helybenhagyta. 

(Kúria Kf.IV.39.008/2022/6.) 

A jogutódlás megállapításának elmaradása, 
az alperes személyének meghatározása 

lényeges eljárási jogszabálysértés, amely a jogerős 
ítélet hatályon kívül helyezését eredményezi [1952. évi 
III. törvény (régi Pp.) 61. §, 62. §, 63. §, 64. §, 65. §, 
324. § (1) bek., 327. § (2) bek., 328. § (1) bek.]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-

Esztergom Megyei Vám- és Pénzügyőri 
Igazgatósága vámhivatali ellenőrzés keretében 2015. 
április 26. napján megvizsgálta a gépjármű 
szállítmányát és megállapította, hogy 1008 db 
papírkarton doboz, összesen 3024 kg mennyiségű 
fürtös paradicsom teljes mértékben jelöletlen. A 
vámhatóság értesítette a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: elsőfokú 
hatóság), az ellenőrzés az élelmiszerlánc felügyeleti 
szerv minőségellenőrével együttműködve 
folytatódott. A papírkarton dobozokon, a 
műanyagtálcákon, a csomagolófólián a palettákhoz 
rögzítve nem találtak jelzést az áru megnevezésére, 
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illetve annak eredetére. Az elsőfokú hatóság 
forgalomba hozatali és felhasználási tilalmat, 
valamint a forgalmazott tétel azonnali 
megsemmisítését rendelte el az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény (a továbbiakban: Éltv.) 56. § (1) bekezdése 
és 57. § f) pontja alapján, mely határozatát utóbb 
akként javította ki, hogy az eljárást tárgyát képező 
tétel megsemmisítésénél az Éltv. 56. § (1) 
bekezdésére és 57. § g) pontjára hivatkozott 
(alapeljárás). 

[2] A felperes fellebbezése folytán eljárt Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: 
alperesi jogelőd) 2015. június 16. napján kelt 
04.2/5398-2/2015. számú határozatával az elsőfokú 
határozatot helybenhagyta. A felperes által 
előterjesztett keresetet a Tatabányai Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság 4.K.27.207/2015/12. számú 
ítéletével elutasította, mely döntést a felperes 
felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria 
Kfv.VI.37.998/2017/8. számú ítéletével 
helybenhagyott. 

[3] Az elsőfokú hatóság 2015. június 8. napján kelt 
KEF/NOV/176-12/2015. számú határozatával a 
felperest 7 439 274 Ft élelmiszer-ellenőrzési bírság 
megfizetésére kötelezte. Indokolása szerint a felperes 
az alapeljárásban megvizsgált paradicsom tételek 
nyomon követhetőségét nem biztosította, a jelöletlen 
termékek forgalmazásával megsértette a vonatkozó 
Európai Uniós jogszabályokat, az élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) 
FM rendelet 8. § (5) bekezdés a) pontját, valamint az 
élelmiszerellenőrzési bírság megállapításának 
részletes szabályairól, az élelmiszerlánc 
felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának 
módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) előírásait. 

[4] Az alperesi jogelőd 2017. július 13. napján kelt 
04.2/2580-2/2017. számú határozatával az elsőfokú 
határozatot helybenhagyta megállapítva, hogy az 
elsőfokú hatóság a tényállást megfelelően tisztázta és 
ennek figyelembevételével hozta meg a döntést. 

A kereseti kérelem 
[5] A felperes keresetet terjesztett elő a jogerős határozat 

bírósági felülvizsgálata iránt, elsődlegesen kérve 
annak az elsőfokú határozatra is kiterjedő 
megváltoztatását, másodlagosan a határozatok 
hatályon kívül helyezését és az elsőfokú hatóság új 
eljárásra kötelezését. Eljárási és anyagi jogi 
jogszabálysértésekre hivatkozott. A 
kiadmányozással összefüggésben a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 
72. § (1) bekezdés f) és g) pontjaira, vitatta az 
alapeljárásban elrendelt paradicsom megsemmisítés 
jogszerűségét. Sérelmezte az ügyintézési határidő 
elhúzódását, mivel az első- és a másodfokú határozat 
meghozatala között 2 év 1 hónap telt el, utalt az 
Alkotmánybíróság 3353/2017. AB, valamint 5/2017. 
AB számú határozataira. Álláspontja szerint az 
ügyintézési határidő nem felel meg a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 
33. § (1) bekezdésében foglaltaknak. A per első 
tárgyalásán a Ket. 33/A. § (1) bekezdése alapján 

kérte a fellebbezési illeték kétszeresének 
visszatérítését. 

Az ellenkérelem 
[6] Az alperes a kereset elutasítását kérte. Bejelentette a 

határozat meghozatala óta az alperes személyében a 
közigazgatási határozat alapját képező közigazgatási 
ügyben bekövetkezett jogszabályi jogutódlást.  

[7] Előadta, hogy a tényállást a hatóság kellőképpen 
feltárta, a kiadmányozás rendjét az alperesi 
jogelődnél belső utasítás szabályozza, mely előírja az 
igazgató távollétében a kiadmányozás menetét, a 
Ket. 72. § (1) bekezdés f) és g) pontjainak sérelme 
nem állapítható meg. A bírságot a Korm.r. 2. § (2), 
(3) bekezdései, illetve 9. §-a alapján szabta ki a 
közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer (EKAER) 
adatai figyelembevételével. 

Az elsőfokú ítélet 
[8] A Győri Törvényszék (a továbbiakban: elsőfokú 

bíróság) jogerős ítéletével az alperesi jogelőd 
másodfokú határozatát – az elsőfokú határozatra is 
kiterjedően – hatályon kívül helyezte, az alperest 
500 000 Ft perköltség megfizetésére kötelezte. A 
jogsértés orvosolhatatlansága okán új eljárás 
lefolytatását nem rendelte el. 

[9] Indokolása szerint megállapította, hogy a felperes 
eljárási jogszabálysértésekre hivatkozása 
megalapozott, az alperes durván megsértette a rá 
vonatkozó eljárási határidőket, melyre magyarázatot 
nem adott. Utalt a Ket. 33. § (1) bekezdésére, az 
Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésére, a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a 
továbbiakban: régi Pp.) 339. § (1) bekezdésére, a 
Kúria EBH 2016.K.7. számú eseti döntésére. A 
felperesnek a Ket. 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott tisztességes ügyintézéshez és a 
jogszabályokban meghatározott határidőben hozott 
döntéshez való joga csorbult a késedelmes 
ügyintézés miatt, mivel az alperes a kötelezően 
betartandó eljárási határidőket minden indok és 
ésszerű ok nélkül sokszorosan túllépte. 

[10] A paradicsomszállítmány megsemmisítése jogszerű 
volt, erről a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság – a Kúria ítéletével hatályában fenntartott – 
döntést hozott, mely a továbbiakban már nem 
vitatható. A bírságösszeg körében megállapította, 
hogy az alperes jogsértést nem követett el, a 
jogszabályoknak megfelelően járt el. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[11] Az alperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet 

hatályon kívül helyezését kérte, elsődlegesen a 
kereset elutasítását, másodlagosan az elsőfokú 
bíróság új eljárásra utasítását. Jogszabálysértésként 
arra hivatkozott, az elsőfokú bíróság az alperesi 
jogutódlásról annak ellenére nem rendelkezett, hogy 
ellenkérelmében a jogszabályváltozás miatt 
bekövetkezett jogutódlást bejelentette. Az alperes 
személyének téves meghatározása, valamint a 
jogutódlás megállapításának hiánya lényeges eljárási 
szabálysértésnek minősül. 

[12] Az elsőfokú bíróság döntését a régi Pp. 339. § (1) 
bekezdésének megsértésére alapította, azonban az 
ítélet rögzíti, hogy az ügy érdemét tekintve a 
határozata a jogszabályoknak megfelelő, az eljárási 
szabálysértés tehát az ügy érdemét nem befolyásolta. 
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Vitatta, hogy a fellebbezési határidő túllépése az ügy 
érdemére kihatott volna, mivel az eljárási határidők 
betartása esetén sem születhetett volna más döntés. A 
felperes jogai nem csorbultak, inkább előnyhöz jutott 
azzal, hogy a jogerős határozat alapján a bírságot 
csak később kellett megfizetnie. Az ítélet nem 
tartalmazza, hogy az ügyféli jogok 
érvényesíthetősége milyen csorbát szenvedett, 
milyen kötelezettséget vagy hátrányt okozott a 
felperesnek. A jogerős ítéletben hivatkozott EBH 
2016.K.7. számú kúriai döntés [16] bekezdése is ezt 
az álláspontot támasztja alá. 

[13] Utalt arra, hogy a felperes több jogszabálysértésre is 
hivatkozott a felülvizsgálni kért határozatokkal 
szemben, azonban keresetlevelében a Ket. 33. § (1) 
bekezdésének megsértését nem kifogásolta, azt csak 
a perben 2021. május 18-án tartott első tárgyaláson 
adta elő. Ez olyan keresetkiterjesztésnek minősül, 
amelyet az elsőfokú bíróságnak a régi Pp. 335/A. § 
(1) bekezdése alapján figyelmen kívül kellett volna 
hagynia, a fellebbezési illeték visszafizetése iránti 
kérelemmel együtt. A keresetváltoztatással 
kapcsolatban utalt a Kúria KGD 1998.315. számú 
eseti döntésére. 

[14] Sérelmezte, hogy az elsőfokú bíróság a felperesnek 
megítélt perköltség összegét nem a jogszabályoknak 
megfelelően állapította meg, ennek kapcsán utalt a 
bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi 
költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet (a 
továbbiakban: IM rendelet) 3. § (1) bekezdésére, a 
(2) bekezdés a) pontjára, a (6) bekezdésre. E 
rendelkezések alapján a pertárgyértékhez igazodóan 
számított perköltség 371 962 Ft lenne, az elsőfokú 
bíróság azt magasabb összegben állapította meg, 
melyet azonban nem indokolt. Az ügy bonyolultnak 
nem tekinthető, a megállapított perköltség túlzott 
mértékű. 

[15] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében 
fenntartotta a keresetében előadott érveket, kérte a 
felülvizsgálati kérelem elutasítását, az elsőfokú 
bíróság ítéletének hatályában fenntartását, mivel az 
mind rendelkező részében, mind indokolásában a 
jogszabályoknak teljes egészében megfelel. 

[16] Nem vitatta, hogy az elsőfokú bíróság a jogutódlásról 
külön végzést nem hozott, azonban ez nem lehet az 
ügy érdemére kiható eljárási szabálysértés, mivel a 
jogutódlás a közigazgatási szakban bekövetkezett, a 
keresetlevelet a jogutód alperes továbbította a 
bíróság felé, így az alperesi hatóság önmaga 
helyezkedett az alperesi pozícióba. 

[17] Álláspontja szerint az Alaptörvényben deklarált 
tisztességes hatósági eljáráshoz való jogból 
következik, hogy a jogalkotó által meghatározott 
határozathozatali és szankció alkalmazási határidő 
elmulasztásának jogkövetkezményét a jogszabályi 
kötelezettségüket határidőben nem teljesítő 
hatóságok, ne az ügyfelek viseljék. 

[18] Hangsúlyozta, hogy a Ket. 33. § (1) bekezdésére az 
eljárásban irányadó régi Pp. 335/A. § (1) bekezdése 
szerint az első tárgyaláson jogszerűen hivatkozott. 
Az elsőfokú bíróság a munkadíj összegének 
megállapításakor a pertárgyérték szerint, a 
jogszabályok sérelme nélkül, megfelelő módon járt 
el. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[19] Az elsőfokú bíróság ítélete érdemi felülbírálatra 

alkalmatlan.  
[20] A Kúria az elsőfokú bíróság végzését a régi Pp. 275. 

§ (2) bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelem 
keretei között bírálta felül. 

[21] Elsődlegesen rögzíti a Kúria, hogy a felperes által 
2017. augusztus 24. napján előterjesztett 
keresetlevélre tekintettel a közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Kp.) 157. § (1) bekezdése alapján a 
perben a régi Pp. szabályai alkalmazandóak. 

[22] A régi Pp. 61. § (1) bekezdése szerint, ha a per 
alapjául szolgáló jogviszonyban a polgári jog 
szabályai szerint valamelyik fél helyébe a per 
folyamán jogutód lép, a jogutód a perbe félként 
önként beléphet, illetőleg a jogutódot az ellenfél is 
perbe vonhatja. A felperes jogutódját csak akkor 
lehet perbe vonni, ha a jogutódlás a felperes halála, 
illetve jogutódlással történő megszűnése miatt 
következett be. 

[23] A régi Pp. 327. § (2) bekezdése szerint közigazgatási 
perben a keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen 
kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot 
hozta. A hatósági hatáskör címzettjében 
bekövetkezett változás közigazgatási anyagi jogi 
alapú jogutódlást eredményezhet, melyre a régi Pp. 
61–65. §-ainak előírásait a 324. § (1) bekezdése 
alapján a közigazgatási perek sajátosságaira 
tekintettel kell alkalmazni. 

[24] A régi Pp. 328. § (1) bekezdése szerint, ha a 
közigazgatási szerv, amely a határozatot hozta, 
megszűnik, vagy az ügy időközben más 
közigazgatási szerv hatáskörébe került, azt a 
közigazgatási szervet kell alperesként perbe vonni, 
amelynek hatáskörébe az új rendelkezés szerint a 
közigazgatási határozat meghozatala tartozik. 

[25] A közigazgatási perekben bekövetkező jogutódlás 
egyes kérdéseiről szóló 7/2014. (XI. 25.) KMK 
vélemény (a továbbiakban: KMK vélemény) a 
közigazgatási perek eltérő sajátosságaira tekintettel 
született, mely szerint: „A közigazgatási anyagi jog 
változása alapján bekövetkező jogutódlásban, mint a 
jogutódlás sajátos esetében a peres felek 
nyilatkozatának és szándékának a jogutódlás 
érdemére nézve nincs jelentősége. Ebben az esetben 
a Pp. 61. és 64. §-a szerint valamennyi körülményt a 
jogszabály rendelkezése pótolja, illetve határozza 
meg, a felek nyilatkozatától a jogutódlás ténye nem 
függ. Ebből az is következik, hogy a bíróságnak a 
jogutódlás kérdésében a jogutód személyét a 
jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag meg kell 
állapítania, az ehhez szükséges adatokat a felek 
bejelentése, illetőleg a jogszabályváltozás vizsgálata 
szolgáltathatja. A jogutódlás megállapításához nincs 
szükség sem a jogelőd, sem a jogutód, sem pedig a 
felperes perbeli nyilatkozatára, a bíróság döntése a 
jogutód tekintetében megállapító jellegű.” Rögzítette 
továbbá, hogy „A jogutód személyének 
megállapítása a peres fél személyében bekövetkezett 
változást jelent. Az ilyen végzés – megállapító jelleg 
ellenére – a per lefolytatása szempontjából alapvető 
jelentőségű, az alperes személyének téves 
meghatározása az eljárás lényeges szabályainak 
megsértését jelenti.” 

[26] A peres iratokból megállapíthatóan a keresettel 
támadott másodfokú határozatot az alperesi jogelőd 
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2017. július 13. napján hozta, a felperes 
keresetlevelét az alperesi jogelődöt nevesítve 2017. 
augusztus 24-én terjesztette elő, mely 2021. február 
18-án érkezett az elsőfokú bírósághoz. 

[27] Az alperes a keresetlevélre tett ellenkérelmében 
jelentette be, az egyes központi hivatalok és 
költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő 
jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok 
átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
25. § (1) bekezdésére, valamint a földművelésügyi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
14. § (3) bekezdésére hivatkozással, hogy 2017. 
január 1. napjával az alperesi jogelőd hatáskörét a 
Pest Megyei Kormányhivatal vette át, így jelen 
perben az alperesi jogelőd jogutódja. 

[28] Az elsőfokú bíróság az alperes által közölt 
jogszabályi jogutódlás ellenére nem vizsgálta a 
hatásköri kérdéseket, a perbeli jogutód személyét 
alakszerű végzéssel nem állapította meg annak 
ellenére sem, hogy a felperes a keresetlevelet az 
alperesi jogelőddel szemben terjesztette elő. 

[29] A Kúria megállapította, hogy a közigazgatási per 
megindításának időpontjában a másodfokú eljárás az 
alperes hatáskörébe tartozott. Az alperes 
személyében történt változás vizsgálata, értékelése és 
eredményének megállapítása elmaradt, mely az 
elsőfokú eljárás szabályainak lényeges megsértését 
jelenti. 

[30] Mindezek folytán a felülvizsgálati kérelemmel 
támadott ítélet érdemi felülbírálatra alkalmatlan, 
ezért azt a Kúria a régi Pp. 275. § (4) bekezdése 
alapján hatályon kívül helyezte és az elsőfokú 
bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezte. 

[31] A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróságnak 
fellebbezhető és megfelelő indokolással ellátott 
végzéssel kell az alperesi jogutódot megállapítania, 
figyelemmel a KMK véleményben foglaltakra. 
Ennek megtörténtét követően tud az ügyben döntést 
hozni. Az ügy érdemére kiható eljárási szabálysértés 
pl. a határidő túllépése, abban az esetben 
eredményezheti a határozat hatályon kívül 
helyezését, amennyiben a döntés tartalmát 
befolyásolja. 

(Kúria Kfv.VI.38.046/2021/5.) 

Az absztrakt normakontroll eljárásban a 
Kúria csak hatályos önkormányzati 

rendeletet vizsgálhat. Amennyiben absztrakt 
normakontroll eljárásban az eljárás megindítását 
követően az önkormányzat hatályon kívül helyezi az 
önkormányzati rendeletet vagy a támadott 
rendelkezést, úgy az eljárást a Kp. 140. § (1) bekezdése 
alapján a 139. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó, 
81. § (1) bekezdés g) pontja szerint meg kell szüntetni 
[2017. évi I. törvény (Kp.) 81. § (1) bek. g) pont, 144. §]. 

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás 
[1] Az indítványozó a 2022. február 14. napján 

előterjesztett ZA/030/298-2/2022. számú 
indítványával a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban Mötv.) 136. § (2) bekezdése 
alapján kérte a Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 2.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.1.), a 
15/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Módr.) által megállapított több 
rendelkezése vizsgálatát. Így kérte a 
képviselőtestület állandó bizottságainak elnevezését 
meghatározó 1. § (3a) bekezdése, az átruházott 
hatásköröket tekintve az 1. mellékletre utaló 7. § (3) 
bekezdése, az önkormányzati képviselők, bizottsági 
tagok és a bizottsági elnökök részére tiszteletdíjat 
meghatározó 37. § (1) és (2) bekezdései, az állandó 
bizottságok és az állandó bizottságok tagjainak 
számát meghatározó 40. §-a, az alpolgármester 
tiszteletdíját előíró 46. § (3) bekezdése, valamint az a 
konkrét átruházott hatáskörökről rendelkező 1. 
melléklet és a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
feladatait meghatározó 2. melléklet más 
jogszabályba ütközésének megállapítását és 
megsemmisítését. 

[2] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Kp.) 140. § (1) bekezdése alapján a 
42. § (1) bekezdése értelmében hívta fel az érintett 
önkormányzatot az indítványra vonatkozó 
nyilatkozata előterjesztésére. 

[3] Az önkormányzat 2022. március 4-én kelt 
védiratában előadta, hogy az Ör.1-et az 5/2022. (II. 
24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 
Ör.2.) 57. §-ával 2022. február 25. napjával hatályon 
kívül helyezte. 

[4] A Kúria az Ör.1. hatályon kívül helyezésére 
tekintettel az indítványozót nyilatkozattételre 
felhívta, aki továbbra is kérte beadványának érdemi 
vizsgálatát, tekintettel arra, hogy a kifogásolt 
rendelkezések alapján a képviselő-testület további 
döntéseket hozott. Kifejtette, hogy szükséges azon 
kúriai álláspont ismerete, hogy a Módr. által 
elvégzett szervezeti és működési szabályzat 
módosítás érvényes-e, helye lett volna a támadott 
rendelkezések megsemmisítésnek. 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének 
indokolása 

[5] A Kp. normakontrollra vonatkozó szabályai szerint 
hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelet 
vizsgálatára csak konkrét normakontroll eljárásban – 
a Kp. 144. §-a alapján –, bírói kezdeményezésre van 
lehetőség. Az absztrakt normakontroll eljárásban, 
azaz kormányhivatali vagy alapvető jogok biztosa 
kezdeményezésre csak hatályos önkormányzati 
rendeletet vizsgálhat a Kúria. Ezekben az esetekben 
jogkövetkezmény a rendelet, vagy törvénysértő 
rendelkezésének megsemmisítése a Kp. 146. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint. Amennyiben absztrakt 
normakontroll hatáskörben az eljárás megindítását 
követően az önkormányzat hatályon kívül helyezi az 
önkormányzati rendeletet vagy rendelkezést, úgy a 
Kp. 140. § (1) bekezdése alapján, a 139. § (1) 
bekezdése folytán alkalmazandó, 81. § (1) bekezdés 
g) pontja szerint az eljárás megszüntetésének van 
helye (Köf.5027/2019/9.). 

[6] A Kúria Önkormányzati Tanácsa kiemeli, hogy az 
indítványozó nyilatkozatában nem kérte az Ör.2. 
vizsgálatát, még utalást sem tett arra, hogy a hatályos 
Szervezeti és Működési Szabályzat hasonló tárgyú 
rendelkezéseire kiterjeszti indítványát. Az absztrakt 
normakontroll eljárásnak nem lehet tárgya az 
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indítvánnyal nem támadott – és ott még tételesen meg 
sem jelölt – más jogszabály közjogi 
érvénytelenségének vizsgálata, illetve a hatályon 
kívül helyezett jogszabály alapján esetlegesen 
elfogadott más jogszabályok normakontrollját 
megelőző „előzetes álláspont” kiadása. 

[7] A kifejtettekre tekintettel a Kúria Önkormányzati 
Tanácsa a Kp. 81. § (1) bekezdés g) pontja alapján az 
eljárást megszüntette. 

(Kúria Köf.5004/2022/6.) 



 

EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA 

HATÁROZATAI

I. 

C-196/21. sz. SR kontra EW ügyben 2022. június 2-án 
hozott ítélet  
 
A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben 
a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről 
(„iratkézbesítés”), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13‑i 
1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
5. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e 
rendelkezés értelmében nem lehet „kérelmezőnek” 
tekinteni azt a bíróságot, amely bírósági iratoknak az 
eljárásba beavatkozni kívánó harmadik személyek 
részére történő továbbítását rendeli el. 

1 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a 
tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről 
(„iratkézbesítés”), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13‑i 
1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(HL 2007. L 324., 79. o.) 5. cikkének az értelmezésére 
irányul. 
2 Ezt a kérelmet az SR és EW között házasságuk 
közös megegyezéssel történő felbontása, valamint a 
kiskorú gyermekük feletti szülői felelősség megállapítása 
és gyakorlása tárgyában folyamatban lévő jogvita 
keretében terjesztették elő. 

Az alapeljárás  

9 SR és EW egy kiskorú gyermek anyja, illetve 
apja. 
10 Az előzetes döntéshozatalra utaló határozatban 
meg nem határozott időpontban SR és EW mindketten 
kérelmet nyújtottak be a Judecătoria Buftea (bufteai helyi 
bíróság, Románia) előtt házasságuk felbontása, valamint 
a gyermekük feletti szülői felelősség megállapítása, 
valamint a szülői felelősség gyakorlására vonatkozó 
részletes szabályok meghatározása iránt. 
11 2016. július 4‑i ítéletével e bíróság kimondta SR 
és EW házasságának közös megegyezéssel történő 
felbontását. A bíróság a gyermek tartózkodási helyét az 
anya lakóhelyében határozta meg, és úgy döntött, hogy a 
szülői felügyeleti jogot a két szülő közösen gyakorolja, 
az apa és a gyermek közötti kapcsolattartást pedig 
láthatással biztosítják. Az említett bíróság továbbá arra 
kötelezte EW‑t, hogy a gyermek után fizessen tartásdíjat. 
12 EW és SR mindketten megfellebbezték az 
ítéletet a kérdést előterjesztő bíróság, a Tribunalul Ilfov 
(Ilfov megyei törvényszék, Románia) előtt. 
13 EW elsődlegesen az említett ítélet hatályon 
kívül helyezését kéri a bíróság joghatóságának hiánya 
miatt, másodlagosan pedig az ítélet részleges 
megváltoztatását a gyermek tartózkodási helye és a 
gyermek után fizetendő tartásdíj tekintetében. 

14 SR a szülői felügyeleti jog kizárólagos 
gyakorlását, EW láthatási jogának megszüntetését, az 
EW által fizetendő tartásdíj összegének módosítását, 
valamint a költségek ismételt megosztását kéri. 
15 2018. július 5‑én FB, CX és IK, a gyermek 
fiútestvére, lánytestvére és apai nagyapja kérték, hogy 
EW kérelmeinek támogatása végett beavatkozhassanak. 
E beavatkozó felek Franciaországban rendelkeznek 
lakóhellyel. 
16 2020. szeptember 15‑i végzésével a kérdést 
előterjesztő bíróság a beavatkozási kérelmek 
elfogadhatóságáról való döntés érdekében úgy 
határozott, hogy SR és EW köteles az 1393/2007/EK 
rendelet rendelkezéseinek megfelelően gondoskodni a 
bíróság által megfogalmazott idézéseknek FB, CX és IK 
részére való kézbesítés céljából történő lefordításáról. 
17 SR és az EW megtagadták az ezen eljárási iratok 
francia nyelvre történő lefordításával kapcsolatos 
költségeinek megelőzését, mivel úgy vélték, hogy a 
kérdést előterjesztő bíróság köteles viselni ennek 
költségét. E felek azt állítják, hogy az 1393/2007 rendelet 
5. cikke (2) bekezdésének alkalmazása szempontjából a 
kérdést előterjesztő bíróságot kell „kérelmezőnek” kell 
tekinteni. 
18 E tekintetben a kérdést előterjesztő bíróság 
megjegyzi, hogy a „kérelmező” 1393/2007 rendelet 5. 
cikke értelmében vett fogalma nem vonatkozhat 
bíróságra. A bíróság ugyanis csak az e rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése értelmében vett áttevő 
intézményként vagy a rendelet 2. cikkének (2) bekezdése 
értelmében vett átvevő intézményként járhat el. A jelen 
ügyben a kérdést előterjesztő bíróság a szóban forgó 
bírósági iratok más tagállamban, nevezetesen 
Franciaországban történő kézbesítése céljából történő 
továbbítására hatáskörrel rendelkező áttevő 
intézményként jár el. 
19 Az említett rendelet 5. cikkének (1) 
bekezdéséből kitűnik, hogy a „kérelmező” fogalma, 
akárcsak a „címzett” fogalma, nyilvánvalóan ki van zárva 
az „áttevő intézmény” és az „átvevő intézmény” 
fogalmának hatálya alól. Mivel az alapügyben a kérdést 
előterjesztő bíróság az áttevő intézmény, nem tekinthető 
kérelmezőnek. 
20 E bíróság szerint az 1393/2007 rendelet 
értelmében az a személy minősül kérelmezőnek, aki a 
kérelmet benyújtotta, és akinek érdeke fűződik ahhoz, 
hogy a bírósági eljárás befejezése érdekében e 
rendeletnek megfelelően kézbesítésre kerüljön sor. Jelen 
esetben ez SR és az EW, mivel mindkét fél fellebbezést 
nyújtott be a kérdést előterjesztő bírósághoz, és ezért 
főszabály szerint érdeke fűződik ahhoz, hogy a 
fellebbezési eljárás befejeződjön. 
21 E körülmények között a Tribunalul Bihor (Bihar 
megyei törvényszék) úgy határozott, hogy az eljárást 
felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából kérdést 
terjeszt a Bíróság elé. 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
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„Ha a bíróság dönt és rendelkezik a beavatkozó felek 
polgári eljárásban való idézéséről, az [1393/2007 
rendelet] 5. cikke értelmében vett „kérelmező” a 
beavatkozó felek idézéséről határozó tagállami bíróság 
vagy az e bíróság előtt folyamatban lévő eljárásban részt 
vevő fél?” 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésről 

Az elfogadhatóságról 

22 A román kormány úgy véli, hogy az előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem elfogadhatatlan, mivel a 
kérdést előterjesztő bíróság általi tényállás‑ismertetés 
alapján nem állapítható meg, hogy az alapeljárásban 
konkrétan felmerül‑e az eljárási irat lefordításának és az 
ehhez kapcsolódó költségek viselésének szükségessége. 
23 A kérdést előterjesztő bíróság ugyanis nem 
közölte, hogy az idézések beavatkozó felek részére 
történő kézbesítésére már sor került‑e, és hogy a 
beavatkozó felek megtagadták‑e azok átvételét azon az 
alapon, hogy azokat nem olyan nyelven szövegezték, 
amelyet értenek, illetve érteniük kell. Ha pedig nem ez a 
helyzet, akkor a kérdést előterjesztő bíróság által feltett 
kérdés hipotetikus jellegű, következésképpen 
elfogadhatatlan. 
24 A román kormány megjegyzi, hogy a 
Bíróságnak már volt alkalma tisztázni, hogy az 
1393/2007 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően az áttevő intézmény feladata felhívni a 
kérelmező figyelmét annak veszélyére, hogy a címzett 
esetleg megtagadja az olyan irat átvételét, amelyet nem a 
rendelet 8. cikkében megadott nyelvek valamelyikén 
állítottak ki. Mindazonáltal a 2015. szeptember 16‑i 
Alpha Bank Cyprus ítélet (C‑519/13, EU:C:2015:603, 
35. pont) értelmében a kérelmezőnek kell eldöntenie, 
hogy lefordíttatja‑e a szóban forgó dokumentumot, 
aminek költségeit egyébként ugyanezen rendelet 5. 
cikkének (2) bekezdése szerint neki kell viselnie. 
25 E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a 
Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a nemzeti 
bíróság által saját felelősségére meghatározott 
jogszabályi és ténybeli háttér alapján – amelynek 
helytállóságát a Bíróság nem vizsgálhatja – az uniós jog 
értelmezésére vonatkozóan előterjesztett kérdések 
releváns voltát vélelmezni kell. A nemzeti bíróságok által 
előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem 
Bíróság általi elutasítása csak abban az esetben 
lehetséges, amennyiben nyilvánvaló, hogy az uniós jog 
értelmezése, amelyet a nemzeti bíróság kért, nem függ 
össze az alapeljárás tényállásával vagy tárgyával, illetve 
ha a szóban forgó probléma hipotetikus jellegű, vagy a 
Bíróság nem rendelkezik azon ténybeli és jogi elemek 
ismeretével, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a feltett 
kérdéseket hatékonyan megválaszolja (2021. december 
21‑i Euro Box és társai ítélet, C‑357/19, C‑379/19, 
C‑547/19, C‑811/19 és C‑840/19, EU:C:2021:1034, 139. 
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
26 Ezenkívül az előzetes döntéshozatali eljárás 
keretében a nemzeti bíróságok és a Bíróság közötti 
viszonyban irányadó együttműködés szellemében az, 
hogy a kérdést előterjesztő bíróság nem tett meg 
bizonyos előzetes megállapításokat, nem jár 
szükségszerűen az előzetes döntéshozatal iránti kérelem 
elfogadhatatlanságával, ha e hiányosságok ellenére a 
Bíróság az iratokban szereplő elemekre tekintettel úgy 
véli, hogy képes hasznos választ adni a kérdést 

előterjesztő bíróságnak (2020. április 2‑i Reliantco 
Investments és Reliantco Investments Limassol 
Sucursala București ítélet, C‑500/18, EU:C:2020:264, 
42. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
27 A jelen esetben megállapítható, hogy a Bíróság 
elegendő adattal rendelkezik ahhoz, hogy hasznos választ 
adhasson a kérdést előterjesztő bíróságnak. Meg kell 
ugyanis állapítani, hogy az EW által a Bíróság elé 
terjesztett írásbeli észrevételekben foglaltak szerint a 
kérdést előterjesztő bíróság 2019 folyamán már 
kézbesített a beavatkozó felek részére olyan eljárási 
iratokat, amelyek átvételét azok az 1393/2007 rendelet 
értelmében azon az alapon megtagadták, hogy az iratokat 
román nyelven szövegezték. Mivel nem tudnak ezen a 
nyelven, az említett eljárási iratok francia nyelvű 
fordítását kérték. 
28 Az EW által ismertetett ezen ténybeli elemek 
alapján tehát a kérdést előterjesztő bíróság által 
ismertetett ténybeli háttér a szükséges mértékben 
kiegészíthető, és ezzel alátámasztható az előterjesztett 
kérdés relevanciájának vélelmét, kizárva azt, hogy a 
kérdést hipotetikusnak lehessen tekinteni. 
29 E körülményekre tekintettel az előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem elfogadható. 

Az ügy érdeméről 

30 Az előterjesztő bíróság kérdése lényegében arra 
irányul, hogy az 1393/2007 rendelet 5. cikkének (2) 
bekezdését úgy kell‑e értelmezni, hogy e rendelkezés 
értelmében „kérelmezőnek” kell tekinteni azt a bíróságot, 
amely bírósági iratoknak az eljárásba beavatkozni kívánó 
harmadik személyek részére történő továbbítását rendeli 
el. 
31 Először is emlékeztetni kell arra, hogy e 
rendelkezés értelmében az irat továbbítását megelőzően 
felmerülő fordítási költségek a kérelmezőt terhelik; ez 
nem érinti a bíróságnak vagy az illetékes hatóságnak az 
ilyen költségek viselésére vonatkozó esetleges későbbi 
határozatát. 
32 E tekintetben meg kell állapítani, hogy az 
1393/2007 rendelet nem tartalmazza a „kérelmező” 
fogalmának meghatározását. 
33 Erre irányuló fogalommeghatározás hiányában 
az 1393/2007 rendelet 5. cikkének (2) bekezdését annak 
összefüggéseire, valamint az 1393/2007 rendelet által 
elérni kívánt célokra tekintettel kell értelmezni (lásd 
ebben az értelemben: 2015. szeptember 16‑i Alpha Bank 
Cyprus ítélet, C‑519/13, EU:C:2015:603, 28. pont; 
analógia útján az 1348/2000 rendeletet illetően: 2008. 
május 8‑i Weiss und Partner ítélet, C‑14/07, 
EU:C:2008:264, 45. pont). Az uniós jogi rendelkezés 
értelmezése szempontjából a rendelkezés 
keletkezéstörténete is hordozhat releváns elemeket 
(2018. december 10‑i Wightman és társai ítélet, 
C‑621/18, EU:C:2018:999, 47. pont, valamint az ott 
hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
34 Először is e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének 
rendszertani és történeti értelmezését illetően meg kell 
állapítani, hogy a rendelkezés szövege különbséget tesz 
az irat továbbítását megelőzően esetlegesen felmerülő 
fordítási költségeket viselni köteles kérelmező és az 
áttevő tagállamban eljáró bíróság vagy illetékes hatóság 
között, amely az ilyen költségek viselésére vonatkozóan 
adott esetben később határozatot hozhat. 
35 A kérelmező és az eljáró nemzeti bíróság közötti 
ezen különbségtétel a Bíróságnak az 1393/2007 
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rendeletre vonatkozó ítélkezési gyakorlatából, különösen 
a 2015. szeptember 16‑i Alpha Bank Cyprus ítéletből 
(C‑519/13, EU:C:2015:603, 41–43. pont) is kitűnik, 
amelyben a Bíróság hangsúlyozta, hogy egyrészt az 
áttevő tagállamban eljáró bíróság feladata az érdemi 
jellegű kérdésekben való döntés, amennyiben azokkal 
kapcsolatban a kérelmező és az irat címzettje eltérő 
állásponton van, másrészt pedig, hogy biztosítsák az 
érintett felek, azaz a kérelmező és a címzett jogainak 
kiegyensúlyozott védelmét. 
36 Hasonló megkülönböztetés következik a 2016. 
április 28‑i Alta Realitat végzésből (C‑384/14, 
EU:C:2016:316, 75. pont), amelyben a Bíróság 
felvázolta annak lehetőségét, hogy az irat kézbesítésére 
irányuló eljárás megindítását megelőzően az ügyben 
eljáró bíróság ideiglenes jelleggel előzetesen felmérje a 
címzett nyelvtudását annak érdekében, hogy a 
kérelmezővel egyetértésben megállapítsa, hogy szükség 
van‑e az irat lefordítására. 
37 Azt is meg kell állapítani, hogy az 1393/2007 
rendelet 5. cikkének (1) bekezdése a jelen ítélet 34. 
pontjában említettel egyenértékű különbségtételt 
alkalmaz, amikor úgy rendelkezik, hogy az áttevő 
intézmény tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy a címzett 
megtagadhatja az irat átvételét, ha azt nem a rendelet 8. 
cikkében előírt nyelvek valamelyikén állították ki. Az 
áttevő intézmények ugyanis az említett rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése értelmében olyan igazságügyi 
tisztviselők, hatóságok vagy más személyek, akik vagy 
amelyek hatáskörrel rendelkeznek más tagállamban 
kézbesítendő bírósági és bíróságon kívüli iratok 
továbbítására. Az előzetes döntéshozatalra utaló 
határozatból kitűnik, hogy a jelen ügyben a kérdést 
előterjesztő bíróság áttevő intézményként jár el. 
38 Az 1393/2007 rendelet (4) 
preambulumbekezdéséből továbbá az következik, hogy 
az általa hatályon kívül helyezett 1348/2000 rendelet 
lényegében az Európai Unióról szóló szerződés K.3. 
cikke alapján az Európai Unió tagállamaiban a polgári és 
kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli 
iratok kézbesítéséről szóló, az Európai Unió Tanácsának 
1997. május 26‑i jogi aktusával (HL 1997. C 261., 1. o.) 
elfogadott egyezményen alapult. 
39 Az egyezményről készített magyarázó jelentés 
(HL 1997. C 261., 26. o.), amely az 1393/2007 rendelet 
értelmezése szempontjából releváns (lásd ebben az 
értelemben: 2015. november 11‑i Tecom Mican és Arias 
Domínguez ítélet, C‑223/14, EU:C:2015:744, 40. pont; 
az 1348/2000 rendelet vonatkozásában, analógia útján: 
2008. május 8‑i Weiss und Partner ítélet, C‑14/07, 
EU:C:2008:264, 53. pont), az 1393/2007 rendelet 5. 
cikke (2) bekezdésének azon értelmezését támasztja alá, 
amely szerint az irat fordítási költségei nem háríthatók át 
az eljáró bíróságra. 
40 Az említett egyezmény 5. cikkének az 
1393/2007 rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével 
lényegében azonos szövegű (2) bekezdésére vonatkozó 
magyarázat ugyanis pontosítja, hogy „a »kérelmező« 
kifejezés minden esetben az irat továbbításában érdekelt 
félre vonatkozik. Következésképpen nem vonatkozhat a 
bíróságra”. 
41 Ilyen körülmények között az 1393/2007 
rendelet 5. cikke (2) bekezdésének rendszertani és 
történeti értelmezéséből az következik, hogy az a 
bíróság, amely bírósági iratoknak az eljárásba 
beavatkozni kívánó harmadik személyek részére történő 
továbbítását rendeli el, nem tekinthető e rendelkezés 

értelmében „kérelmezőnek” az ezen iratok továbbítását 
megelőzően esetlegesen felmerülő fordítási költségek 
viselése szempontjából. 
42 Másodszor, ezt a megállapítást az 1393/2007 
rendelet teleologikus értelmezése is alátámasztja. 
43 A Bíróságnak ugyanis az 1393/2007 rendelet 
célkitűzéseit illetően már volt alkalma pontosítani, hogy 
ez a rendelet – amint az a (2) preambulumbekezdéséből 
is kitűnik – arra irányul, hogy a belső piac megfelelő 
működése érdekében a bírósági és bíróságon kívüli iratok 
kézbesítési rendszerét hozza létre az Unión belül polgári 
és kereskedelmi ügyekben. Így a bírósági eljárások 
hatékonyságának és gyorsaságának javítása, valamint a 
megfelelő igazságszolgáltatás biztosítása érdekében az 
említett rendelet megállapítja a bírósági és bíróságon 
kívüli iratok tagállamok közötti közvetlen 
továbbításának elvét, amely az eljárások 
egyszerűsítéséhez és meggyorsításához vezet (2015. 
szeptember 16‑i Alpha Bank Cyprus ítélet, C‑519/13, 
EU:C:2015:603, 29. és 30. pont, valamint az ott 
hivatkozott ítélkezési gyakorlat; 2016. április 28‑i Alta 
Realitat végzés, C‑384/14, EU:C:2016:316, 47. és 48. 
pont). 
44 A Bíróság ugyanakkor azt is kimondta, hogy az 
1393/2007 rendeletet oly módon kell értelmezni, hogy 
minden egyes konkrét esetben biztosítva legyen a 
megfelelő egyensúly a kérelmezőnek és az irat 
címzettjének érdekei között, az eljárási iratok 
továbbításának hatékonyságára és gyorsaságára irányuló 
célkitűzések és az ezen iratok címzettjei védelemhez való 
jogának megfelelő tiszteletben tartására irányuló 
követelmény összehangolása által (2015. szeptember 
16‑i Alpha Bank Cyprus ítélet, C‑519/13, 
EU:C:2015:603, 33. pont, valamint az ott hivatkozott 
ítélkezési gyakorlat; 2016. április 28‑i Alta Realitat 
végzés, C‑384/14, EU:C:2016:316, 51. pont). 
45 Ezenkívül a Bíróság rámutatott, hogy bár 
egyrészt alapvető fontosságú, hogy ahhoz, hogy az irat 
címzettje ténylegesen gyakorolhassa a védelemhez való 
jogát, az érintett dokumentumot olyan nyelven 
szövegezzék meg, amelyet megért, másrészt a 
kérelmezőnek sem kell egy le nem fordított irat 
átvételének pusztán az eljárás elhúzódását célzó, 
nyilvánvalóan visszaélésszerű megtagadásából származó 
negatív következményeket elszenvednie, amennyiben 
megállapítást nyer, hogy a címzett ért azon a nyelven, 
amelyen ezt az iratot megszövegezték. Ezért az áttevő 
tagállamban eljáró bíróság feladata a felek érdekeinek 
lehető legteljesebb megóvása, különösen azáltal, hogy 
megvizsgálja a címzett nyelvismeretét konkrétan 
alátámasztó valamennyi döntő tényt és bizonyítékot (lásd 
ebben az értelemben: 2016. április 28‑i Alta Realitat 
végzés, C‑384/14, EU:C:2016:316, 78. és 79. pont). 
46 Az az értelmezés azonban, amely szerint az 
áttevő tagállamban eljáró bíróságot az 1393/2007 
rendelet 5. cikkének (2) bekezdése értelmében vett 
kérelmezőnek kell tekinteni, ellentétes lenne az e 
bíróságot terhelő azon kötelezettséggel, hogy biztosítsa a 
kérelmező és az irat címzettjének érdekei közötti 
megfelelő egyensúlyt. Az ilyen kötelezettség tiszteletben 
tartása ugyanis azt is szükségképpen magában foglalja, 
hogy a kötelezettséggel terhelt hatóság a kérelmező és a 
címzett érdekeit illetően pártatlan legyen. Ebből 
következik, hogy e hatóság nem téveszthető össze az 
egyik érdekelt személlyel, nevezetesen a kérelmezővel. 
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II. 

C-569/20. sz. IR elleni büntetőeljárás Spetsializirana 
prokuratura ügyben 2022. május 19-én hozott ítélet 
 
A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes 
vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának 
megerősítéséről szóló, 2016. március 9‑i (EU) 2016/343 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. és 9. cikkét 
úgy kell értelmezni, hogy azon terhelttel szemben, aki 
az illetékes nemzeti hatóságok észszerű erőfeszítései 
ellenére sem volt fellelhető, éppen ezért e hatóságok 
nem tudták tájékoztatni az ügyében tartott 
tárgyalásról, távollétében megtartható a tárgyalás, 
illetve adott esetben meghozható a büntetőítélet, ebben 
az esetben azonban az ítélet közlését követően 
lehetőséget kell biztosítani a terheltnek arra, hogy 
közvetlenül hivatkozzon az említett irányelv által 
biztosított, új tárgyaláshoz vagy azzal egyenértékű 
olyan jogorvoslathoz való jogára, amely lehetővé teszi 
az ügy érdemi részének a jelenlétében történő új 
elbírálását. E jog azonban megtagadható, ha konkrét 
és objektív valószínűsítő körülményekből az 
következik, hogy az említett személy elegendő 
tájékoztatást kapott ahhoz, hogy tudjon az ügyében 
megtartandó tárgyalásról, és szándékosan, illetve 
abból a célból, hogy kivonja magát az 
igazságszolgáltatás alól, megakadályozza, hogy a 
hatóságok hivatalosan tájékoztassák a tárgyalásról. 

1 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a 
büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes 
vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának 
megerősítéséről szóló, 2016. március 9‑i (EU) 2016/343 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2016. L 65., 
1. o.) 8. és 9. cikkének, a 2009. február 26‑i 2009/299/IB 
tanácsi kerethatározattal (HL 2009. L 81., 24. o.) 
módosított, az európai elfogatóparancsról és a 
tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. 
június 13‑i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (HL 2002. 
L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. 
kötet, 34. o.; a továbbiakban: 2002/584 kerethatározat) 
4a. cikkének, valamint az Európai Unió Alapjogi 
Chartája (a továbbiakban: Charta) 47. cikkének 
értelmezésére vonatkozik. 
2 E kérelmet az IR ellen 
szabadságvesztés‑büntetéssel büntetendő 
adóbűncselekményeknek minősülő cselekmények miatt 
indított büntetőeljárás keretében terjesztették elő. 

Az alapeljárás  

13 A Spetsializirana prokuratura (szakosított 
ügyészség, Bulgária) IR‑rel szemben 
szabadságvesztéssel büntetendő adóbűncselekmények 
elkövetése céljából létrejött bűnszervezetben való 
részvétel vádjával indított büntetőeljárást. 
14 Eredetileg a vádiratot személyesen közölték 
IR‑rel. 
15 Ennek közlését követően IR megjelölte azt a 
címet, amelyen elérhető. Ugyanakkor a büntetőeljárás 
bírósági szakaszának megkezdésekor, különösen pedig a 
Spetsializiran nakazatelen sad (szakosított 
büntetőbíróság, Bulgária) többszöri tárgyalásra idézési 
kísérlete során nem volt fellelhető ezen a címen. Ez a 
bíróság hivatalból kirendelt egy ügyvédet, aki azonban 
nem került kapcsolatba IR‑rel. 

16 Mivel az IR‑rel közölt vádirat szabálytalan volt, 
azt semmisnek nyilvánították, és ennek következtében az 
eljárást megszüntették. Ezt követően új vádiratot 
állítottak össze, és az eljárást újból megnyitották. Ez 
alkalommal is hiába keresték IR‑t, többek között a 
családtagjain, a korábbi munkáltatóin és a 
mobiltelefon‑szolgáltatókon keresztül, nem volt 
fellelhető. 
17 A kérdést előterjesztő bíróság ebből arra 
következtetett, hogy IR szökésben van. Ez a bíróság úgy 
véli, hogy e körülményre tekintettel az ügyet IR 
távollétében is elbírálhatja. Mindazonáltal felmerül a 
kérdés, hogy ez a helyzet a 2016/343 irányelv 8. cikke (2) 
bekezdésének, vagy inkább ezen irányelv 8. cikke (4) 
bekezdésének hatálya alá tartozik‑e. E kérdés eldöntése 
azért lenne fontos, mert a vádlott távollétében határozatot 
hozó büntetőbíróság köteles megjelölni, hogy a terhelt 
távollétében folytatott eljárások melyik típusát 
alkalmazta, annak érdekében, hogy a terheltet 
megfelelően tájékoztassák azokról az eljárási 
biztosítékokról, különösen pedig a jogorvoslati 
lehetőségekről, amelyek a 2016/343 irányelv – 
lényegében a szóban forgó eljárásra is kiterjedő – 
rendelkezésének megfelelően megilletik. 
18 Nem egyértelmű azonban, hogy milyen eljárási 
garanciákat kell biztosítani a terhelt számára a kérdést 
előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő ügyhöz 
hasonló olyan helyzetben, amelyben a vádlott az első 
vádirat közlését követően, de a büntetőeljárás bírósági 
szakaszának megindítása előtt megszökött. A kérdést 
előterjesztő bíróság egyébiránt rámutat arra, hogy nem 
zárható ki, hogy IR‑t egy másik tagállam területén 
megtalálják és elfogják, majd európai elfogatóparancs 
alapján átadják a bolgár hatóságoknak. 
Következésképpen nemcsak a 2016/343 irányelv, hanem 
a 2002/584 kerethatározat értelmezése is szükséges. 
19 E körülmények között a Spetsializiran 
nakazatelen sad (szakosított büntetőbíróság, Bulgária) 
úgy határozott, hogy az eljárást felfüggeszti, és előzetes 
döntéshozatal céljából kérdéseket terjeszt a Bíróság elé. 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

„1) Úgy kell‑e értelmezni a [2016/343] irányelv 
(36)–(39) preambulumbekezdésével összefüggésben 
értelmezett 8. cikke (2) bekezdésének b) pontját és a 
[2002/584] kerethatározat (7)–(10) 
preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 
4a. cikke (1) bekezdésének b) pontját, hogy e 
rendelkezések hatálya alá tartozik az olyan helyzet, 
amelyben a vádlottat tájékoztatták a vele szemben emelt 
eredeti vádról, ezt követően azonban őt szökése miatt 
ténylegesen nem lehet értesíteni a bírósági tárgyalásról, 
és hivatalból kirendelt védő látja el a védelmét, akivel 
egyáltalán nem tart kapcsolatot? 
2) Ha e kérdésre nemleges választ kell adni: 
Összeegyeztethető‑e a [2016/343] irányelv 8. cikke (4) 
bekezdésének második mondatával összefüggésben 
értelmezett 9. cikkével és a [2002/584] kerethatározat 4a. 
cikke (1) bekezdésének d) pontjával összefüggésben 
értelmezett 4a. cikkének (3) bekezdésével az olyan 
nemzeti szabályozás (az NPK [a büntetőeljárásról szóló 
törvénykönyv] 423. cikkének (1) és (5) bekezdése), 
amely szerint a gyanúsított távollétében végrehajtott 
nyomozási cselekményekkel és a vádlott távollétében 
hozott ítélettel szemben nincs helye jogorvoslatnak, ha a 
vádlott az eredeti vádról történő tájékoztatását követően 
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elrejtőzik, és ezért sem a bírósági tárgyalás időpontjáról 
és helyéről, sem meg nem jelenésének 
következményeiről nem lehetett tájékoztatni? 
3) Ha e kérdésre nemleges választ kell adni: 
Közvetlen hatállyal rendelkezik‑e a [2016/343] 
irányelvnek a Charta 47. cikkével összefüggésben 
értelmezett 9. cikke?” 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről 

Az elfogadhatóságról 

20 Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a nemzeti 
bíróság által meghatározott jogszabályi és ténybeli 
keretben felvetett – a helytállóságot illetően a Bíróság 
által nem vizsgálható –, az uniós jog értelmezésére 
vonatkozóan előterjesztett kérdések releváns voltát 
vélelmezni kell. A nemzeti bíróság által előterjesztett 
előzetes döntéshozatal iránti kérelmet a Bíróság csak 
abban az esetben utasíthatja el, amennyiben nyilvánvaló, 
hogy az uniós jog kért értelmezése nem függ össze az 
alapeljárás tényállásával vagy tárgyával, illetve ha a 
szóban forgó probléma hipotetikus jellegű, vagy a 
Bíróság nem rendelkezik azon ténybeli és jogi elemek 
ismeretével, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a feltett 
kérdéseket hasznosan megválaszolja (2021. november 
25‑i Finanzamt Österreich [Segélymunkások számára 
járó családi támogatások]) ítélet, C‑372/20, 
EU:C:2021:962, 54. pont, valamint az ott hivatkozott 
ítélkezési gyakorlat). 
21 Márpedig, amint arra a főtanácsnok az 
indítványának 26. pontjában rámutatott, az alapeljárás 
sem elsődlegesen, sem járulékosan nem érinti az európai 
elfogatóparancs érvényességének vagy végrehajtásának 
kérdését. Bár e bíróság kétségtelenül hangsúlyozta, hogy 
nem zárható ki, hogy IR‑t a jövőben egy másik tagállam 
területén megtalálják és elfogják, és elfogatóparancs 
alapján átadják a bolgár hatóságoknak, a Bíróság elé 
terjesztett iratokból egyértelműen kitűnik, hogy ilyen 
helyzet nem áll fenn a jelen előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem alapjául szolgáló büntetőeljárás keretében. 
22 Ennélfogva e tekintetben a kérdést előterjesztő 
bíróság által felhozott tényállás hipotetikus jellegű. 
23 Ebből következik, hogy az előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem a 2002/584 kerethatározat 
értelmezésére vonatkozó részében elfogadhatatlan. 

Az ügy érdeméről 

24 Az együttesen vizsgálandó kérdéseivel a kérdést 
előterjesztő bíróság lényegében arra vár választ, hogy a 
2016/343 irányelv 8. és 9. cikkét úgy kell‑e értelmezni, 
hogy azon terhelttel szemben, aki az illetékes nemzeti 
hatóságok észszerű erőfeszítései ellenére sem volt 
fellelhető, éppen ezért e hatóságok nem tudták 
tájékoztatni az ügyében tartott tárgyalásról, távollétében 
megtartható a tárgyalás, illetve adott esetben meghozható 
a büntetőítélet anélkül, hogy az ítélet közlését követően 
közvetlenül hivatkozhatna az említett irányelv által 
biztosított, új tárgyaláshoz, vagy azzal egyenértékű olyan 
jogorvoslathoz való jogára, amely lehetővé teszi az ügy 
érdemi részének a jelenlétében történő új elbírálását. 
25 E tekintetben először is meg kell jegyezni, hogy 
a 2016/343 irányelv célja az 1. cikkének megfelelően az, 
hogy közös minimumszabályokat állapítson meg a 
büntetőeljárás egyes vonatkozásaiban, köztük a 
„tárgyaláson való jelenlét jogára” vonatkozóan. Amint 

azt az irányelv (33) preambulumbekezdése kifejezetten 
megerősíti, ez a jog a tisztességes eljáráshoz való 
alapvető jog szerves részét képezi. 
26 Az említett irányelv 8. cikkének (1) bekezdése 
arra kötelezi a tagállamokat, hogy biztosítsák az említett 
jog tiszteletben tartását. Mindazonáltal e cikk (2) és (4) 
bekezdése értelmében a tagállamok bizonyos feltételek 
mellett előírhatják a tárgyalásnak a terhelt távollétében 
történő megtartását. 
27 Ebben az összefüggésben a 2016/343 irányelv 9. 
cikke kimondja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy amennyiben ilyen tárgyalás tartására annak ellenére 
került sor, hogy az ezen irányelv 8. cikkének (2) 
bekezdésében előírt feltételek teljesültek volna, az 
érintett személynek joga legyen „új tárgyaláshoz, vagy 
más olyan jogorvoslathoz, amely lehetővé teszi az ügy 
érdemi részének új elbírálását, […] és amely az eredeti 
határozat megváltoztatásához vezethet” (a továbbiakban: 
új tárgyaláshoz való jog). Amint azt az említett irányelv 
8. cikkének (4) bekezdése pontosítja, ebben az esetben az 
érintett személyt a távollétében hozott határozat 
közlésekor tájékoztatni kell mind az új tárgyaláshoz való 
jogról, mind pedig a határozat megtámadásának 
lehetőségéről. 
28 Mivel a 2016/343 irányelv 8. cikkének (4) 
bekezdése és 9. cikke feltétel nélkül és kellően pontosan 
meghatározza az új tárgyaláshoz való jog hatályát és 
terjedelmét, e rendelkezéseket közvetlen hatályúnak kell 
tekinteni. Következésképpen bármely személy, akit 
megillet az új tárgyaláshoz való jog, hivatkozhat e jogra 
az érintett tagállammal szemben a nemzeti bíróságok 
előtt, amennyiben e tagállam nem ültette át időben ezen 
irányelvet a nemzeti jogba, vagy amennyiben nem 
megfelelően ültette azt át (lásd ebben az értelemben: 
2018. július 25‑i Alheto ítélet, C‑585/16, 
EU:C:2018:584, 98. és 99. pont). 
29 Amint egyébiránt az említett rendelkezésekből 
egyértelműen kitűnik, e jog azokat a személyeket illeti 
meg, akiknek a tárgyalására a távollétükben került sor, 
annak ellenére, hogy az ezen irányelv 8. cikkének (2) 
bekezdésében előírt feltételek nem teljesültek. 
30 Következésképpen, amennyiben az említett 8. 
cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, a 
terhelt távollétében lefolytatott tárgyalás olyan 
határozathoz vezethet, amely az ugyanezen cikk (3) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően végrehajtható, 
anélkül, hogy a szóban forgó tagállam köteles lenne az új 
tárgyaláshoz való jogról rendelkezni. 
31 Ebből következik, hogy a távollétében elítélt 
személy csak akkor fosztható meg az új tárgyaláshoz való 
jogától, ha teljesülnek a 2016/343 irányelv 8. cikkének 
(2) bekezdésében meghatározott feltételek, amelyek 
tartalmát pontosítani kell. 
32 A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata 
értelmében valamely uniós jogi rendelkezés 
értelmezéséhez nemcsak e rendelkezés kifejezéseit, 
hanem szövegkörnyezetét és annak a szabályozásnak a 
célkitűzéseit is figyelembe kell venni, amelynek az részét 
képezi (lásd ebben az értelemben: 1983. november 17‑i 
Merck ítélet, 292/82, EU:C:1983:335, 12. pont; 2021. 
január 28‑i Spetsializirana prokuratura [Jogokról szóló 
írásbeli tájékoztató] ítélet, C‑649/19, EU:C:2021:75, 42. 
pont). E célból figyelembe kell venni többek között az 
érintett uniós jogi aktus preambulumbekezdéseit, mivel 
ezek olyan fontos értelmezési elemeknek minősülnek, 
amelyek rávilágítanak e jogi aktus megalkotójának 
szándékára (lásd ebben az értelemben: 2019. december 
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19‑i Puppinck és társai kontra Bizottság ítélet, C‑418/18 
P, EU:C:2019:1113, 75. pont). 
33 A 2016/343 irányelv 8. cikke (2) bekezdésének 
szövegét illetően meg kell jegyezni, hogy ebből a 
rendelkezésből az következik, hogy az e rendelkezésben 
rögzített feltételek tiszteletben tartása vagy azt jelenti, 
hogy az érintett személyt kellő időben tájékoztatták a 
tárgyalásról, valamint a meg nem jelenés 
következményeiről, vagy pedig azt, hogy csupán a 
tárgyalásról tájékoztatták, amennyiben egyébként őt az 
általa meghatalmazott vagy az állam által kirendelt védő 
képviseli. 
34 Amint azt a főtanácsnok az indítványának 34. 
pontjában kifejtette, a 2016/343 irányelv 8. cikkének (2) 
és (3) bekezdése által a tagállamok számára biztosított 
azon lehetőség, hogy az e 8. cikk (2) bekezdésében előírt 
feltételek teljesülése esetén a vádlott távollétében 
folytassák le a tárgyalást, és a határozatot az új 
tárgyaláshoz való jog előírása nélkül végrehajtsák, azon 
a előfeltevésen alapul, hogy a (2) bekezdésben említett 
helyzetben a megfelelően tájékoztatott érintett személy 
önként és egyértelműen lemondott arról, hogy a 
tárgyaláson jelen legyen. 
35 Ezt megerősíti ezen irányelv (35) 
preambulumbekezdése, amely kimondja, hogy az érintett 
személy kifejezetten vagy hallgatólagosan, de 
egyértelműen lemondhat a tárgyaláson való jelenlét 
jogáról. E preambulumbekezdés, amely lehetővé teszi az 
említett irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott feltételeket övező összefüggés 
megértését, pontosítja, hogy bár a tárgyaláson való 
jelenlét joga nem abszolút jellegű, a vádlott távollétében 
lefolytatott tárgyalás megtartásának lehetősége, anélkül 
hogy utólag az érintett személy kérelmére új tárgyalást 
kellene tartani, azokra a helyzetekre korlátozódik, 
amelyekben ez a személy önként és egyértelműen 
lemondott arról, hogy a tárgyalásán jelen legyen. 
36 A 2016/343 irányelv 8. cikke (2) bekezdésének 
teleologikus értelmezését illetően meg kell jegyezni, 
hogy a jelen ítélet 34. pontjában ismertetett előfeltevés 
biztosítja ezen irányelv céljának tiszteletben tartását, 
amely – amint azt az irányelv (9) és (10) 
preambulumbekezdése kimondja – a büntetőeljárásban a 
tisztességes eljáráshoz való jog erősítésére irányul 
azáltal, hogy fokozza a tagállamok egymás büntető 
igazságszolgáltatási rendszereibe vetett bizalmát. 
37 E célra tekintettel az említett irányelvnek a 
tárgyaláson való jelenlét jogára és az új tárgyaláshoz való 
jogra vonatkozó rendelkezéseit oly módon kell 
értelmezni, hogy biztosítsák a védelemhez való jog 
tiszteletben tartását, elkerülve azt, hogy az a személy, aki 
– jóllehet tájékoztatták a tárgyalásról – kifejezetten vagy 
hallgatólagosan, de egyértelműen lemondott arról, hogy 
jelenjen legyen a tárgyalásán, a távollétében hozott 
büntetőítéletet követően új tárgyalás tartását kérhesse, és 
ily módon visszaélésszerűen akadályozza az eljárás 
hatékonyságát, illetve a megfelelő igazságszolgáltatást. 
38 E szövegbeli, kontextuális és teleologikus 
elemekre tekintettel a továbbiakban pontosítani kell, 
hogy a vádlott távollétében tartott tárgyalás milyen 
feltételek mellett tartozik a 2016/343 irányelv 8. 
cikkének (2) bekezdésében említett helyzetek 
valamelyikébe, vagyis egy olyan helyzetbe, amelyben az 
érintett személy hallgatólagosan, de egyértelműen 
lemondott a tárgyaláson való jelenlét jogának 
gyakorlásáról azáltal, hogy nem jelent meg a tárgyaláson, 
annak ellenére, hogy úgy kell tekinteni, hogy „kellő 

időben tájékoztatták a tárgyalásról”, és hogy őt vagy 
meghatalmazott védő képviseli, vagy pedig tájékoztatták 
a meg nem jelenés következményeiről. 
39 A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást 
illetően a 2016/343 irányelv (36) 
preambulumbekezdéséből kitűnik, hogy az uniós 
jogalkotó szándéka szerint az alatt, hogy az érintett 
személyt megfelelően tájékoztatták, azt kell érteni, hogy 
kellő időben „személyesen idézték”, vagy „más úton 
hivatalos tájékoztatást kapott a tárgyalás helyéről és 
időpontjáról olyan módon, amely lehetővé tette az 
említett személy számára, hogy tudomást szerezzen 
[arról]”. 
40 E preambulumbekezdésből az is kitűnik, hogy e 
jogalkotó szerint az, hogy az érintett személyt 
tájékoztatása a tájékoztatták a meg nem jelenés 
jogkövetkezményeiről, különösen úgy kell érteni, hogy 
az érintett személyt kellő időben tájékoztatják arról, hogy 
„a tárgyaláson való meg nem jelenése esetén is sor 
kerülhet határozathozatalra”. 
41 Következésképpen a 2016/343 irányelv 8. 
cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek 
teljesülésének vizsgálatára hivatott nemzeti bíróság 
feladata annak vizsgálata, hogy az érintett személy 
részére küldtek‑e olyan hivatalos dokumentumot, amely 
egyértelműen feltünteti a tárgyalás kitűzött időpontját és 
helyét, valamint abban az esetben, ha meghatalmazott 
ügyvéd nem képviseli, az esetleges meg nem jelenés 
következményeit. 
42 Egyébiránt e bíróság feladata annak vizsgálata, 
hogy e dokumentumot kellő időben, azaz a tárgyalás 
kitűzött időpontjához kellően távol eső időpontban 
kézbesítették‑e ahhoz, hogy az érintett személy – 
amennyiben úgy dönt, hogy részt vesz a tárgyaláson – 
megfelelően felkészülhessen a védelmére. 
43 E vizsgálat céljából az említett bíróság a 
tárgyalásra idézés nemzeti jogban előírt részletszabályait 
veheti figyelembe. E tekintetben emlékeztetni kell arra, 
hogy a 2016/343 irányelv egyedüli célja az, hogy közös 
minimumszabályokat állapítson meg, és ezért nem 
eredményezi a büntetőeljárás kimerítő harmonizációját 
(lásd ebben az értelemben többek között: 2019. 
november 28‑i Spetsializirana prokuratura ítélet, 
C‑653/19 PPU, EU:C:2019:1024, 28. pont; 2020. február 
13‑i Spetsializirana prokuratura [A vádlott távollétében 
tartott tárgyalás] ítélet, C‑688/18, EU:C:2020:94, 30. 
pont). Mindemellett a nemzeti jogban előírt 
részletszabályok nem sérthetik ezen irányelv arra 
irányuló célját, hogy biztosított legyen az eljárás 
tisztességes jellege, és így az érintett személy részt 
vehessen a tárgyalásán, ideértve azt is, hogy 
felkészülhessen a védelmére (lásd analógia útján: 2021. 
november 23‑i IS [Az előzetes döntéshozatalra utaló 
végzés törvénysértő jellege] ítélet, C‑564/19, 
EU:C:2021:949, 128. pont). 
44 Amennyiben az érintett személy nem kapta meg 
a jelen ítélet 41. pontjában említett hivatalos 
dokumentumot, e személlyel szemben – amint az a 
2016/343 irányelv (39) preambulumbekezdéséből 
kitűnik – távollétében is hozható végrehajtható határozat. 
45 Mindemellett, amint azt egyébiránt e 
preambulumbekezdés kimondja, az említett személy 
számára biztosítani kell az ezen irányelv 9. cikke 
értelmében vett új tárgyaláshoz való jogot, ha az említett 
irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében előírt feltételek 
nem teljesültek. 
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46 Következésképpen a szökésben lévő terheltek a 
2016/343 irányelv 8. cikkének (4) bekezdésében említett 
eset hatálya alá tartoznak, amennyiben az ezen irányelv 
8. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek nem 
teljesülnek. 
47 Ezen irányelvvel tehát ellentétes az olyan 
nemzeti szabályozás, amely kizárólag azon az alapon 
zárja ki az új tárgyaláshoz való jogot, hogy az érintett 
személy szökésben volt, és a hatóságoknak nem sikerült 
fellelniük. 
48 Csak akkor tekinthető úgy ‑figyelemmel 
azonban a kiszolgáltatott személyek 2016/343 irányelv 
(42) és (43) preambulumbekezdésében említett 
különleges szükségleteire –, hogy ezt a személyt 
tájékoztatták a tárgyalásról, és önként és egyértelműen 
lemondott a tárgyaláson való jelenlét jogáról, ha konkrét 
és objektív valószínűsítő körülményekből az következik, 
hogy az érintett személy, miután hivatalosan 
tájékoztatták arról, hogy bűncselekmény elkövetésével 
vádolják, és így tudva, hogy az ügyében tárgyalást 
fognak tartani, szándékosan elkerüli, hogy hivatalosan 
tájékoztassák a tárgyalás időpontjáról és helyéről. Az 
említett irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett 
esetek körébe tartozik tehát az olyan személy helyzete, 
aki elegendő tájékoztatást kapott ahhoz, hogy tudjon az 
ügyében megtartandó tárgyalásról, és aki szándékosan, 
illetve abból a célból, hogy kivonja magát az 
igazságszolgáltatás alól, megakadályozza, hogy a 
hatóságok a jelen ítélet 41. pontjában említett 
dokumentum útján kellő időben hivatalosan 
tájékoztassák a tárgyalásról. 
49 Ilyen konkrét és objektív valószínűsítő 
körülmények fennállása állapítható meg például akkor, 
ha az említett személy önként téves címet közölt a 
büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóságokkal, vagy már nem tartózkodik az általa közölt 
címen. 
50 A 2016/343 irányelv 8. cikke (2) bekezdésének 
fent kifejtett értelmezést megerősíti az irányelv (38) 
preambulumbekezdése, amely szerint annak 
megítélésekor, hogy a tájékoztatás módja kielégítő‑e 
annak biztosításához, hogy a személy tudomást 
szerezzen a tárgyalásról, különös figyelmet kell fordítani 
egyrészt arra, hogy a hatóságok milyen gondosságot 
tanúsítottak annak érdekében, hogy az érintett személyt 
tájékoztassák, másrészt arra, hogy az érintett személy 
milyen gondosságot tanúsított annak érdekében, hogy ezt 
az információt megkapja. 
51 Ez az értelmezés egyébiránt tiszteletben tartja a 
2016/343 irányelv (47) preambulumbekezdésében 
hivatkozott, és a Charta 47. cikkének második és 
harmadik bekezdésében, valamint 48. cikkében 
kimondott tisztességes eljáráshoz való jogot, amelyek – 
amint azt az Alapjogi Chartához fűzött magyarázatok 
(HL 2007. C 303., 17. o.) pontosítják – megfelelnek az 
EJEE 6. cikkének (lásd ebben az értelemben: 2020. 
február 13‑i Spetsializirana prokuratura [A vádlott 
távollétében tartott tárgyalás] ítélet, C‑688/18, 
EU:C:2020:94, 34. és 35. pont). 
52 Amint ugyanis az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának ítélkezési gyakorlatából kitűnik, az EJEE 6. 
cikkének sem a szövege, sem a szelleme nem 
akadályozza meg azt, hogy valamely személy saját 
akaratából – kifejezetten vagy hallgatólagosan – 
lemondjon a tisztességes eljárás garanciáiról. A 
tárgyaláson való jelenlét jogáról való lemondásnak 
egyértelműen kifejezettnek kell lennie, és a 

bűncselekmény súlyának megfelelő minimális garanciák 
kell hogy övezzék. Ezenkívül semmilyen nyomós 
közérdekbe nem ütközhet (EJEB, 2006. március 1., 
Sejdovic kontra Olaszország, 
CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, 86. §; 2018. 
március 13., Vilches Coronado és társai kontra 
Spanyolország, CE:ECHR:2018:0313JUD005551714, 
36. §). 
53 Az említett ítélkezési gyakorlatból különösen az 
következik, hogy ilyen lemondás akkor állapítható meg, 
ha bizonyítást nyer, hogy a terheltet tájékoztatták arról, 
hogy ellene büntetőeljárás folyik, ismeri a vád 
természetét és indokát, és nem kíván jelen lenni a 
tárgyaláson, vagy ki akarja vonni magát a büntetőeljárás 
alól (EJEB, 2006. március 1., Sejdovic kontra 
Olaszország, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, 
99. §; EJEB, 2006. május 23., Kounov kontra Bulgária, 
CE:ECHR:2006:0523JUD002437902, 48. §). Erre 
irányuló szándék különösen akkor állapítható meg, ha a 
tárgyalásra idézést címváltozás miatt nem lehetett 
kézbesíteni, amelyet a vádlott elmulasztott közölni az 
illetékes hatóságokkal. Ilyen esetben az érintett személy 
nem hivatkozhat az új tárgyaláshoz való jogra (lásd 
ebben az értelemben: EJEB, 2017. január 26., Lena 
Atanasova kontra Bulgária, 
CE:ECHR:2017:0126JUD005200907, 52. §). 
54 A jelen ügyben a 2016/343 irányelv 8. cikke (2) 
bekezdésének a fenti megfontolásokból következő 
értelmezése alapján annak meghatározása érdekében, 
hogy IR‑t megilleti‑e az új tárgyaláshoz vagy más olyan 
jogorvoslathoz való jog, amely lehetővé teszi az ügy 
érdemi részének új elbírálását, a kérdést előterjesztő 
bíróság feladata annak vizsgálata, hogy IR‑t kellő időben 
tájékoztatták‑e a tárgyalásról, illetve abban az esetben, ha 
meghatalmazott védő nem képviseli, a meg nem jelenés 
következményeiről, és hogy hallgatólagosan, 
ugyanakkor egyértelműen lemondott‑e a tárgyaláson 
való jelenlét jogáról. 
55 E tekintetben pontosítani kell, hogy az 
alapügyben szóban forgó helyzet vizsgálata ezen irányelv 
8. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett esetre 
vonatkozhat. 
56 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelemből 
ugyanis kitűnik, hogy az IR képviseletére hivatalból 
kirendelt ügyvéd soha nem állt kapcsolatban ügyfelével, 
aki nem is nyilatkozott ezen ügyvéd kirendelésével 
kapcsolatban. E körülmények között előfordulhat, hogy 
ezt az ügyvédet a 2016/343 irányelv 8. cikke (2) 
bekezdésének b) pontja értelmében véve nem lehet az IR 
által „meghatalmazott” védőnek tekinteni, aminek 
vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata a 
nemzeti jogban előírt feltételekre tekintettel. Amint az az 
irányelv (37) preambulumbekezdéséből kitűnik, az ezen 
irányelv értelmében vett „meghatalmazáshoz” ugyanis az 
szükséges, hogy az érintett személy maga hatalmazza 
meg az általa választott, adott esetben pedig a hivatalból 
kirendelt ügyvédet a képviseletével. 
57 Végül meg kell jegyezni, hogy a Bíróság elé 
terjesztett iratokból kitűnik, hogy az IR‑rel személyesen 
közölt eredeti vádiratot semmisnek nyilvánították. Az új 
vádiratot, amelyen a távollétében jelenleg lefolytatott 
eljárás alapul, személyesen nem közölték, mivel IR – 
anélkül, hogy erről az illetékes hatóságokat tájékoztatta 
volna – határozatlan időre elhagyta az eredeti vádirat 
közlését követően címként és elérhetőségként megadott 
helyet. 
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58 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem nem 
pontosítja, hogy az IR‑rel szemben az új vádiratban 
ismertetett vád természete és indoka – ideértve a felrótt 
cselekmények jogi minősítését is – megfelel‑e az eredeti 
vádiratban foglaltaknak. A kérelemben az sem szerepel, 
hogy az új vádirat közlése kizárólag azért bizonyult‑e 
szükségesnek, mert az eredeti vádirat szabálytalan volt. 
Amennyiben a kérdést előterjesztő bíróság azt állapítja 
meg, hogy az új vádirat tartalma megfelel az eredeti 
vádirat tartalmának, és hogy ezen új vádiratot, bár IR‑nek 
személyesen nem volt kézbesíthető, megküldték és 
továbbították arra a címre, amelyet IR az eredeti vádirat 
kézhezvételét követően a nyomozó hatóságoknak 
megadott, az ilyen körülmények olyan konkrét és 
objektív valószínűsítő körülményeknek minősülhetnek, 
amelyek lehetővé teszik annak megállapítását, hogy IR, 
akit a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról 
szóló, 2012. május 22‑i 2012/13/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (HL 2012. L 142., 1. o.; 
helyesbítés: HL 2019. L 39., 28. o.) megfelelően 
tájékoztattak az ellene felhozott vád természetéről és 
indokairól, következésképpen arról, hogy ügyében 
tárgyalást fognak tartani, azáltal hogy az 
igazságszolgáltatás megkerülésének szándékával 
elhagyta a hatóságokkal közölt címét, megakadályozta 
ezen hatóságokat abban, hogy hivatalosan tájékoztassák 
a tárgyalásról. Mindazonáltal a kérdést előterjesztő 
bíróság feladata, hogy e tekintetben az alapügy összes 
körülményét figyelembe véve elvégezze az ezzel 
kapcsolatos vizsgálatot. 
59 A fenti megfontolások összességéből az 
következik, hogy az előterjesztett kérdésekre azt a választ 
kell adni, hogy a 2016/343 irányelv 8. és 9. cikkét úgy 
kell értelmezni, hogy azon terhelttel szemben, aki az 
illetékes nemzeti hatóságok észszerű erőfeszítései 
ellenére sem volt fellelhető, éppen ezért e hatóságok nem 
tudták tájékoztatni az ügyében tartott tárgyalásról, 
távollétében megtartható a tárgyalás, illetve adott esetben 
meghozható a büntetőítélet, ebben az esetben azonban az 
ítélet közlését követően lehetőséget kell biztosítani a 
terheltnek arra, hogy közvetlenül hivatkozzon az említett 
irányelv által biztosított, új tárgyaláshoz vagy azzal 
egyenértékű olyan jogorvoslathoz való jogára, amely 
lehetővé teszi az ügy érdemi részének a jelenlétében 
történő új elbírálását. E jog azonban megtagadható, ha 
konkrét és objektív valószínűsítő körülményekből az 
következik, hogy az említett személy elegendő 
tájékoztatást kapott ahhoz, hogy tudjon az ügyében 
megtartandó tárgyalásról, és szándékosan, illetve abból a 
célból, hogy kivonja magát az igazságszolgáltatás alól, 
megakadályozza, hogy a hatóságok hivatalosan 
tájékoztassák a tárgyalásról. 

III. 

C-617/20. sz. T.N. és N.N. ügyben 2022. június 2-án 
hozott ítélet  
 
Az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott 
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint 
az öröklési ügyekben kiállított közokiratok 
elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai 
öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 
4‑i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
13. és 28. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az örökös 
által a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam 

bíróságán tett, örökséget visszautasító nyilatkozatot 
alakilag érvényesnek kell tekinteni, ha betartották az e 
bíróságon alkalmazandó alaki követelményeket, és 
ezen érvényességhez nincs szükség arra, hogy a 
nyilatkozat megfeleljen az öröklésre alkalmazandó jog 
által előírt alaki követelményeknek. 

1 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az 
öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott 
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az 
öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és 
végrehajtásáról, valamint az európai öröklési 
bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 28‑i 
650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 
2012. L 201., 107. o.; helyesbítések: HL 2012. L 344., 3. 
o.; HL 2013. L 60., 140. o.; HL 2019. L 243., 9. o.) 13. 
és 28. cikkének az értelmezésére vonatkozik. 
2 Ezt a kérelmet a T. N. és N. N. által W. N. – E. 
G. férje, valamint T. N. és N. N. (a továbbiakban: az 
örökhagyó unokaöccsei) nagybátyja – hagyatékára 
vonatkozó közös öröklési bizonyítvány iránti kérelem 
tárgyában indított eljárásban terjesztették elő. 

Az alapeljárás  

15 W. N. holland állampolgár, akinek az utolsó 
szokásos tartózkodási helye Németországban volt, 2018. 
május 21‑én elhunyt Brémában (Németország). 
16 2019. január 21‑én E. G., aki W. N. felesége 
volt, és Németországban lakik, az Amtsgericht 
Bremenhez (brémai helyi bíróság, Németország) – W. N. 
hagyatéki ügyében joghatósággal rendelkező bírósághoz 
– kérelmet nyújtott be öröklési bizonyítvány kiállítása 
iránt, amely szerint törvényes öröklés útján ő örökli W. 
N. hagyatékának háromnegyedét, az örökhagyó 
unokaöccsei pedig, akik mindketten Hollandiában élnek, 
a hagyaték egy‑egy nyolcadát öröklik. 
17 Ez a bíróság 2019. június 19‑én kelt levelében 
tájékoztatta az örökhagyó unokaöccseit arról, hogy 
törvényes öröklés rendje szerinti hagyatéki eljárás van 
folyamatban, és kérte őket, hogy a hagyatéki ügy 
rendezése céljából bocsássanak rendelkezésére bizonyos 
okiratokat. 
18 2019. szeptember 13‑án az örökhagyó 
unokaöccsei az örökhagyó hagyatékára vonatkozóan 
visszautasító nyilatkozatot tettek a Rechtbank Den Haag 
(hágai bíróság, Hollandia) előtt, amelyet 2019. 
szeptember 30‑án bevezettek az említett bíróság által 
vezetett hagyatéki nyilvántartásba. 
19 Az Amtsgericht Bremen (brémai helyi bíróság) 
2019. november 22‑i levelében közölte az öröklési 
bizonyítvány iránti kérelmet az örökhagyó 
unokaöccseivel, és felhívta őket észrevételeik 
megtételére. 
20 Az örökhagyó unokaöccsei 2019. december 
13‑án kelt, holland nyelven írt levelükben elküldték az 
Amtsgericht Bremen (brémai helyi bíróság) részére az 
örökhagyó örökségének visszautasítására vonatkozó 
nyilatkozataik alapján a Rechtbank Den Haag (hágai 
bíróság) által kiállított okiratok másolatát. Az 
Amtsgericht Bremen (brémai helyi bíróság) 2020. január 
3‑án kelt levelében tájékoztatta az örökhagyó 
unokaöccseit, hogy német fordítás hiányában levelüket, 
beleértve az elküldött okiratokat is, nem lehetett 
figyelembe venni. 
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21 2020. január 15‑én kelt, német nyelven írt 
levelében N. N. arról tájékoztatta az Amtsgericht 
Brement (brémai helyi bíróság), hogy ő és a testvére 
visszautasították az örökhagyó örökségét, hogy az uniós 
joggal összhangban a visszautasító nyilatkozatot az 
illetékes igazságügyi hatóságok holland nyelven vették 
nyilvántartásba, és hogy ebből következően a szóban 
forgó okiratok német nyelvre történő fordítására nincs 
szükség. Válaszában e bíróság emlékeztetett a releváns 
okiratok lefordításának, valamint az örökség 
visszautasítására előírt határidő betartásának 
szükségességére. 
22 2020. február 27‑i végzésével az Amtsgericht 
Bremen (brémai helyi bíróság) az E. G. kérelmének 
megfelelően megállapította az öröklési bizonyítvány 
kiállításához szükséges tényeket, és úgy ítélte meg, hogy 
úgy kell tekinteni, hogy az örökhagyó unokaöccsei 
elfogadták az örökséget. 
23 Ez utóbbiak fellebbezést nyújtottak be e 
végzéssel szemben, és további bizonyítékok benyújtása 
érdekében határidő‑hosszabbítást kértek. 2020. július 
30‑án benyújtották az Amtsgericht Bremenhez (brémai 
helyi bíróság) a Rechtbank Den Haag (hágai bíróság) 
által kiállított okiratok színes másolatát és német 
fordítását. Mivel az Amtsgericht Bremen (brémai helyi 
bíróság) kifogásolta, hogy ezen okiratok eredeti 
példányait nem terjesztették elő, az örökhagyó 
unokaöccsei azokat 2020. augusztus 17‑én megküldték e 
bíróság részére. 
24 Az Amtsgericht Bremen (brémai helyi bíróság) 
2020. szeptember 2‑i végzésével elutasította a 
fellebbezést, visszautalta az ügyet a kérdést előterjesztő 
bírósághoz, a Hanseatisches Oberlandesgericht in 
Bremenhez (brémai regionális felsőbíróság, 
Németország), és megállapította, hogy mivel az 
örökhagyó unokaöccsei a határidőn belül nem utasították 
vissza az örökhagyó örökségét, úgy kell tekinteni, hogy 
elfogadták ezt az örökséget. Az örökséget visszautasító 
nyilatkozat érvényességéhez nem elegendő, ha a 
joghatósággal rendelkező német bíróságot csupán 
tájékoztatják a szóban forgó holland bíróságon tett 
nyilatkozatról, és az sem elegendő, ha megkapja a 
releváns okiratok másolatát, hanem arra is szükség van, 
hogy a releváns eredeti okiratok e bíróság rendelkezésére 
álljanak. Ezek az iratok azonban csak 
a BGB 1944. §‑ának (3) bekezdésében előírt hat hónapos 
határidő lejártát követően érkeztek meg hozzá. 
25 A kérdést előterjesztő bíróság arra keresi a 
választ, hogy abban az esetben, ha az örökös a szokásos 
tartózkodási helye szerint illetékes bíróságon a 650/2012 
rendelet 13. és 28. cikkének megfelelően az örökséget 
visszautasító nyilatkozatot tesz, milyen feltételeknek kell 
teljesülniük ahhoz, hogy az ilyen nyilatkozat – amelyet 
az öröklés tárgyában történő határozathozatalra 
joghatósággal rendelkező bíróságon az öröklésre 
alkalmazandó jog értelmében meghatározott határidőn 
belül kell megtenni – a megfelelő időben megtörténtnek 
minősüljön. 
26 A kérdést előterjesztő bíróság e tekintetben 
megjegyzi, hogy Németországban a jogirodalomban és 
az ítélkezési gyakorlatban eltérő álláspontok vannak az 
öröklés tárgyában történő határozathozatalra főszabály 
szerint joghatósággal nem rendelkező bíróságon tett, 
örökséget visszautasító nyilatkozat érvényességével 
kapcsolatban. Az első, többségi jogirodalmi és ítélkezési 
gyakorlati álláspont szerint az öröklés elbírálására 
hatáskörrel rendelkező bíróságon tett ilyen nyilatkozat 

érvényességét az az egyszerű tény alapozza meg, hogy 
azt az örökös szokásos tartózkodási helye szerinti 
tagállam bírósága előtt tették. 
27 A jogirodalom és az ítélkezési gyakorlat egy 
másik irányzata szerint az örökséget visszautasító 
nyilatkozat csak akkor érvényes, ha azt megfelelően 
továbbítják az öröklés tárgyában történő 
határozathozatalra joghatósággal rendelkező bíróságnak, 
vagy mindenesetre e bíróság tudomására hozzák. E 
tekintetben a 650/2012 rendelet (32) 
preambulumbekezdéséből kitűnik, hogy az uniós 
jogalkotó szerint az ilyen nyilatkozat csak azután fejtheti 
ki hatását, hogy azt e bíróság tudomására hozták. A 
kérdést előterjesztő bíróság azonban megállapítja, hogy a 
650/2012 rendelet 13. cikke a német jogtól eltérően nem 
írja elő, hogy az örökös szokásos tartózkodási helye 
szerinti tagállam bírósága köteles az előtte tett, örökséget 
visszautasító nyilatkozatot az öröklés tárgyában történő 
határozathozatalra joghatósággal rendelkező bíróság 
tudomására hozni. 
28 A kérdést előterjesztő bíróság megjegyzi, hogy 
az alapügyben, ha a jelen ítélet 26. pontjában említett 
irányvonalat követnék, a szóban forgó, örökséget 
visszautasító nyilatkozatot attól a naptól kezdve kellene 
érvényesnek tekinteni, amikor azt az örökhagyó 
unokaöccsei megtették a Rechtbank Den Haag előtt, azaz 
2019. szeptember 13‑tól. Ezért ebben az esetben az 
örökhagyó unokaöccsei betartották a BGB 1944. §‑ának 
(3) bekezdésében az örökség visszautasítására előírt hat 
hónapos határidőt, amely azon a napon kezdődik, amikor 
az örökös tudomást szerez a hagyaték megnyílásáról. 
29 A jelen ítélet 27. pontjában kifejtett másik 
gondolatmenet szerint a szóban forgó, örökséget 
visszautasító nyilatkozat érvényességének kezdete attól 
az időponttól függhet, amikor az öröklés tárgyában 
történő határozathozatalra joghatósággal rendelkező 
bíróság tudomást szerzett e nyilatkozatról. Felmerül 
azonban a kérdés, hogy milyen formai követelményei 
vannak az ilyen nyilatkozat érvényességének, és 
különösen, hogy elegendő‑e tájékoztatni az öröklés 
tárgyában történő határozathozatalra joghatósággal 
rendelkező bíróságot az ilyen nyilatkozat létezéséről, 
továbbítani neki a releváns okiratok másolatát, illetve az 
e nyilatkozat nyelvén írt információkat, vagy pedig 
továbbítani kell e bíróságnak a visszautasítással 
kapcsolatban egy másik tagállam bírósága által kiállított 
okiratok eredeti példányait, valamint az öröklés 
tárgyában történő határozathozatalra joghatósággal 
rendelkező bíróság nyelvén készült hiteles fordítást. 
30 E körülmények között a Hanseatisches 
Oberlandesgericht in Bremen (brémai regionális 
felsőbíróság) úgy határozott, hogy az eljárást 
felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából 
kérdéseket terjeszt a Bíróság elé. 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

„1) Helyettesíti‑e azon örökös visszautasító 
nyilatkozata, aki e nyilatkozatot a szokásos tartózkodási 
helye szerint illetékes tagállami bíróság előtt az adott 
tagállamban alkalmazandó alaki követelményekkel 
összhangban tette meg, azt a visszautasító nyilatkozatot, 
amelyet valamelyik másik tagállam öröklés tárgyában 
történő határozathozatalra joghatósággal rendelkező 
bírósága előtt kell megtenni, oly módon, hogy azt az 
[első] nyilatkozat megtételének időpontjában érvényesen 
megtettnek kell tekinteni (helyettesítés)? 



1308 Európai Unió Bírósága Határozatai 

2) Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén: 
Szükséges‑e valamely személy visszautasító 
nyilatkozatának érvényességéhez az örökséget 
visszautasító személy szokásos tartózkodási helye szerint 
illetékes bíróság előtt tett, alakilag érvényes 
nyilatkozaton kívül az, hogy e bíróság a nyilatkozat 
megtételéről tájékoztassa az öröklés tárgyában történő 
határozathozatalra joghatósággal rendelkező bíróságot? 
3) Az első kérdésre adott nemleges, és a második 
kérdésre adott igenlő válasz esetén: 
a) Szükséges‑e a visszautasító nyilatkozat 
érvényességéhez, különösen e nyilatkozat megtételére az 
öröklés tárgyában történő határozathozatalra 
joghatósággal rendelkező bíróság székhelye szerint 
vonatkozó határidő betartásához, hogy e bírósághoz az 
illetékességi területe szerinti nyelven forduljanak? 
b) Szükséges‑e a visszautasító nyilatkozat 
érvényességéhez, különösen e nyilatkozat megtételére az 
öröklés tárgyában történő határozathozatalra 
joghatósággal rendelkező bíróság székhelye szerint 
vonatkozó határidő betartásához, hogy az örökséget 
visszautasító személy szokásos tartózkodási helye szerint 
illetékes bíróság köteles legyen a visszautasításról 
kiállított eredeti okiratokat fordítással együtt e bíróság 
részére átadni?” 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről 

Előzetes észrevételek 

31 A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a 
nemzeti bíróságok és a Bíróság között az EUMSZ 267. 
cikkel bevezetett együttműködési eljárás keretében a 
Bíróság feladata, hogy a nemzeti bíróságnak az előtte 
folyamatban lévő ügy eldöntéséhez hasznos választ 
adjon. Ennek érdekében adott esetben a Bíróságnak át 
kell fogalmaznia a feltett kérdéseket (2021. október 26‑i 
PL Holdings ítélet, C‑742/20, EU:C:2021:875, 34. pont, 
valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
32 A jelen előzetes döntéshozatal iránti kérelem a 
650/2012 rendelet 13. és 28. cikke szerinti, az örökség 
visszautasítására vonatkozó, a visszautasító örökös 
szokásos tartózkodási helye szerinti állam bírósága előtt 
tett nyilatkozat érvényességének feltételeire vonatkozik. 
E tekintetben a kérdést előterjesztő bíróság különösen 
arra keresi a választ, hogy az ilyen nyilatkozatot az 
öröklés tárgyában történő határozathozatalra 
joghatósággal rendelkező bíróság tudomására kell‑e 
hozni, és ha igen, mikor és hogyan. 
33 Az előzetes döntéshozatalra utaló határozatból 
kiderül, hogy az örökhagyó unokaöccsei 2019. 
szeptember 13‑án a szokásos tartózkodási helyük szerinti 
tagállam bírósága, nevezetesen a Rechtbank Den Haag 
(hágai bíróság, Hollandia) előtt nyilatkoztak arról, hogy 
visszautasítják az örökhagyó örökségét. 2019. december 
13‑án holland nyelvű levélben tájékoztatták az öröklés 
tárgyában történő határozathozatalra joghatósággal 
rendelkező német bíróságot e nyilatkozat létezéséről, 
mellékelve a holland bíróság által kiállított okiratok 
másolatát. 2020. január 15‑én ismét tájékoztatták a német 
bíróságot, azonban német nyelvű levélben, a nyilatkozat 
létezéséről. Ezzel szemben a holland bíróság által 
kiállított okiratok német nyelvű fordítása és az eredeti 
okiratok csak 2020. augusztus 17‑én érkeztek meg a 
német bírósághoz, azaz az öröklésre alkalmazandó 
jogban előírt határidő lejártát követően. 

34 E körülmények között meg kell állapítani, hogy 
kérdéseivel, amelyeket célszerű együttesen vizsgálni, a 
kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra keresi a 
választ, hogy a 650/2012 rendelet 13. és 28. cikkét úgy 
kell‑e értelmezni, hogy az örökös által a szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságán tett, 
örökséget visszautasító nyilatkozatot alakilag 
érvényesnek kell tekinteni, ha betartották az e bíróságon 
alkalmazandó alaki követelményeket, és ezen 
érvényességhez nincs szükség arra, hogy a nyilatkozat 
megfeleljen az öröklésre alkalmazandó jog által előírt 
alaki követelményeknek. 

Az ügy érdeméről 

35 A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint 
az uniós jog egységes alkalmazásának követelményéből 
és az egyenlőség elvéből az következik, hogy a 
jelentésének és hatályának meghatározása érdekében a 
tagállami jogokra kifejezett utalást nem tartalmazó uniós 
jogi rendelkezést az Unió egészében önállóan és 
egységesen kell értelmezni, figyelembe véve nemcsak 
annak kifejezéseit, hanem a rendelkezés összefüggéseit 
és a kérdéses szabályozás célját is (2018. március 1‑jei 
Mahnkopf ítélet, C‑558/16, EU:C:2018:138, 32. pont; 
2021. szeptember 9‑i UM [A tulajdonjog halál esetén 
történő átruházásáról szóló szerződés] ítélet, C‑277/20, 
EU:C:2021:708, 29. pont). 
36 Először is, ami a szóban forgó rendelkezések 
szövegét és összefüggéseit illeti, emlékeztetni kell arra, 
hogy a 650/2012 rendelet 13. cikke e rendelet azon II. 
fejezetének részét képezi, amely az örökléssel 
kapcsolatos valamennyi joghatósági okot szabályozza. E 
rendelkezés szerint az öröklés tárgyában történő 
határozathozatalra e rendelet alapján joghatósággal 
rendelkező bíróság mellett a szokásos tartózkodási hely 
szerinti tagállam bíróságai is jogosultak bármely olyan 
személy vonatkozó nyilatkozatainak átvételére, aki az 
öröklésre alkalmazandó jog értelmében nyilatkozhat az 
örökségnek, a hagyománynak vagy a kötelesrésznek az 
elfogadásáról vagy visszautasításáról, illetve az érintett 
személy hagyatéki tartozásokért való felelősségének 
korlátozásáról. 
37 A 13. cikk tehát vagylagos joghatóságról 
rendelkezik, amelynek célja, hogy a 650/2012 rendelet 
4–11. cikkének általános szabályaival összhangban 
lehetővé tegye azon örökösök számára, akik nem abban 
a tagállamban rendelkeznek szokásos tartózkodási 
hellyel, amelynek bíróságai joghatósággal rendelkeznek 
az öröklés tárgyában történő határozathozatalra, hogy az 
örökséget elfogadó vagy visszautasító nyilatkozataikat 
azon tagállam bíróságán tegyék meg, amelyben szokásos 
tartózkodási helyük található. 
38 Az említett joghatósági szabályt kiegészíti a 
650/2012 rendelet 28. cikkében foglalt kollíziós szabály, 
amely az alkalmazandó jogra vonatkozó III. fejezet részét 
képezi, és amely kifejezetten az ilyen nyilatkozatok alaki 
érvényességét szabályozza. E cikk szerint az ilyen 
nyilatkozatok alaki szempontból akkor érvényesek, ha, 
az a) pont szerint, megfelelnek az öröklésre 
alkalmazandó jog (lex successionis), vagy a b) pont 
szerint azon állam joga követelményeinek, amelyben a 
nyilatkozó személy szokásos tartózkodási helye 
található. 
39 A 650/2012 rendelet 28. cikkének szövegéből 
azt a következtetést lehet levonni, hogy e rendelkezés 
célja az örökséget visszautasító nyilatkozat 
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érvényességének elismerése, akár az öröklési jog által 
előírt feltételek teljesülése esetén, ha az alkalmazandó, 
akár a visszautasító örökös szokásos tartózkodási helye 
szerinti állam joga által előírt feltételek teljesülése esetén, 
ha ez utóbbi jog alkalmazandó. 
40 E tekintetben a 650/2012 rendelet 13. és 28. 
cikkének együttes olvasatából az következik – amint arra 
lényegében a főtanácsnok az indítványának 58. 
pontjában rámutatott –, hogy e két rendelkezés között 
szoros összefüggés áll fenn, ily módon az örökös 
szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam 
bíróságainak az örökséget visszautasító nyilatkozatok 
átvételére vonatkozó joghatósága attól a feltételtől függ, 
hogy ezen állam hatályos öröklési joga biztosítja‑e az 
ilyen nyilatkozat bíróságon történő megtételének 
lehetőségét. Mivel ez a feltétel teljesül, minden olyan 
cselekményt, amelyet az ilyen nyilatkozatot tenni kívánó 
örökös szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam 
bírósága előtt kell elvégezni, e tagállam joga határozza 
meg. 
41 Másodszor, ami a 650/2012 rendelet 
célkitűzéseit illeti, e rendelet 13. és 28. cikkének ilyen 
értelmezését megerősíti e rendelet (32) 
preambulumbekezdése, amely szerint e rendelkezések 
célja „az öröklés ügyében eljáró vagy eljárni hivatott 
tagállamtól eltérő tagállamban szokásos tartózkodási 
hellyel rendelkező örökösök és hagyományosok 
helyzetének megkönnyítése”. Ennek érdekében 
ugyanezen preambulumbekezdés szerint az említett 
rendeletnek lehetővé kell tennie, hogy bármely személy, 
aki az öröklésre alkalmazandó jog szerint jogosult arra, 
hogy bizonyos örökléssel kapcsolatos nyilatkozatokat, 
köztük örökséget visszautasító nyilatkozatot tegyen, 
hogy ezeket a nyilatkozatokat a szokásos tartózkodási 
helye szerinti tagállam jogában előírt formában, ezen 
tagállam bíróságai előtt tegye meg. A Bíróság e 
tekintetben már kimondta, hogy az e rendelet (32) 
preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 
13. cikke – az e rendelet 4–11. cikkében előírt 
joghatósági szabályoktól eltérést engedve – az örökösök 
és a hagyományosok eljárásainak egyszerűsítésére 
törekszik (2018. június 21‑i Oberle ítélet, C‑20/17, 
EU:C:2018:485, 42. pont). 
42 Ezt az értelmezést egyébiránt megerősíti a 
650/2012 rendelet célja, amely a (7) 
preambulumbekezdése szerint arra irányul, hogy 
elősegítse a belső piac megfelelő működését, azáltal hogy 
megszünteti azoknak a személyeknek a szabad mozgása 
előtti akadályokat, akik a határokon átnyúló vonatkozású 
örökléssel összefüggő jogaikat kívánják érvényesíteni. 
Konkrétabban, az európai igazságszolgáltatási térségben 
az örökösök és a hagyományosok, az örökhagyóhoz 
közel álló más személyek, valamint a hagyatéki hitelezők 
jogait hatékonyan kell biztosítani (lásd ebben az 
értelemben: 2018. március 1‑jei Mahnkopf ítélet, 
C‑558/16, EU:C:2018:138, 35. pont; 2021. július 1‑jei 
Vorarlberger Landes‑ und Hypotheken‑Bank ítélet, 
C‑301/20, EU:C:2021:528, 27. és 34. pont). 
43 Így a 650/2012 rendelet 13. cikke alapján az 
illetékes bíróságon tett, örökséget visszautasító 
nyilatkozatok tekintetében e rendelet 28. cikkének b) 
pontja biztosítja, hogy ténylegesen érvényesüljön az azon 
örökösnek biztosított lehetőség, aki az öröklés tárgyában 
történő határozathozatalra joghatósággal rendelkező 
bíróság tagállamától eltérő tagállamban rendelkezik 
szokásos tartózkodási hellyel. 

44 Ezzel kapcsolatban meg kell állapítani, hogy 
tekintettel a 650/2012 rendelet 13. cikkében említett 
bíróság jogkörének korlátozott terjedelmére, bármely 
más olyan értelmezés, amely az örökséget visszautasító 
nyilatkozat alaki érvényességének korlátozására irányul, 
különösen azáltal, hogy azt az öröklésre alkalmazandó 
jog alaki követelményeitől teszi függővé, megfosztaná e 
rendelet 13. cikkének és 28. cikke b) pontjának 
rendelkezéseit a hatékony érvényesüléstől, valamint 
sértené az említett rendelet célkitűzéseit. 
45 Ezért, amint arra a főtanácsnok indítványának 
64. pontjában rámutatott, a 650/2012 rendelet azon 
célkitűzésének tiszteletben tartása, hogy az örökösök a 
szokásos tartózkodási helyük szerinti tagállamban 
nyilatkozhatnak az örökség visszautasításáról, azt jelenti, 
hogy az örökösöknek más tagállamok bíróságain – a 
nyilatkozat megtétele szerinti tagállam joga által 
előírtakon kívül – nem kell további alaki 
követelményeknek eleget tenniük ahhoz, hogy az ilyen 
nyilatkozatok érvényesnek minősüljenek. 
46 Ami az említett nyilatkozatoknak az öröklés 
tárgyában történő határozathozatalra joghatósággal 
rendelkező bírósággal való közlésére vonatkozó kérdést 
illeti, meg kell jegyezni, hogy a 650/2012 rendelet (32) 
preambulumbekezdésének utolsó mondatából kitűnik, 
hogy „[a]zon személyek, akik élni kívánnak azzal a 
lehetőséggel, hogy a szokásos tartózkodási helyük 
szerinti tagállamban tegyenek nyilatkozatot, az öröklésre 
alkalmazandó jog értelmében megállapított határidőn 
belül értesítik az öröklés ügyében eljáró vagy eljárni 
hivatott bíróságot vagy hatóságot az ilyen nyilatkozatok 
meglétéről”. 
47 A 650/2012 rendelet (32) 
preambulumbekezdésének ezen utolsó mondata első 
látásra azt sugallja, hogy az uniós jogalkotó szerint a 
visszautasító örökös szokásos tartózkodási helye szerinti 
tagállam bíróságán tett, örökséget visszautasító 
nyilatkozatot az öröklés tárgyában történő 
határozathozatalra joghatósággal rendelkező bíróság 
tudomására kell hozni. Meg kell azonban állapítani, hogy 
sem az említett rendelet 13. cikke, sem a 28. cikke nem 
rendelkezik olyan mechanizmusról, amely lehetővé 
tenné az ilyen nyilatkozatoknak a visszautasító örökös 
szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága 
általi továbbítását az öröklés tárgyában történő 
határozathozatalra joghatósággal rendelkező bírósághoz. 
Ez a preambulumbekezdés mindazonáltal abból indul ki, 
hogy azok a személyek, akik éltek a szokásos 
tartózkodási helyük szerinti tagállamban történő 
nyilatkozattétel lehetőségével, vállalják az ilyen 
nyilatkozatok létezésének a hagyatéki ügyekben eljáró 
hatóságokkal való közlésének terhét. 
48 Így az örökségre vonatkozó nyilatkozatoknak az 
öröklés tárgyában történő határozathozatalra 
joghatósággal rendelkező bíróság való továbbítását 
szabályozó egységes uniós jogi rendszer hiányában a 
650/2012 rendelet (32) preambulumbekezdésének utolsó 
mondatát úgy kell értelmezni, hogy az örökséget 
visszautasító nyilatkozatot tevő személynek kell 
megtennie a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy 
az öröklés tárgyában történő határozathozatalra 
joghatósággal rendelkező bíróság tudomást szerezzen az 
érvényes nyilatkozat létezéséről. Ha azonban ezeket a 
lépéseket nem teszik meg az öröklésre alkalmazandó jog 
által meghatározott határidőn belül, az ilyen nyilatkozat 
érvényessége nem kérdőjelezhető meg. 
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49 Következésképpen az örökös által a szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt tett és 
az e bíróságon alkalmazandó alaki követelményeknek 
megfelelő örökséget visszautasító nyilatkozatnak 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy jogkövetkezményeket 
váltson ki az öröklés tárgyában történő 
határozathozatalra joghatósággal rendelkező bíróságon, 
ha ez utóbbi tudomást szerzett e nyilatkozat létezéséről, 
és az öröklésre alkalmazandó jog további alaki 
követelményei nem vonatkoznak az ilyen nyilatkozatra. 
50 A jelen ügyben a kérdést előterjesztő bíróság 
által nyújtott tájékoztatásból kitűnik, hogy az örökhagyó 
unokaöccsei egy holland bíróságon, az e bíróságon 
alkalmazandó alaki követelményeknek megfelelően 
tettek nyilatkozatot az örökhagyó örökségének 
visszautasításáról, és hogy az Amtsgericht Bremen 
(brémai helyi bíróság) az öröklés tárgyában történő 
határozathozatal előtt tudomást szerzett e nyilatkozat 
létezéséről. Ezért úgy tűnik, hogy az utóbbi bíróságnak 
figyelembe kellett volna vennie az említett nyilatkozatot, 
függetlenül attól, hogy a német bíróság által az ilyen 
nyilatkozat érvényességéhez szükségesnek tartott egyéb 
követelmények vagy információkérések teljesültek‑e. 
Amint ugyanis az a 650/2012 rendelet (67) 
preambulumbekezdéséből kitűnik, az örökösöknek 
könnyen tudniuk kell igazolni jogállásukat és/vagy 
jogaikat és jogosítványaikat „[a]z Unióban a határokon 
átnyúló vonatkozású öröklések gyors, zökkenőmentes és 
hatékony rendezése érdekében”. 
51 A fentiek összességére tekintettel az 
előterjesztett kérdésekre azt a választ kell adni, hogy a 
650/2012 rendelet 13. és 28. cikkét úgy kell értelmezni, 
hogy az örökös által a szokásos tartózkodási helye 
szerinti tagállam bíróságán tett, örökséget visszautasító 
nyilatkozatot alakilag érvényesnek kell tekinteni, ha 
betartották az e bíróságon alkalmazandó alaki 
követelményeket, és ezen érvényességhez nincs szükség 
arra, hogy a nyilatkozat megfeleljen az öröklésre 
alkalmazandó jog által előírt alaki követelményeknek. 



 

FÓRUM

Dr. Ficsor Krisztina – Dr. Patyi András 
A jogegységi panasz eljárás mint a jogegység 

biztosításának eszköze a Kúria gyakorlatában 

Absztrakt 

A jogegységi panasz a jogállamiság elvének a 
jogalkalmazásban történő érvényesülését garantálni 
hivatott, viszonylag új intézmény a magyar 
jogrendben. Az igazságszolgáltatást érintően a 
jogállamiság részét képező jogbiztonság elvének 
fontos követelménye, hogy a bíróságok hasonló 
tényállással rendelkező esetekben ugyanazon 
jogforrásokat hasonló módon értelmezzék. Az 
egységes jogalkalmazás biztosításának feladatát az 
Alaptörvénynek megfelelően kizárólag a Kúria 
végzi. A jogegységi panasz bevezetésével a 
jogalkotó lehetővé tette, hogy a Kúria az adott 
ügyekben az alapeljárásban érintett felek 
részvételével biztosítsa az egységes jogalkalmazás 
megvalósulását. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a 
jogegységi panasz bevezetése óta, (tekintetbe véve a 
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. 
évi CLXI. törvény változásait is) a Kúria gyakorlata 
hogyan alakult a jogegységi panaszok befogadására 
vonatkozó szabályok értelmezését illetően, továbbá 
megvilágítja azt is, hogy a Kúria milyen érvelési 
alapokat dolgozott ki az egyes ügyek érdemi 
elbírálása során. 

Uniformity complaint procedure as an 
instrument of the harmonization of law in the 
practice of the Curia 

Abstract 

The uniformity complaint procedure is a relatively 
new institution in the Hungarian legal system the 
function of which is the promotion of the rule of law 
and legal certainty in the application and 

 

 Dr. Ficsor Krisztina egyetemi adjunktus, Debreceni 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar; főtanácsadó, 
Kúria. Dr. Patyi András tanszékvezető egyetemi 
tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar; 
elnökhelyettes, Kúria. Az írás a szerzők álláspontját 
tartalmazza és nem értelmezhető az őket 
foglalkoztató intézmény állásfoglalásaként. 
1 Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali 
eljárások megteremtésével összefüggő 
módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Efjt.) 72. §-a. 
2 Osztovits András és Varga Zs. András a Magyar 
Jogban 2020-ban megjelent cikkei már egyfajta 
elemzést tartalmaztak az új eljárásrendről, részben a 
precedens rendszer kérdéseit elemezve. Lásd 
OSZTOVITS András: Törvénymódosítás a bírósági 
joggyakorlat egységesítése érdekében – jó irányba 

interpretation of law by judges. Principles of the rule 
of law and legal certainty in the administration of 
justice require that like cases must be decided alike 
by judges. According to the Fundamental Law of 
Hungary the Curia is authorized to ensure the 
uniformity of the application of law. By adopting the 
rules of the uniformity complaint procedure, the 
Hungarian government provided legal opportunity 
for the Curia to ensure the uniformity of judicial 
practice in concrete legal issues raised by the 
interested parties of concrete legal cases. Therefore, 
the uniformity complaint can be considered as a 
special kind of legal remedy for the interested parties 
of legal cases. This essay – taking into consideration 
the modifications of the relevant legal norms 
concerning the uniformity complaint procedure in 
the last two years – aims at highlighting the practice 
of the Curia regarding the conditions of the 
admission of the complaints and it analyses the 
nature of the Curia’s legal reasoning when it makes 
the judgement of the merits of uniformity complaint 
cases. 

Bevezetés 

Az Országgyűlés 2019 decemberében a bíróságok 
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. 
törvény (a továbbiakban: Bszi.) akkori 
módosításával1 egy új döntésfelülvizsgálati 
(jogorvoslati) eszközt vezetett be: megteremtette a 
Kúriánál előterjeszthető jogegységi panasz 
lehetőségét magával a Kúria határozataival 
szemben.2 A jogegységi panasz bevezetéséről és 
annak lehetséges továbbfejlesztési irányairól, a 
jogintézmény természetéről és az első év kezdeti 
tapasztalatairól vannak már közreadott írások.3 A 
jogegységi panasz eljárás bevezetésének kezdeti 
időszakáról szóló gondolatok mellett számos 
módosításra irányuló felvetés is teret kapott, 

tett rossz lépés?, Magyar Jog, 2020/2, 72–80., 
VARGA Zs. András: Tíz gondolat a jogegységről és a 
precedenshatásról, Magyar Jog, 2020/2, 81–87. 
3 Lásd PATYI András: A jogegységi panasz 
bevezetésének és továbbfejlesztésének néhány 
kérdése, In: Ünnepi tanulmányok a 65 éves Cs. Kiss 
Lajos tiszteletére. Ut vocatio scientia (szerk.: 
Pongrácz Alex), Budapest, Ludovika Egyetemi 
Kiadó, 2021, 303–322. A jogegységi panasz 
természetének és gyakorlati tapasztalatainak 
megvilágításával a következő tanulmány is 
foglalkozik: PATYI András: A jogegységi panasz 
eljárások gyakorlatának néhány alapkérdése, In: Jó 
kormányzás és büntetőjog: Ünnepi tanulmányok Kis 
Norbert egyetemi tanár 50. születésnapjára (szerk.: 
Gellér Balázs‒Koltay András), Ludovika Egyetemi 
Kiadó, Budapest, 2022, 511–525. 
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amelyek egy része a törvényben meg is jelent.4 A 
jogegységi panasszal kapcsolatban a Bszi. bizonyos 
szabályait a jogalkotó 2020 év végén módosította, de 
e mellett kialakult és fejlődésnek indult a jogegységi 
panaszok befogadásának és elbírálásának egy jól 
körvonalazható gyakorlata, amelyek együtt 
indokolják, hogy az új tapasztalatok függvényében, 
a tanulmány írása idején újonnan, a meghozott kúriai 
döntések alapján ismét átgondoljuk, elemezzük a 
jogegységi panasz jogintézményének helyzetét. 

I. A jogegységi panasz főbb jellemzői 

Magyarország Alaptörvényének 25. cikke szerint a 
Kúria (más igazságszolgáltatási feladatai mellett) 
biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, a 
bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz. A 
jog alkalmazása egységének (röviden a jogegység) 
biztosítása a jogállamiság fogalmának meghatározó 
részét képező jogbiztonság érvényesülése 
szempontjából elengedhetetlen követelmény. 
Alapvető elvárás a működő jogrendszerrel szemben, 
hogy az állampolgárok számára tegye 
kiszámíthatóvá, előre láthatóvá, hogy milyen 
jogosultságokkal rendelkeznek, és milyen 
kötelezettségek terhelik őket a jog adott szabályai 
alapján.5 Ez nem pusztán a jogalkotó feladata (a jogi 
normák világos, egyértelmű és pontos 
megfogalmazásával6), hanem a jogalkalmazó 
bíróságokra háruló kötelezettség is.7 A bíróságok a 
jogbiztonságnak ezt a követelményét azáltal is 
teljesítik, hogy hasonló tényállással rendelkező 
esetekben hasonló tartalmú döntést hoznak, hasonló 
elvi alapon értelmezik a jogot. E követelmény a 

 

4 Például szélesebbé vált a panasszal támadható 
határozatok köre [Bszi. 41/B. § (1)–(2) bek.], bővült 
a panasz visszautasítási lehetőségeinek köre [Bszi. 
41/C. § (6) bek. f)–g) pontok]; a jogegységi panasz 
tanács számára törvényi lehetőség nyílt az Európai 
Unió Bíróságánál előzetes döntéshozatali eljárás 
kezdeményezésére [41/C. § (9) bek. a) pont]; utaló 
szabályként bekerültek a Bszi-be a Pp. 
költségkedvezményekre és az illeték megfizetésére 
vonatkozó szabályai [41/C. § (2) bek. h)–i) pontok]. 
5 Az egységes jogalkalmazás igényének megjelenése 
nem 20–21. századi jelenség, jóval korábbra 
vezethető vissza a magyar jogtörténetben is. Ha csak 
Werbőczy István Hármaskönyvére és az 
elkészítésének mögöttes céljaira gondolunk, 
szembetűnő, hogy az egységes ítélkezés biztosítása 
a Tripartitum legfontosabb célkitűzése volt. „Mert a 
jogokat az irásba-foglalás ereje nem támogatta és 
bárminő törvényre vagy szokásra hivatkozának, azt 
azok, vagy más értelemre csavarva, vagy pedig más 
biráknak más értelemben hozott ítéleteire utalva az 
egész igazságszolgáltatás józanságát a 
leggyalázatosabban összezavarták; ekképen 
gyakorta megtörtént, hogy a mely peres ügyben 
megelőzőleg valaki győzött, az ugyanazonos avagy 
hasonló ügyben a másik elbukott és pervesztessé lett. 
[…] Mi, a kik előtt semmi sem előbbre való és 
sürgősebb, mint a mi alattvalóinknak a teljes 
békességben és csendességben megtartása, a föntebb 
említett híveinknek kérései és folytonos panaszai 
által is ösztönözve, a mi hivünket nemzetes 
Werbőczy István mestert országbiránk ítélőmesterét 
megbíztuk, hogy országunknak minden jogát, 
törvényeit, bevett és elfogadott szokásait és 

törvény előtti egyenlőség [Alaptörvény XV. cikk (1) 
bekezdése] teljesülésének is alapvető feltétele. A 
jogegységi panasz intézményének bevezetése is e 
célokat szolgálta. 
Magyarországon ezáltal – a 2019-es törvényi 
bevezetés miniszteri indokolása alapján8 – egyfajta 
korlátozott precedensrendszer lépett életbe. Ennek 
keretei között a bírósági érvelésben ‒ ahogy az 
később bővebben kifejtést kap ‒ az angolszász 
jogrendszerekben jellemző érvelési technikák 
jelennek meg (az esetek összevethetősége, az 
ügyazonosság megállapítása), azonban ez korántsem 
jelenti azt, hogy teljes mértékben 
precedensrendszerré alakul át a jogrendszerünk. A 
precedensrendszer korlátozott jellegű, ez egyrészt 
azt jelenti, hogy adott jogkérdésben kizárólag a 
Kúria döntései rendelkeznek precedenshatással, és 
lehetnek kötelezőek az alsóbb fokú bíróságokra. A 
precedenshatás másrészt nem azonos a korábbi 
döntések követésének abszolút kötelezettségével 
általában, hanem azt jelenti, hogy a jogkérdésben 
való indokolatlan, vagy másképpen, a meg nem 
indokolható eltérésnek következménye lehet: a 
Kúria a felülvizsgálati kérelemmel támadott, 
indokolatlan (nem megindokolható) eltérést 
tartalmazó alsóbb fokú bírósági határozatot, illetve a 
jogegységi panasszal támadott indokolatlan (nem 
megindokolható) eltérést tartalmazó kúriai 
határozatot megváltoztatja vagy hatályon kívül 
helyezi. Kúriai határozat hatályon kívül helyezése 
esetén (ami már önmagában jelentős 
jogkövetkezménynek számít) magát a Kúriát utasítja 
új eljárásra, új határozat hozatalára. 

rendeleteit, […] egybeszedje és (a mint szokásos) 
czímekre s fejezetekre oszsza, hogy azokat nekünk 
bemutatván, a többi ítélőmestereinknek és királyi 
törvényszékünk hites biráinak megvizsgálása, 
megvitatása és szorgalmatos megrostálása után egy 
könyvbe foglalja.” (Werbőczy István: 
Hármaskönyv, 1514. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-
torveny?docid=51400001.TVJ (2022. június 16-i 
letöltés). 
6 A jogbiztonságnak a jogalkotó által teljesítendő 
követelményeiről lásd például FICSOR Krisztina: A 
normák határozott megfogalmazásának problémája 
a büntetőjogban – A normavilágosság fogalma az 
Alkotmánybíróság döntéseiben és a bírói 
gyakorlatban, Pro Futuro, 2018/3, 37–59. 
7 A jogállamiság és jogbiztonság követelményeinek 
részletesebb tartalmi szempontjairól lásd például 
Report on the Rule of Law, Adopted by the Venice 
Commission at its 86th Plenary Session  
(Venice, 25–26 March 2011).  
www.venice.coe.int/webforms/documents/default.as
px?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-e (2022. május 
29-i letöltés); FULLER, Lon: The Morality that Makes 
Law Possible, In: Id.: The Morality of Law, New 
Haven London, Yale University Press, 1969, 33–94.; 
RAZ, Joseph: A joguralom értéke, In: Joguralom és 
jogállam (szerk.: Takács Péter), Budapest, 1995, 
116–131.; Jeremy Waldron: The Rule of Law, In: 
Stanford Encyclopedia of Philosophy (ed.: Zalta, 
Edward N.) Summer 2020 Edition. 
https://plato.stanford.edu/entries/rule-of-law/ 
(2022. május 30-i letöltés). 
8 Lásd az Efjt. indokolását. 
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A korlátozottság harmadrészt abban ragadható meg, 
hogy a kontinentális jogrendszerek sorába tartozó 
magyar jogrendszerben a jogszabályok változása 
érinti, alapvetően meg is szünteti a korábbi döntések 
precedenshatását, hiszen a Kúria határozata nem 
számít alaki jogforrásnak, hanem úgynevezett 
értelmezési forrásként működik, ellentétben az 
angolszász jellegű jogrendszerekkel, melyekben a 
bírói döntés (pontosabban az úgynevezett kötelező 
precedens – binding precedent) jogforrásként 
alkalmazható.9 
Ennek megfelelően a Bszi. jelenleg hatályos, 
módosított 41/B. § (1) bekezdése alapján jogegységi 
panasznak van helye – a pervezetésre vonatkozó 
végzés kivételével – a Kúriának az eljárási törvény 
alapján további fellebbezéssel, felülvizsgálati 
kérelemmel vagy felülvizsgálati indítvánnyal (a 
törvény a felülvizsgálati kérelem kifejezés alatt 
mindhárom jogorvoslati kérelmet érti) nem 
támadható határozata ellen, ha a felülvizsgálati 
kérelemben a Kúria 2012. január 1. után hozott és a 
Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett 
határozatától (összefoglalóan ezt hívjuk a Kúria 
közzétett határozatának) jogkérdésben való eltérésre 
már hivatkoztak, és a Kúria az eltéréssel okozott 
jogsértést határozatában nem orvosolta. Az ettől kis 
mértékben eltérő típusú, úgynevezett „(2) bekezdés 
szerinti” esetben jogegységi panasznak van helye 
akkor is, ha a Kúria ítélkező tanácsa jogkérdésben – 
jogegységi eljárás kezdeményezése nélkül – úgy tér 
el a Kúria közzétett határozatától, hogy az adott 
eltérésre az alsóbb fokú bíróságok határozatában 
nem került sor. 
A jogegységi panaszt – elsődlegesen jogegységesítő 
funkciójának a hangsúlyozása mellett – 
döntésfelülvizsgálati, ezen belül sajátos jogorvoslati 
eszköznek tekinthetjük.10 Indokolja ezt egyrészt az 
elnevezése („panasz”), és az eljárás lehetséges 
eredményei is. Valószínűleg fenntartható az 
intézmény kettős jellegére utaló „Janus-arcú 
intézmény” megjelölés, mert az eljárás eredménye 
lehet egyrészt az, hogy a Kúria megállapítja a 
jogkérdésben történt indokolatlan eltérést, és 
hatályon kívül helyezi a támadott határozatot, 
másrészt az is, hogy a Kúria bár megállapítja, hogy 
jogkérdésben eltérés történt, de mégsem helyezi 
hatályon kívül a támadott határozatot, mert az 
eltérést indokoltnak találja.11 Tehát a fél 
szempontjából az eltérésnek a panaszban 
indítványozott, a fél által kért sikeres megállapítása 
a panasz, mint jogorvoslat „sikertelenségének” 

 

9 POSTEMA, Gerald J.: Philosophy of the Common 
Law, In: The Oxford Handbook of Jurisprudence and 
Philosophy of Law (ed.: Coleman, Jules‒Himma, 
Kenneth Eimar‒Shapiro, Scott J.), Oxford 
University Press, Oxford, 2004, 589. 
10 A panasz intézménye mint jogorvoslati eszköz 
nem ismeretlen a magyar jogrendben. A magyar 
királyi közigazgatási bíróságról szóló 1896. évi 
XXVI. törvénycikk 84. §-a szerint A panasz joga 
megilleti: 1. a közigazgatási biróság hatásköréhez 
tartozó ügyekben tett hatósági intézkedések és hozott 
határozatok által okozott bármely sérelem orvoslása 
czéljából az érdekelteket, ideértve a jogi 
személyeket és hatóságokat is. Az alkotmányjogi 
panasz intézménye szintén jogorvoslati eszközként 
szolgál. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi 
CLI. törvény 26. §-a szerint alkotmányjogi panasszal 

minősülhet, mert a támadott határozat hatályában 
fennmarad és a további ítélkezés mércéjévé válik.12 
Persze mindig feltehető a kérdés, vajon mégis inkább 
teljes egészében jogorvoslatnak tekinthető-e ez a 
jogintézmény, vagy célját tekintve nem a jogsérelem 
orvoslása, hanem a jogegység biztosítása az 
elsődleges célja? A jogegységi panasz elsődleges 
célja a jogegység biztosítása (ez egyfajta objektív 
jogvédelmi, sőt alaptörvény-védelmi cél és szerep), 
még abban az esetben is, ha az eredménye lehet akár 
az adott esetben a szubjektív jogvédelem, az egyéni 
jogsérelem orvoslása is.13 A Kúria jogegységi panasz 
ügyekben kialakult gyakorlatában is többször 
kifejtette, hogy a jogegységi panasz eljárás nem az 
alapeljárás, a per folytatása, hanem önálló, sui 
generis eljárás, amelyben a Kúriának a bíróságokra 
kötelező jogértelmezésről is döntenie kell: „A Kúria 
jelen ügyben is rámutat arra, hogy a jogegységi 
panaszeljárás egy a Bszi.-n alapuló, rendkívüli, 
jogerő utáni, jogegységet célzó, sui generis eljárás. 
A jogrendszer belső koherenciájának megteremtését 
szolgáló önálló eszköz. Jogorvoslati eljárás ugyan, 
de nem a per folytatása.”14 
E mellett további jellemzőként kiemelendő a 
jogegységi panasz eljárás alkotmányjogi karaktere. 
Ennek indoka, hogy a panaszeljárás és a jogegységi 
panasz ügyben hozott döntések a törvény előtti 
egyenlőség alaptörvényi követelményének érvényre 
juttatását jelentik azáltal, hogy biztosítják az 
egységes jogalkalmazás feltételeit. Ez hasonlóvá 
teszi egyes döntésekben a Kúria érvelését az 
alkotmánybírósági érvelés sajátosságaihoz, az 
alkotmányjogi érvelés módszertana láthatóan 
megjelenik ebben az eljárásban, hiszen az 
Alaptörvény 28. cikkének a jogszabályok bírói 
értelmezésére vonatkozó rendelkezéseit is 
alkalmazni kell ebben a kontextusban, amely szintén 
a jogegységi panasz eljárás alkotmányjogi karakterét 
erősíti.15 Az Alkotmánybíróság „több, mint 30 évnyi 
tapasztalatot halmozott fel a korábbi esetek 
kezelését, azaz a megelőző döntések újabb döntések 
meghozatala során való figyelembe vételét és 
felhasználását illetően. Ezek közül a tapasztalatok 
közül a Kúria többet is hasznosítani tudott, illetve 
iránymutatásként alkalmazott a jogegységi panasz 
eljárások lefolytatása során.”16 
A 2021. évben 38, 2022-ben e tanulmány 
kéziratának lezárásáig 26 jogegységi panasz érkezett 
a Kúriára. A jogintézmény bevezetése óta számos 
ügyet befejezett a Kúria, ezen időszak alatt kialakult 
egy jól átlátható és követhető gyakorlat, amelyből 

az Alkotmánybírósághoz fordulhat az egyedi ügyben 
érintett személy vagy szervezet, ha az ügyben 
folytatott bírósági eljárásban alaptörvény-ellenes 
jogszabály alkalmazása folytán a) az 
Alaptörvényben biztosított jogának sérelme 
következett be, és b) jogorvoslati lehetőségeit már 
kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs 
számára biztosítva. 
11 Bszi. 41/D. § (1) bekezdés. 
12 Lásd PATYI [2021] i. m. 303–304. 
13 Uo. 304.  
14 Lásd a Jpe.I.60.011/2021/3. számú határozatot. 
15 Lásd PATYI [2021] i. m. 304–305.  
16 Uo. 305. Az alkotmányjogi érvelés jogegységi 
panasz eljárásban „hasznosítható” tapasztalatának 
elemzését tartalmazza még: PATYI [2022] i. m. 
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kirajzolódnak a Jogegységi Panasz Tanács 
jogértelmezésének irányvonalai. Ennek 
köszönhetően a tapasztalat azt mutatja, hogy a 
panaszt benyújtó felek is egyre inkább e gyakorlatot 
figyelembe véve, a Jogegységi Panasz Tanács 
korábbi határozataiban megjelenő érvekre 
hivatkozva fogalmazzák meg panaszaikat. 
A következőkben azt világítjuk meg, hogy ezek a 
tapasztalatok a Kúria jelenlegi gyakorlatában 
hogyan hasznosultak. 

II. A jogegységi panasz eljárás egyes kérdései és a 
„jogkérdésben való eltérés” tesztje 

Ahogy már korábban is jeleztük ‒ és ez 
Alkotmánybíróság gyakorlatában is kimutatható ‒, a 
jogegységi ítélkezés irányvonalai nem jelentenek 
teljesen új jogászi technikákat a magyar jogi 
gondolkodásban. Ezért megítélésünk szerint 
továbbra is fontos, hogy a Kúria az Alaptörvény 
értelmezésének sémáira figyelemmel hozza meg 
értékelő döntéseit, amikor jogegységi panasz 
ügyeket bírál el. Hogyan alakult az elmúlt 
időszakban a panaszok befogadásának elbírálása és 
a jogkérdésben való eltérés megállapításának tesztje 
a Kúria jogegységi panasz tanácsának kialakult 
gyakorlatában? Melyek a kiinduló premisszák, a 
kiinduló konklúziók, ezek vezettek-e újabb 
premisszákhoz? 

II.1. A befogadhatóság megállapításának lépései 

A Bszi.-ben intézményesített eljárásrend első lépése 
a befogadás tárgyában való döntéshozatal, azaz a 
jogegységi panasz tanácsnak döntenie kell, hogy a 
panaszt befogadja-e, pontosabban, hogy azt 
visszautasítja-e. A Bszi. 41/C. § (6) bekezdése 
alapján formalizált döntést a visszautasítás 
tárgyában kell hozni és kiadni, de ha a Kúria nem 
utasítja vissza a panaszt, az lényegében annak 
befogadását jelenti. Ha a tanács a panaszt 
visszautasítja, nem történik érdemi vizsgálat. 
A jelenleg hatályos Bszi. a befogadás feltételeivel 
kapcsolatban egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz. 
A befogadás feltételeit a Kúriának szigorúan kell 
értelmeznie. Amennyiben bármelyik visszautasítási 
feltétel fennáll, a Jogegységi Panasz Tanácsnak 
vissza kell utasítania a panaszt. 
A visszautasítási – befogadási „teszt” első, 
„formális” lépései közé tartozik a panasz 
benyújtására jogosultak körének vizsgálata. A Bszi. 
41/C. § (1) bekezdése értelmében a jogegységi 
panaszt a Kúriánál az terjesztheti elő, aki az eljárási 
törvények alapján felülvizsgálati kérelem 
előterjesztésére jogosult lenne. Ezen túl nagyon 
fontos, hogy a panasz benyújtására jogosult fél 
kizárólag jogi képviselő közreműködésével 
terjesztheti elő a panaszát.17 A benyújtásnak e 
feltételét szigorúan vizsgálja a Kúria. A panaszok 
visszautasításának gyakori oka volt a 2021. évben, 

 

17 Lásd a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b) pontját. 
18 Lásd például a Jpe.I.60.005/2021/5., 
Jpe.I.60.011/2021/3. számú határozatokat.  
19 Lásd a Jpe.I.60.017/2021/4. számú jogegységi 
panasz határozatot. 
20 Az illeték hiányos megfizetése, vagy a 
megfizetésének elmaradásával kapcsolatos 

hogy a panaszt benyújtó felek helytelenül értelmezve 
ezt a szabályt a panasz benyújtásakor az 
alapeljárásra szóló meghatalmazást terjesztették elő. 
Az alapeljárásban érvényes jogi képviselő részére 
szóló meghatalmazás ugyanakkor nem terjed ki a 
jogegységi panasz eljárásra is. A Kúria 
egyértelműen kifejtette a határozataiban, hogy „a 
jogegységi panasz eljárás azonban olyan rendkívüli, 
a jogerő utáni, a jogegységet célzó sui generis 
eljárás, amely a jogrendszer belső koherenciájának 
megteremtését szolgálja, jogorvoslati eljárás ugyan, 
de nem a per folytatása”.18 Az alapeljárás során adott 
meghatalmazás hatálya ezért önmagában, 
automatikusan nem terjed ki a jogegységi panasz 
eljárásra, a panasz előterjesztőjének tehát 
kifejezetten a jogegységi panasz eljárásra vonatkozó 
meghatalmazással kell igazolnia jogi képviselője 
képviseleti jogát.19 
Következő, szintén jogértelmezési kérdéseket 
felvető visszautasítási ok a Bszi.-ben az illeték 
megfizetésének elmaradása vagy hiányos 
megfizetése. A nem megfelelő összegben történő 
megfizetése vagy annak elmaradása a panasz 
visszautasítását vonja maga után.20 
Amennyiben a panaszt benyújtó felek személyes 
illetékmentességre hivatkoznak, egyértelműen, és 
pontosan meg kell jelölniük azt a jogszabály helyet, 
amely alapján az illetékmentességet állítják. 
Ellenkező esetben a Kúria visszautasítja a panaszt. A 
Kúria gyakorlata szerint a költségmentességet a 
panaszeljárásban külön kérelmezni kell, amelyhez a 
megfelelő igazolásokat be kell nyújtani. Ha a 
jogegységi panasz tanács ezek alapján a 
költségmentességet elfogadja, a panasz 
befogadható.21 
Amennyiben költségvetési szerv 
költségmentességéről van szó, arra nem elég pusztán 
hivatkozni, hanem a panaszos szervnek írásbeli 
nyilatkozatot szükséges tennie 
költségmentességének okairól. Költségvetési szervet 
– más eljárásokhoz hasonlóan – akkor illeti meg a 
költségmentesség, ha az eljárás megindítását 
megelőző adóévben folytatott vállalkozási 
tevékenységéből származó eredménye után a 
központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége 
nem keletkezett.22 A szervnek ezt kell igazolnia 
nyilatkozattétel formájában. Amennyiben ez nem 
történik meg, a panaszt a Kúria a költség- és így 
illetékmentesség hiánya, pontosabban a le nem rótt 
illeték okán visszautasítja.23 
Ezen túl értelmezési kérdésként merült fel az illeték 
megfizetése szempontjából az illeték alapja (a „per” 
tárgyának értéke) is. Az Itv 39. § (1) bekezdése 
szerint az illeték alapja a polgári peres eljárásban a 
per tárgyának, polgári nemperes eljárásban az eljárás 
tárgyának az eljárás megindításakor fennálló értéke, 
a jogorvoslati eljárásban pedig a vitássá tett 
követelés vagy követelésrész értéke. A (3) bekezdés 
szerint, ha az eljárás tárgyának értéke az (1) 
bekezdésben foglaltak szerint nem állapítható meg, 

problémákkal kapcsolatban lásd PATYI [2021] i. m. 
és PATYI [2022] i. m. 
21 Lásd például a Jpe.I.60.017/2021/4. számú ügyet. 
22 Lásd az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
5. § (1) bekezdés c) pontját és a (2) bekezdést. 
23 Lásd a Jpe.II.60.006/2021/2.; a 
Jpe.I.60.007/2021/4.; és a Jpe.II.60.008/2021/3. 
számú határozatokat. 
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és ha törvény másként nem rendelkezik, az illeték 
számításának alapja felülvizsgálati és jogegységi 
panasz eljárásban 700 000 forint. Utóbbi esetben az 
egyik ügy felperese azzal érvelt, hogy mivel a 
„jogegységi panasz eljárás tárgya a jogegységi 
panasszal támadott ítélet korábban közzétett 
döntéseknek való megfelelősége, ezért a vitássá tett 
követelés értéke álláspontja szerint nem állapítható 
meg.” A Kúria határozatában kifejtette, hogy „az 
alperesi beavatkozó érvelésétől eltérően a per 
tárgyának értéke a jogegységi panasz eljárásban is 
megegyezik a keresetben érvényesített követelés 
vagy más jog értékével, amely jelen esetben a kereset 
tárgyát képező szerződésben kikötött szolgáltatásért 
járó ellenszolgáltatás értéke”.24 
A Kúria előtt, a tanulmány írása közben folyamatban 
lévő ügyben az illeték összegének helyes 
meghatározása tárgyában vitás kérdésként merült 
fel, hogy milyen mértékű illetéket kell befizetnie 
azon panaszosnak, aki közbenső ítélettel szemben 
nyújt be jogegységi panaszt. A Kúria korábbi 
gyakorlatára hivatkozva a panasz befogadása mellett 
azzal az indokkal döntött, hogy közbenső ítélet 
esetén a pertárgy értéke nem határozható meg. Ebből 
következően e konkrét ügyben a Kúria az Itv. 39. § 
(3) bekezdés d) pontja és az 50. § (1) bekezdése 
alapján 70 000 Ft-ban állapította meg az illeték 
mértékét. Az Itv. 39. § (3) bekezdés d) pontja 
alapján, ha az eljárás tárgyának értéke az (1) 
bekezdésben foglaltak szerint nem állapítható meg, 
és ha törvény másként nem rendelkezik, az illeték 
számításának alapja a Kúria előtt felülvizsgálati és 
jogegységi panasz eljárásban 700 000 forint. Az Itv. 
50. § (1) bekezdése alapján a 39‒41. § szerint 
meghatározott illetékalap után az illeték mértéke 
ítélet elleni felülvizsgálat és jogegységi panasz 
esetén 10%, de legalább 50 000 forint, legfeljebb 
3 500 000 forint. Így a 70 000 Ft befizetését igazoló 
fél panaszát befogadhatónak találta a Kúria. 
A befogadási teszt lépései közé tartozik annak a 
kérdésnek az eldöntése, hogy a panaszt a törvényben 
meghatározott határidőn belül terjesztették-e elő. A 
Bszi. 41/C. § (1) bekezdése szerint a jogegységi 
panaszt a 41/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti 
határozat közlésétől számított 30 napon belül a 
Kúriánál terjesztheti elő a jogosult. A határidők 
számításával kapcsolatban a Polgári perrendtartásról 
szóló törvény vonatkozó szakaszait szükséges 
figyelembe venni. Amennyiben a panasz ezen 
szabályok szerint elkésett, azt vissza kell utasítani. 
A következő fontos elem, amelyet a panasz 
befogadhatóságával kapcsolatban vizsgálni 
szükséges, az a feltétel, amelyet a Bszi. 41/C. § (6) 
bekezdésének e) pontja rögzít, mely szerint a Kúria 
visszautasítja a panaszt, amennyiben az a 41/B. § (1) 
bekezdése alapján került előterjesztésre (vagyis, a 
Kúria a felülvizsgálati eljárásban nem orvosolta a 
korábban már állított jogkérdésben eltérést), de a 
felülvizsgálati kérelemben az előterjesztő nem 
hivatkozott a Kúria közzétett határozatától 
jogkérdésben való eltérésre. A panasz 
előterjesztőjének az úgynevezett „(1) bekezdéses” 
panaszban olyan kúriai határozatra kell hivatkoznia 
beadványában, amelyre a felülvizsgálati kérelemben 
már hivatkozott, és amellyel kapcsolatban az eltérést 

 

24 Lásd a Jpe.I.60.007/2021/4. számú jogegységi 
panasz határozatot. 

jelezte, azonban a Kúria nem orvosolta azt. Nagyon 
fontos eleme a Kúria kialakult gyakorlatának, és a 
Kúria számos határozatában kifejtette, hogy a 
jogkérdésben történő eltérés tényét nem elég pusztán 
megemlíteni. A panaszt benyújtó féltől ugyanis 
elvárható, hogy a jogkérdésben történő eltérés 
lényegét, elvi alapjait feltárja, ütköztesse egymással 
az egymással összehasonlított határozatok 
jogértelmezését, érvelési hátterét. Ennek hiányában 
a Kúriának nincs lehetősége érdemben elbírálni a 
panaszt.25 A jogegységi panasz eljárás korábban már 
említett objektív jogvédelmi jellege nem alakítja át 
az eljárást hivatalbólivá, azaz az eljárás alapja a fél 
megfelelő kérelme, ezért a Kúria hivatalból, 
megfelelő indítvány nélkül, nem keresi meg és 
ütközteti az eltérő jogértelmezési tételeket, azaz nem 
„írhatja meg” a panaszos helyett a panaszt. Más 
kérdés, hogy a feltételeknek megfelelő és befogadott 
panasz elbírálása során a panasz tanács szélesebb 
körben is elemezheti a döntéséhez szükséges 
joggyakorlati hátteret. 
Visszautasítási indok a Bszi.-ben az is, ha a panaszt 
nem 2012. január 1. után hozott és a Bírósági 
Határozatok Gyűjteményében közzétett kúriai 
határozattól való eltérésre hivatkozással nyújtották 
be. Ezt a követelményt ma már a Bszi. külön rögzíti, 
a törvény kifejezett rendelkezése váltotta föl a 
korábbi, megítélésünk szerint változatlanul érvényes 
magyarázatot: „Mivel a Kúria 2012. január 1-jén 
került nevesítésre („tételezésre”) az Alaptörvényben 
és – bár a Bszi. 188. §-a alapján a Kúria szervezeti 
értelemben és az ítélkezési tevékenység tekintetében 
a Legfelsőbb Bíróság jogutódja, azonban – a Kúria 
Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett 
határozata alatt értelemszerűen csak 2012. január 1-
jét követően közzétett határozatok értendők.”26 
Ma már kevésbé lényeges, de a jogintézmény 
elindulásakor kiemelt jelentőséggel bíró szabály 
volt, hogy a befogadás további feltételeként 
rögzítette a Bszi., hogy a panaszt 2020. július 1-jét 
követően hozott kúrai határozattal szemben nyújtsa 
be a jogosult. A Bszi. módosított 197/B. § (5) 
bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
mely határozattal szemben nyújthatja be a jogosult a 
panaszt. E szerint jogegységi panasz eljárásnak a 
Kúria 2020. július 1-jén és az azt követően 
meghozott, a 41/B. §-ban meghatározott határozata 
ellen van helye. A 41/B. §-ban meghatározott 
feltételek teljesülése esetén a jogegységi panasz 
eljárásnak az ügyben alkalmazott és alkalmazandó 
eljárási törvénytől függetlenül helye van, ha a 
felülvizsgálati kérelemmel támadott határozatot a 
bíróság 2020. április 1-jét és a Kúria a határozatát 
2020. július 1-jét követően hozta. 
A visszautasítási okok vizsgálata körében nagyon 
fontos annak vizsgálata, hogy a jogosult megjelölte-
e azokat a határozatokat, amellyel szemben a panaszt 
előterjeszti, illetve azokat, amelyektől a 
jogkérdésben történő eltérést állítja. A Bszi. 41/C. § 
(3) bekezdése szerint a jogegységi panaszban – a 
beadványra vonatkozó általános szabályokon túl – 
meg kell jelölni: azt a határozatot, amellyel szemben 
a fél a panaszt előterjeszti [a) pont], és azt a közzétett 
kúriai határozatot, amelytől jogkérdésben való 
eltérést állít a fél [b) pont]. A Bszi. a jogegységi 

25 Lásd például a Jpe.I.60.014/2021/5. számú 
határozatot. 
26 Lásd PATYI [2021] i. m. 315. 
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eljárás szabályai között rögzíti, hogy a „Kúria 
közzétett határozata” alatt a Kúria Bírósági 
Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatát 
kell érteni.27 Amennyiben a Bírósági Határozatok 
Gyűjteményében nem közzétett határozatra 
hivatkozik a panaszos, a panasz visszautasításának 
van helye. Ezen túl lényeges elvi álláspont alakult ki 
a hivatkozott határozatokkal kapcsolatban a Kúria 
gyakorlatában. Ez alapján a panaszban nem 
elégséges bármilyen tartalmú határozat puszta 
megjelölése, ugyanis a fél kötelezettsége az is, hogy 
a jogkérdésben történő eltérést ismertesse. „A Bszi. 
41/C. § (3) bekezdés b) pontjában rögzített törvényi 
elvárás nem egy bármilyen tartalmú közzétett kúriai 
határozat megjelölését jelenti, hanem az állított 
jogkérdésben az eltérés konkrét ismertetését igényli, 
ennek vizsgálata ugyanis – a panasz befogadása 
esetén – az eljárás lényege, ennek hiányában az 
eredménnyel nem folytatható le.”28 
Érdekes értelmezési kérdést vet fel a Bszi. 41/B. § 
(2) bekezdése, amely kimondja, hogy jogegységi 
panasznak van helye akkor is, ha a Kúria ítélkező 
tanácsa jogkérdésben – jogegységi eljárás 
kezdeményezése nélkül – úgy tér el a Kúria közzétett 
határozatától, hogy az adott eltérésre az alsóbb fokú 
bíróságok határozatában nem került sor. A Kúria 
honlapján közzétett Jpe.I.60.027/2021/8. számú, 
jogegységi határozat hatályú jogegységi panasz 
határozatban a panaszos erre a szakaszra alapozta a 
jogegységi panaszát. Az „alsóbb fokú bíróságok 
határozatában nem került sor” kitétel jelentése 
releváns abból a szempontból, hogy a felek helyesen 
megindokolt panaszt nyújtsanak be a Kúriára. Az 
ellenérdekű fél nyilatkozatában megjelent ennek a 
szakasznak az értelmezésével kapcsolatos érvelés is. 
Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy az alsóbb 
fokú bíróságok abban az esetben térhetnek el a Kúria 
közzétett határozatában foglalt elvi tartalomtól, ha az 
eltérést alaposan megindokolják. Azonban 
előfordulhat olyan eset, amikor az alsóbb fokú 
bíróságok (járásbíróság, törvényszék, ítélőtábla) 
nem térnek el a Kúria már közzétett határozatától, 
azonban a Kúria döntésében az alsóbb fokú 
bíróságok jogi álláspontjától eltérő döntést hoz, 
ezáltal eltér az alsóbb fokú bíróságok által követett 
korábbi ítéletétől. (Megtörténhet az is azonban, hogy 
az alsóbb fokú bíróságok és a Kúria azonos jogi 
álláspontot követnek döntéseikben, viszont nem 
észlelik, hogy ugyanabban a jogkérdésben már 
született kúriai ítélet, amely eltér az általuk 
elfogadott állásponttól.)29 A törvényi szövegben 
szereplő többes szám (alsóbb fokú bíróságok) 
használata egyébként az ügyben eljárt alsóbb fokú 
bíróságokra vonatkozik, hiszen a Kúria előtti eljárást 
a legtöbb esetben több bíróság eljárása előzi meg, a 
többes szám tehát nem arra vonatkozik, hogy az 
alsóbb fokú bíróságok általában vagy az ország 
különböző részein működő alsóbb fokú bíróságok 
gyakorlata releváns a panasz előterjesztése és 
befogadása körében. 

 

27 Bszi. 32. § (1) bekezdés b) pontja. 
28 Lásd a Jpe.I.60.012/2021/4. számú határozatot. 
29 OSZTOVITS i. m. 
30 Lásd PATYI [2021] i. m. 315–317. 
31 LLEWELLYN, Karl: The Bramble Bush: On Our 
Law and its Study, Oceana Publishing, 1960. Idézi: 

II.2. A Kúria érvelésének természete a 
jogkérdésben történő eltérés vizsgálata során 

Amennyiben a panasz megfelelt a törvényben foglalt 
összes befogadási feltételnek (vagyis egyetlen 
visszautasítási ok sem áll fönn), a Kúria az érdemi 
elbírálást végzi el. Ha az érdemi elbírálás során a 
Kúria megállapítja, hogy a jogkérdésben történő 
eltérés nem áll fenn a hivatkozott és a támadott 
határozatok között, a panaszt elutasítja. A 
hivatkozott, korábbi tanulmányok már 
összefoglalták azokat a tartalmi feltételeket, 
amelyeket a Kúriának figyelembe kell vennie, 
amikor a jogkérdésben történő eltéréssel 
kapcsolatban dönt.30 Most a Kúria gyakorlatában 
kialakult szempontok áttekintésére koncentrálunk. 
Ehhez elsősorban a jogegység és az ügyazonosság 
fogalmának megközelítése szükséges, hiszen 
egyrészt a törvény szövegszerűen nem tartalmazza a 
jogegység fogalmát, így azt sem, hogy mit jelent 
annak megsértése, másrészt az ügyazonosság 
fogalmát sem vezette be, ezeket a Kúria dolgozta ki 
az egyes ügyek elbírálása során kialakult 
gyakorlatában, hiszen ahhoz, hogy a Kúria 
jogkérdésben történő eltérést megállapíthassa, 
szükség van az egységes jogalkalmazás tartalmi 
feltételeinek kidolgozására. Ez a jogi érvelés egy 
sajátos stratégiájának beépítését igényli, amely az 
angolszász jogrendszerben kialakult analogikus 
érvelés (analogical reasoning) sajátosságait 
hordozza. 
Az analogikus érvelésnek a lényege annak eldöntése, 
hogy két vagy több jogeset összevethető-e, és hogy 
a precedensnek tekinthető esetben kialakított elvi 
tartalom alkalmazható-e egy másik, hasonló esetben 
is. Ahogy azt Karl Llewellyn megvilágította: 
önmagukban a jogesetek és megoldásaik nem 
hordoznak értelmet31, azok lényege, elvi tartalma 
mindig más esetek kontextusában, azokkal való 
összevethetőségükben nyernek értelmet. 
A Kúria szerint „a Bszi. jogegységi eljárásra és 
jogegységi panasz eljárásra vonatkozó 
rendelkezéseiből, annak egyes eseteire vonható le – 
negatív oldalról – következtetés, melynek 
értelmében a jogegység hiányát a korábbi döntéstől 
való indokolatlan eltérés okozza. A jogegység 
követelménye tehát sohasem absztrakt, hanem 
mindig konkrét ügyekhez, jogértelmezéshez köthető, 
az csak meghatározott és megjelölt bírói döntések 
tekintetében merülhet fel. Sem a Bszi., sem más 
jogszabályok nem rendelkeznek a jogegység 
alapvető feltételéről, a döntések jogi 
egybevethetőségéről. A jogegység leggyakrabban 
anyagi jogi kérdés, mivel azt kell biztosítani, hogy a 
bíróságok hasonló ügyeket ugyanolyan tartalommal 
döntsenek el. A jogegység követelményén belül 
tehát az az elvárás, hogy ugyanazon jogkérdést 
felvető ügyekben (ügyazonosság) a jogértelmezés is 
azonos legyen. Ha nincs meg az ügyek közötti 
azonosság, mert eltérő hátterűek a bírói döntések, 
akkor sem jogilag, sem tágabb értelemben nem 

POSTEMA, Gerald J.: A Similibus ad Similia. 
Analogical Thinking in Law, In: Common Law 
Theory (ed.: Edlin, Douglas E.), Cambridge 
University Press, Cambridge, 2007, 122. 
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értelmezhető a jogegység.”32 A jogegység absztrakt 
fogalmát tehát mindig konkrét ügyekre 
vonatkoztatva lehet értelmezni, de ennek során is az 
(állítólagosan) eltérő határozatokban megjelenő elvi 
tartalmak és a jogértelmezés részletes feltárása 
segítségével. Jogkérdésben való eltérésről tehát 
akkor beszélhetünk, ha a Kúria ugyanazon 
jogfogalmat hasonló tényállás esetén eltérő 
tartalommal értelmezett, vagy ugyanazon jogi 
fogalomból eltérő döntést vezetett le. 
Az ügyazonosság – amellyel kapcsolatban 
meggyőződésünk szerint elsősorban nem az ügyek 
tényállási azonossága, hanem sokkal inkább az 
összevethetősége számít –, tartalmi szempontjainak 
meghatározása elengedhetetlen a jogkérdésben való 
eltérésről szóló helyes döntés meghozatalához, 
hiszen azonos tartalmú jogértelmezést azonos vagy 
hasonló tényállással rendelkező esetekben kell a 
Kúriának elvégeznie. E fogalom lényeges tartalmát 
a Kúria a jogegységi panasz határozataiban fejtette 
ki. „Az ügyazonosság több tényező által befolyásolt, 
összetett jogfogalom, amelyet mindig esetről esetre 
kell vizsgálni. Ha a döntések jogkérdésben való 
hasonlóságát vizsgálja a Kúria, szigorúan kell venni 
az összehasonlított bírói döntésekben az alkalmazott 
anyagi jogszabály egyezőségét (hatály, 
normatartalom) és a jogértelmezés szempontjából 
releváns tények azonosságát. A Kúria szükségesnek 
tartja hangsúlyozni, hogy nincs ügyazonosság eltérő 
anyagi jogi hátterű, azonos anyagi jogi háttér mellett 
eltérő kérelmet tartalmazó, vagy azonos anyagi jogi 
háttér mellett az összehasonlítást lehetetlenné tevő 
vagy releváns körülményekben jelentősen 
különböző tényállású ügyek és annak alapján indult 
jogviták között. Alappal kérdőjelezhető meg az 
ügyazonosság továbbá az azonos anyagi jogi háttér 
mellett eltérő kereseti vagy eltérő felülvizsgálati 
érvelés esetén.”33 
Ebben a kontextusban érdemes megemlíteni, hogy a 
jogegységi panasz eljárások a jogi érvelés egy olyan, 
rendkívül sajátos jellemzőjét is „előhívják”, illetve 
hangsúlyossá teszik, amely leginkább 
precedensrendszerekre jellemző, bár ahogy 
említettük, a kontinentális jogrendszerekben 
érvényesülő jogi gondolkodást is meghatározza. 
Nevezetesen az érvelésnek az a dimenziója 
hangsúlyos a panasz eljárásokban, amely a 
jogkérdésben való eltérés vagy az ügyazonosság 
vizsgálata során az egyes tényállások 
összehasonlítására koncentrál. Ugyanis a 
panaszosnak kötelezettsége – amint már említettük, 
– hogy a hivatkozott, Bírósági Határozatok 
Gyűjteményében megjelent ítéletek és a panasszal 
támadott határozatban vizsgált ügyek közötti 
ügyazonosságot, a hasonlóságot bemutassa. Ennek 
teljesítéséhez azonban nem elég felmutatni, hogy a 
két vagy több hivatkozott ítéletben szerepelnek 
hasonló vagy azonos tényállási elemek. 
Érzékelhetővé vált tehát, hogy a jogi érvelés egyik 
meghatározó eleme az egyes történeti tényállások 
részletes, pontról pontra történő, alapos 
összehasonlítása. A jogkérdésben való eltérés, 
ügyazonosság kérdése során mindig először a 

 

32 Lásd a Jpe.I.60.002/2021/7. számú, a Kúria 
gyakorlatában is meghatározó jelentőségű, többször 
hivatkozott határozatot. 
33 Lásd például a Jpe.I.60.005/2021/5. számú 
határozatot. 

támadott határozatban és a jogegységi panaszban 
megfogalmazott kérelmet kell megvizsgálnia. A 
kérelemben megfogalmazott jogi kérdés, majd a 
kérdés eldöntése szempontjából releváns 
jogszabályok, jogforrások megállapítása a 
kiindulópontja a vizsgálatnak. Tehát a tényállások 
összehasonlítása nem pusztán azt követeli meg, hogy 
értékelő szempontok nélkül pusztán leírjuk az eset 
tényállásait és megvizsgáljuk, hogy van-e bennük 
hasonló tényelem, hanem azt, hogy a releváns tények 
kiválasztása az adott ügyekben alkalmazott 
jogforrások értelmezésén keresztül történjen.34 Így 
az is lehetséges, hogy két eset tartalmaz hasonló 
tényelemeket, azonban a jogkérdések tekintetében 
mégsem vethetők össze egymással. 
Az érvelés további meghatározó eleme, hogy nem 
azt a kérdést kell eldöntenie, hogy jogszerű, vagy 
helyes volt-e a támadott határozatban szereplő 
döntés és annak indokolása. A panasz eljárásban 
annak kiderítése a feladat, hogy a támadott 
határozatban eldöntött ügyben melyik az a tény, 
vagy melyek azok a tények, amelyek az adott ügyet 
(az alkalmazandó jogszabály értelmezésén 
keresztül) sajátossá, egyedivé teszik. Ugyanez a 
feladat a hivatkozott határozatok esetében is, 
amelyektől a panaszos az eltérést állítja: 
meghatározni azon releváns tényeket, 
körülményeket, amelyek az ügy eldöntése kapcsán 
kiemelkedő jelentőségűek voltak. Két vagy több ügy 
összehasonlítása során az a kérdés bír nagy 
jelentőséggel, hogy a panasszal támadott 
határozatban kiemelt jelentőséggel bíró tény a 
hivatkozott határozatban szereplő ügyben is 
meghatározó volt-e az eset érdemi jogi 
megítélésekor. 
Amint említettük, e tartalmi szempontok 
meghatározása nélkülözhetetlen abból a 
szempontból is, hogy a potenciális, jogegységi 
panasz előterjesztésére jogosultak e feltételek 
ismerete hátterében minél pontosabb és minőségi 
érvelést tartalmazó panaszt nyújtsanak be. Ez a 
panasz eljárás sikerességére is hatással lehet a 
későbbiek folyamán, mely sikerességen azt értjük, 
hogy az eljárás eredményeként az egyes esetekre 
vonatkozó helyes kúriai jogértelmezés lesz az 
irányadó a bíróságok számára. 

II.3. A korlátozott precedensrendszer implikációi a 
jogegységi panasz határozatok kötelező erejére 

A Kúria a közelmúltban közzétette azon jogegységi 
határozat hatályú jogegységi panasz határozatait, 
amelyekben megállapította a támadott határozat és a 
hivatkozott határozatok között fennálló 
jogkérdésben történő eltérést. Az egyik határozatban 
a panasszal támadott határozatot hatályában 
fenntartotta, mert az eltérést a Kúria indokoltnak 
tartotta. A rendelkező részben a Kúria azt is 
kijelentette, hogy a támadott határozattal ellentétes 
jogértelmezés a továbbiakban nem hivatkozható.35 A 
másik jogegységi határozat hatályú jogegységi 
panasz határozatban a Kúria rögzítette, hogy a 
jogegységi panasszal támadott végzés jogkérdésben 

34 POSTEMA i. m. 126. 
35 Lásd a Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi 
határozat hatályú jogegységi panasz határozatot. 
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eltér a Bírósági Határozatok Gyűjteményében 
közzétett határozattól, azonban az eltérés nem volt 
indokolt. A Kúria az indokolatlan eltérésre 
tekintettel a jogegységi panasszal támadott végzést 
hatályon kívül helyezte, és a Kúria felülvizsgálati 
tanácsát új eljárásra és új határozat hozatalára 
utasította.36 
Mindezekkel összefüggésben felvethető az az elvi és 
egyelőre csak elméleti kérdés, hogy a Kúria 
jogegységi panasz határozataitól megengedett lehet-
e később az eltérés és milyen feltételekkel. A Kúria 
közzétett, egyedi ügyben hozott határozataitól az 
alsóbb fokú bíróságok jogkérdésben eltérhetnek, 
amennyiben a döntésükben megjelenő eltérést 
alaposan megindokolják, és lényeges, hogy a 
felülvizsgálati eljárásban ez az eltérés „megállja-e a 
helyét.” Hiszen még egy részletesen és kellően 
megindokolt eltéréssel is a felülvizsgálati eljárást és 
az esetleges hatályon kívül helyezést vagy 
megváltoztatást „kockáztatja” az alsóbb fokú 
bíróság. Felvethető tehát az a kérdés, hogy a 
Jogegységi Panasz Tanács határozatától lehetséges-
e – a megfelelő indokolás terhe mellett 
természetesen – az eltérés. Ez nyilván összefügg a 
panasz tanács határozatának tartalmával is. A 
jogegységi hatályú jogegységi panasz határozat 
lényege, hogy a jogegységi határozatokkal azonos 
módon a bíróságokra kötelező. Ez a kötelező jelleg 
általános, az ilyen típusú határozat konkluzív 
indokként szolgál a bíróságok számára, ettől eltérni 
nem lehetséges, még racionális igazolás mellett sem. 
A jogegységi hatályú határozat nem egyszerűen 
precedens ugyanis, hanem az Alaptörvény 25. cikk 
(3) bekezdése alapján, a Kúriának a bírósági 
jogalkalmazás egységét biztosító eszköze, a 
bíróságokra az Alaptörvény értelmében kötelező 
jogegységi határozat. 
A Kúria alaptörvényi feladata tehát, hogy garantálja 
a jogegység biztosítását és ebben a körben a 
jogegységi határozat hatályú jogegységi panasz 
határozatok lényege, hogy jogegységi határozat 
hatállyal bírnak, ezért a velük ellentétes értelmezést 
tartalmazó határozatokra precedensként már nem 
lehet hivatkozni, és a Kúria számára is azt kötelező 
követni. Ez részben az Alaptörvény 25. cikk (3) 
bekezdés második fordulatából következik, valamint 
abból, hogy jogegység biztosítása érdekében hozott 
határozataitól való eltérés a jogállam-elv [B) cikk (1) 
bekezdés] integráns részét képező jogbiztonság 
elvének sérelmét hozná magával, amelynek éppen, 
hogy garantálására született a jogegységi panasz 
intézménye. 
Az angolszász precedensrendszerben ismeretes az 
ún. overruling intézménye, amelynek lényege, hogy 
a felső bíróság megfosztja a precedens értékű ítéletet 
a kötelező erejétől azáltal, hogy „felülbírálja”37 
annak elvi tartalmát. A Kúria a jogegységi határozat 
hatályú jogegységi panasz határozataiban – 
amelyben kimondja, hogy a támadott határozat 

 

36 Lásd a Jpe.I.60.027/2021/8. számú jogegységi 
határozat hatályú jogegységi panasz határozatot. 
37 KELEMEN Katalin: A Common Law jogrendszerek, 
In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia (szerk.: 
Jakab András‒Fekete Balázs), [28]. 
https://ijoten.hu/uploads/a-common-law-
jogrendszerek.pdf (2022. július 6-i letöltés). 
38 ZŐDI Zsolt: Precedens, In: Internetes 
Jogtudományi Enciklopédia (szerk.: Jakab András–

indokoltan tért el a Kúria hivatkozott határozataitól, 
továbbá rögzíti, hogy a támadott határozattal 
ellentétes jogértelmezés a jövőben nem 
alkalmazható –, lényegében az overrulinghoz 
hasonlóan jár el. Azaz adott jogkérdésben 
felülbírálja a Kúria korábbi ítéleteiben kialakult 
gyakorlatot. 
Ez csak kivételes esetben fordulhat elő az angolszász 
rendszerben, akkor, ha a korábbi bíróság 
nyilvánvalóan hibát követett el a jogértelmezés 
során, vagy a jogszabályi környezet oly mértékben 
megváltozott, hogy a korábbi gyakorlatban kialakult 
jogértelmezés észszerűtlen, igazságtalan, törvény- 
vagy alkotmányellenes lenne.38 A precedens ilyen 
típusú felülbírálatát csak a felső bíróságok 
végezhetik el. 
A Kúria által hozott jogegységi panasz határozatok 
precedenshatása azonban összetettebb ennél, a 
precedenshatás valójában a határozat típusától függ. 
A jogkérdésben eltérés hiányát megállapító 
határozatnak39 nincs általános precedenshatása. Ha 
egy már meghozott jogegységi panasz határozatban 
szereplő esethez hasonló ügyben terjesztenek elő 
jogegységi panaszt, az ügyazonosságot, a támadott 
és a hivatkozott határozatok összevethetőségét a 
Kúriának az új ügyben is vizsgálnia kell, az eljárást 
a korábbi jogegységi panasz határozatra hivatkozva 
nem szüntetheti meg. Ezt indokolja a korábban 
kifejtett érvelésünk, amely szerint az ügyazonosság 
vizsgálatának mindig a konkrét ügyhöz kell 
kötődnie, a konkrét támadott határozat releváns, 
sajátos elemeit szükséges összehasonlítani a 
hivatkozott határozatokban szereplő tényekkel és 
jogértelmezéssel. 
A jogegységi határozat hatályú jogegységi panasz 
határozatokkal összefüggésben az eddig kifejtett 
érvelésünkhöz ragaszkodva, a precedenshatás alatt 
azt értjük, hogy attól nem lehetséges az eltérés az 
alsóbb fokú bíróságok számára, de a Kúria számára 
sem. (A Kúria részéről az eltérés elméleti lehetősége 
legfeljebb a jogszabályi, társadalmi környezet olyan 
fokú változása esetén állhat fenn, amely indokolja, 
hogy új jogegységi vagy jogegységi hatályú 
határozatot hozzon. Amíg ez nem történik meg, a 
korábban meghozott jogegységi határozat hatályú 
jogegységi panasz határozat marad érvényes és 
hatályos.) 
A jogegységi panasz határozatoktól való 
„eltérésnek” (a kötelező erejük alóli „kikerülésnek”) 
egy kivételes módját érdemes megemlíteni, a 
határozatok Alkotmánybíróság előtt történő 
megtámadását, és az abban szereplő érvelés 
alaptörvényellenességének a „bizonyítását”.40 
Példaként szolgálhat erre egy nem jogegységi panasz 
ügyben, hanem büntető jogegységi határozattal 
szemben (2/2016. BJE határozat) hozott 
alkotmánybírósági döntés, a 19/2017. (VII. 18.) AB 
határozat, amelyben az AB kifejtette, hogy „Ennek 
során – kizárólag az alkotmányossági vizsgálat 

Könczöl Miklós–Menyhárd Attila–Sulyok Gábor), 
[39]–[41]. https://ijoten.hu/uploads/precedens.pdf 
(2022. július 6-i letöltés). 
39 Lásd például a Kúria Jpe.I.60.025/2021/14. számú 
határozatát. 
40 Lásd például a Jpe.I.60.037/2022/5. számú 
határozattal szemben benyújtott alkotmányjogi 
panaszt, amelynek elbírálása az Alkotmánybíróság 
előtt jelenleg folyamatban van. 
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szempontjait szem előtt tartva –, arra a 
megállapításra jutott, hogy a BJE által hivatkozott 
jogalkotói célt az indokolásban felhívott egyik 
értelmezési mód sem támasztotta alá. Márpedig 
abban az esetben, ha a teleologikus értelmezést az 
adott jogág normáinak értelmezése során elfogadott 
egyetlen más interpretációs módszerrel sem lehet 
igazolni, úgy a jogegység biztosítására irányuló 
jogalkalmazói döntés szinte szükségképpen átveszi a 
jogalkotó jogkörét.” Továbbá „[a] jogalkalmazás 
egységességének biztosítása érdekében többféle 
alkotmányos megoldás lehetséges az 
igazságszolgáltatás rendszerén belül. Önmagában 
azzal a ténnyel nem sérül a jogalkotói hatalom, 
benne a törvényhozói hatalmi ág alkotmányos 
jogköre, hogy a bírói hatalom a jogszabályoknak 
egységesen alkalmazandó tartalmat ad. A »bírói 
jogalkotás«, amíg az kizárólag a jogszabályok 
értelmezésén alapul (amíg a bírói-ítélkezési hatalom 
nem veszi át alapvetően és közvetlenül a jogalkotás 
funkcióját), nem kerül ellentétbe a 
hatalommegosztás elvével.” […] A jogértelmezésre 
– akár az adott jogvitához kötődően, akár, mint jelen 
esetben a tartós jogalkalmazási gyakorlat 
egységének biztosítására irányulóan – csak a jogi 
szabályozás keretei között kerülhet sor. A bírói 
hatalom tehát alapvetően és közvetlenül nem veheti 
át a jogalkotás funkcióját egyik – a 
hatalommegosztás rendjében erre feljogosított – 
szervtől sem.” 
Az Alkotmánybíróság azonban ennek 
folyományaként nem válik a jogegységet végső 
esetben garantáló intézménnyé. Az 
Alkotmánybíróság azt vizsgálja ugyanis, hogy a 
Kúria döntése megfelel-e az Alaptörvényben 
foglaltaknak, hiszen a Kúria a jogegységesítő 
tevékenysége során sem hozhat olyan döntést, amely 
ellentétes az Alaptörvénnyel. Abban az esetben, 
amikor a Kúriának a joggyakorlatban ugyanabban a 
jogkérdésben két vagy több ellentétes álláspontot 
tartalmazó határozatot kell összevetnie, azt az 
álláspontot kell „kiválasztania” a követendő 
jogértelmezési irányvonalként, amely az 
Alaptörvénnyel összhangban van. A jogegységesítő 
tevékenységnek ezáltal immanens része az 
alkotmányjogi érvelés, illetve az alkotmányjogi 
szempontok vizsgálata. Az Alkotmánybíróság azt 
értékeli, hogy a Kúria az adott jogegységi (panasz) 
határozatban az Alaptörvénynek megfelelő jogi 
álláspontot fogadta-e el precedensértékű elvi 
tartalomként. Tehát a Kúria jogegységet biztosító 
tevékenységének is maradéktalanul meg kell felelnie 
a törvények és az Alaptörvény által biztosított 
kereteknek. Ahogy azt az Alkotmánybíróság a 
mércéül szolgáló 3/2017. (II. 25.) AB határozatában 
kifejtette, a testületnek akkor van joga bírósági 
ítéletet felülbírálni, ha abban megsértették az 
Alaptörvény által meghatározott értelmezési 
kereteket. Továbbá kifejtette, hogy a bíróságnak az 
egyes ügyek eldöntése során mérlegelési szabadsága 
van, és teljes az igazságszolgáltatási hatalma, 
azonban ez a hatalom nem terjedhet ki arra, hogy 
szelektálja az Alaptörvény egyes rendelkezéseit, 
vagy megszorítóan értelmezze azokat.41 Ha az 
irányadónak, kötelezőnek szánt jogértelmezést 
tartalmazó jogegységi (panasz) határozat később 

 

41 3/2017. (II. 25.) AB határozat [13], [21]. 

alaptörvényellenesnek bizonyul, annak 
megsemmisítése az Alkotmánybíróság hatáskörébe 
tartozik. Ez továbbá felveti annak kérdését, hogy a 
különböző jogértelmezési módok, amelyeket a 
bíróságok szabadon, meggyőződésüknek 
megfelelően alkalmazhatnak, a jogegység 
megteremtésében milyen szerepet játszanak, és hogy 
a jogegység megteremtésének követelményéből 
következik-e annak meghatározása is, hogy a Kúria 
a jogértelmezés milyen stratégiáit alkalmazhatja a 
konkrét esetekben. Azonban e kérdések 
megválaszolása egy másik tanulmány célja lehet. 
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A nem vagyoni kártérítéstől a sérelemdíjig és 
azok környezeti tárgyú ügyekben való 

alkalmazhatósága 

Absztrakt 

A dogmatikai és joggyakorlati problémáktól övezett 
nem vagyoni kártérítés intézménye jogtörténetté vált 
az új Ptk. hatálybalépésével. Ugyanakkor, a 
sérelemdíj alkalmazása kapcsán felvetődő kérdések 
megoldása a bíróságokra maradt. A tanulmány 
három kérdéssel foglalkozik. A nem vagyoni 
kártérítés és a sérelemdíj intézménytörténetével, 
majd ezt követi a nemzetközi kitekintés, amely 
válogatott államok tekintetében vizsgálja a 
személyiségi jogsérelmek orvoslásának lehetőségeit. 
Végül megválaszolja, hogy a nem vagyoni kártérítés, 
illetve sérelemdíj kapcsán fellelhetőek-e a magyar 
judikatúrában kifejezetten környezeti vonatkozású 
ügyekhez kötődő esetek. Napjainkban egyre 
fontosabbá válik a környezet védelme. Első 
pillantásra nem tűnik egyértelmű kapcsolódási 
pontnak, azonban a környezeti kár is vezethet a 
személyiségi jogok sérelméhez. Így vizsgálandó, 
hogy vajon a sérelemdíjjal kapcsolatos 
joggyakorlatban fellelhetőek-e ilyen esetek és 
egyáltalán alkalmas eszköz lehet-e a jogsérelem 
orvoslására? 

From the non-pecuniary damages to the 
restitution and their applicability in 
environmental cases 

Abstract 

The institution of non-pecuniary damages 
surrounded by dogmatic and practical problems had 
become a legal history after the new Civil Code 
entered into force. At the same time, it was left to the 
courts to solve the upcoming issues of restitution. 
The article addresses three issues. With the 
institutional history of non-pecuniary damages, 
followed by an international outlook examining 
remedies for personal rights’ violations in selected 
states. Finally, it answers whether there are cases in 
Hungarian judicature that are specifically related to 
environmental issues in connection with restitution. 
Nowadays, protecting the environment is becoming 
increasingly important. At first glance, it does not 

 

 A szerző PhD LLM adjunktus, Szegedi 
Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 
Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék; 
főtanácsadó, Kúria. Az írás a szerző álláspontját 
tartalmazza és nem értelmezhető az őt foglalkoztató 
intézmény állásfoglalásaként. 
1 MESZLÉNY Artúr: Magánjog-politikai 
tanulmányok, különös tekintettel a magyar általános 
polgári törvénykönyv tervezetére, Politzer Zs. és fia, 
Budapest, 1901, 35‒36. 
2 GÖRÖG Márta: A nem vagyoni kártérítés 
kiterjesztése az általános személyiségi jog 
megsértésének eseteire, Acta Juridica et Politica, 
Szeged, 2004, 32.  
3 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 
4 A határozat meghozatalakor hatályos Alkotmány 
70/A. §, ma hatályos Alaptörvény (2011. április 25.) 

seem to be a clear link, but environmental damage 
can also lead to violations of individual rights. Thus, 
it is necessary to examine whether such cases are to 
be found in the case-law and whether non-pecuniary 
damages or restitution can be a suitable means of 
remedying such damage at all. 

Bevezető gondolatok 

„Az embernek vannak féltettebb javai, 
mint a vagyon, drágább kincsei, mint pénz és 

drágaságok…”1 

Az ember örök, veleszületett jellemzője a személyét, 
személyiséget ért jogsérelem orvoslásának igénye.2 
A személyhez fűződő jogokat mindenki köteles 
tiszteletben tartani, ahogyan ennek Polgári 
Törvénykönyv3 is nyomatékot ad a személyiségi 
jogok védelmén keresztül. A régi Alkotmány 70/A.§ 
(1) bekezdésében meghatározott diszkrimináció 
tilalmából levezetve (hatályos Alaptörvény XV. 
cikk),4 az egyes személyeket egyenlő méltóságú 
személyeknek kell tekinteni és kezelni, illetve, 
magának a személyiségnek a különböző szintjeit és 
tartalmi vonatkozásait tekintve sem lehet 
különbséget tenni. Nem lehet az egyes személyiségi 
jogokat tartalmilag kirekesztő szabályozással élni, 
ezeket mindenkinek figyelembe kell vennie és 
tiszteletben kell tartania. Minden személyiségi jog 
egyenlően, a törvény védelme alatt áll. Az emberi 
méltóság mint alapjog minden személyiségi jog 
„anyajoga”, az egészséges környezethez való jog 
általános célja pedig az emberi méltóság védelme. 
Ha az „egyén olyan környezetben él, amelyben nem 
képes egészséges vízhez vagy ételhez hozzájutni, 
vagy a levegő olyan mértékben szennyezett, hogy az 
veszélyezteti az egészségét, az nem egyeztethető 
össze az emberi méltósággal”.5 A személyiségi jog 
abszolút jellegű, és mindenkire egyaránt kötelező, 
ezáltal mindenki köteles tartózkodni a jogsértéstől, 
így a kötelezés tartalma negatív jellegű.6 A 
személyhez fűződő jogok védelme és a védelem 
körében érvényesíthető immateriális 
jogkövetkezmény, a korábbi nem vagyoni kártérítés 
‒ ma már sérelemdíj ‒ dogmatikája a polgári anyagi 
jog egyik legrégebben vitatott, ellentétektől terhes 
jogintézménye.7 
Az 1959. évi IV. törvény rekodifikációja érintette a 
személyiségi jogsérelem kompenzációjaként 
alkalmazandó nem vagyoni kártérítés intézményét 
is. A személyhez fűződő jogok vagyoni 

Szabadság és felelősség, XV. cikk (diszkrimináció 
tilalma). 
5 HERMANN Veronika: Az egészséges környezethez 
való jog átfogó védelme az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának gyakorlatában, A doktori értekezés 
tézisei, PTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 
Pécs, 2016, 5‒6. 
6 PETRIK Ferenc: A személyiségi jog védelme, a sajtó 
helyreigazítás, HVG–ORAC Lap- és Könyvkiadó 
Kft., Budapest, 2001, 28. 
7 GÖRÖG Márta: Az immateriális elégtétel újabb 
jelenségei, mint a személyhez fűződő jogok 
dinamikájának „mércéi,” In: Európai jogi kultúra, 
Megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában 
(szerk.: Fuglinszky Ádám‒Klára Annamária), ELTE 
Eötvös Kiadó, Budapest, 2012, 289‒297. 
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szankcionálása terén 2002-ben történt jelentős 
fordulat, az azóta lényegében változatlan sérelemdíj 
dogmatikai megjelenésével.8 Ugyanakkor az 
Európai Unióhoz való csatlakozás lehetőséget 
biztosított az európai tendenciákhoz való 
idomulásra, más államok jogi hagyományainak 
megismerésére. A nem vagyoni károk megítélése és 
maga a jogintézmény is erőteljesen vitatott a magyar 
polgári jog berkeiben, az új Polgári Törvénykönyv 
2013. évi elfogadásával pedig a jogalkalmazókra 
hárult a sérelemdíj koncepciójának gyakorlatba való 
átültetése. A lassan egy évtizede alkalmazott Ptk. 
kapcsán meg kell vizsgálni, hogy vajon a bírósági 
gyakorlat mennyiben tudta kitölteni a sérelemdíj 
koncepcióját. További kérdésként merül fel, hogy a 
sérelemdíj alkalmazható-e egyes környezeti károk 
okozta személyiségi jogsérelmek kompenzálására, 
és vajon a magyar bírósági gyakorlatban találunk-e 
erre vonatkozó eseteket. A tanulmány három fő 
kérdéssel foglalkozik. Először a nem vagyoni 
kártérítés és a sérelemdíj intézménytörténete kerül 
összefoglalásra. Ezt követi a nemzetközi kitekintés, 
amely válogatott államok tekintetében kitér a 
személyiségi jogsérelmek orvoslására és esetleges 
környezeti vonatkozásokra. Végül, vizsgálat 
tárgyává teszi, hogy vajon a nem vagyoni kártérítés, 
illetve a sérelemdíj kapcsán fellelhetőek-e a magyar 
judikatúrában kifejezetten környezeti vonatkozású 
ügyekhez kötődő esetek. Ugyanakkor kérdésként 
merül fel, hogy a sérelemdíj egyáltalán alkalmas 
lehet-e a környezeti károk okozta személyiségi 
jogsérelem reparációjára. 
A tanulmány hátterét adó kutatás a vonatkozó 
magyar és nemzetközi szakirodalom szintetizálására 
épül, feltérképezve a vonatkozó bírósági 
gyakorlatot. 

I. A személyiségi jogsérelmek orvoslásának 
elméleti alapjai 

I.1. A nem vagyoni kártérítés intézménytörténete és 
dogmatikai, alkalmazási problémái 

A rendszerváltás utáni időszak, a jogállamiság 
megteremtésére irányuló törvényhozás magával 
hozta a polgári jog valóságos formai és térbeli 
kiterjedését. Ebbe a folyamatba illeszkedett az 
alkotmányos szabadságjogokkal szoros 
kapcsolatban álló személyiségi jogok, és 
személyiségvédelem intézményi megélénkülése.9 A 
nem vagyoni kártérítés szabályozása és hazai 
intézménytörténete ugyanakkor nem mutatott 
egyenletes jogfejlődést, és ennek eredményeként a 
normatív szabályozás hiányosságai megnehezítették 

 

8 FÉZER Tamás: A nem vagyoni (erkölcsi) sérelmek 
megítélése a polgári jogban, HVG–ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft., Budapest, 2011, 341. 
9 LÁBADY Tamás: A nem vagyoni kártérítés újabb 
bírói gyakorlata, ELTE Jogi Továbbképző Intézet, 
Budapest, 1992, 81. 
10 BESENYEI Lajos–BÍRÓ György: Személyek joga, 
Novotni Kiadó, Miskolc, 2007, 157. 
11 MÁTYÁS Melinda: A nem vagyoni kártérítés 
elmélet alapjai, Debreceni Jogi Műhely, 
2009/4, 51‒63. 
12 „…nem vagyoni kárért is megfelelő pénzbeli 
elégtételt követelhet, amennyiben az ‒ tekintettel az 
eset körülményeire ‒ a méltányosságnak megfelel.” 

a jogalkalmazó bíróságok munkáját, az egységes 
joggyakorlat kialakulásának lehetőségét 
akadályozták. A magyar jogalkalmazási gyakorlatot 
a nem vagyoni kártérítéssel szemben örökös 
kétkedés jellemezte. Ezzel egyidőben a 
személyiségvédelem, a személyhez fűződő jogok 
sértésének szankcionálása az elmúlt évtized második 
felétől kezdődően került mindinkább előtérbe, a 
jogterület felértékelődése egyértelmű volt.10 
Önmagában a nem vagyoni kártérítés fogalma is 
igen ellentmondásos volt. Valóságos célja az, hogy 
az elszenvedett sérelem hozzávetőleges 
kiegyensúlyozásáról olyan vagyoni szolgáltatás 
nyújtásával gondoskodjon, amely az elszenvedett 
sérelemért körülbelül egyenértékű előnyt nyújt. 
Azonban a realitások is azt mutatják, hogy egy, a 
nem vagyoni kártérítést megalapozó személyiségbeli 
sérelemnek nincsen és jellegénél fogva nem is lehet 
valóságos pénzbeli kompenzációja. További 
kérdésként merült fel a bírósági gyakorlat, hiszen, ha 
egy jogsérelem kapcsán az egyik bíróság megítél 
bizonyos összegű nem vagyoni kártérítést, míg 
hasonló esetben egy másik bíróság nem, sérül az 
egységes jogalkalmazás követelménye.11 
Az intézmény történetére kitekintve látható, hogy az 
1800-as évek végének magánjogi gyakorlata 
elzárkózott mindennemű „ideális” kárért nyújtandó 
kárpótlástól vagy elégtételadástól. Az esetlegesen 
bűncselekménnyel okozott fájdalomért a korabeli 
jogi felfogás szerint az elégtételt a büntetőbíróságok 
adták meg. Azonban már az 1840-es évek 
szolgabírói jellegű bíráskodásában található 
elmozdulás a személyiségi jogsérelem felé. Az 1878. 
évi V. törvénycikk (a magyar büntetőtörvénykönyv 
a bűntettekről és a vétségekről) rendelkezett a 
törvényellenesen letartóztatott részére fizetendő, 
összegszerűségében limitált kártérítésről. A Magyar 
Általános Polgári Törvénykönyv 1900. évi tervezete 
a nem vagyoni kár megtérítését nem találta a modern 
jogfejlődéssel összeegyeztethetetlennek, már csak 
azért sem, mivel enélkül a sértő cselekmények egy 
része megtorlatlan maradt volna. Az 1914. évi XIV. 
tc., a korabeli sajtótörvény is tartalmazott 
elmozdulást a személyiségi jogok érvényesítése 
felé.12 A két világháború között13 kialakult a 
jogintézmény alkalmazási területe és módja. 
Továbbra is fennállt a vagyoni károsodással való 
összekapcsolás gondolata, azonban kizárólag a 
fájdalomdíj jellegű kárpótlás megítélésének 
elkerülésére. A bírói gyakorlat kizárólag akkor 
tartotta megítélhetőnek a nem vagyoni kárt, ha a 
sérelmet szenvedett erkölcsi érdek vagyoni kár 
okozására is alkalmas volt.14 

13 A második világháború előtt időszakban: „nem 
vagyoni kártérítést megítélni általában csak komoly, 
különösen olyan hátrányért lehet, amely a károsultra 
nézve az életben való érvényesülését, kilátásainak 
csökkenését vonja maga után. Az elégtétel 
megítélésének feltétele a károkozó súlyos hibája 
mellett a méltányosság.” MARTON Géza: Kártérítés, 
In: Magyar magánjog III., Kötelmi jog általános 
része (főszerk.: Szladits Károly), Grill, Budapest, 
1941, 358–399. 
14 GÖRÖG Márta: Kegyeleti jog és a nem vagyoni 
kártérítés, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2008, 
94‒102. 
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A második világháború után a szocializmus időszaka 
erőteljesen átalakította a személyiségi jogok 
megítélésének rendszerét. A Legfelsőbb Bíróság III. 
számú Polgári Elvi Döntése 1953-ban kimondta, 
hogy a szocialista rendszerben az ún. eszmei kár 
megtérítésére kötelezésre nincs lehetőség. Továbbá, 
a Legfelsőbb Bíróság 1953. évi elvi határozatában 
megfogalmazta, hogy „az erkölcsi értékek pénzre 
váltása összeegyeztethetetlen az új társadalmi 
értékrenddel”.15 Az 1960. május 1-jén hatályba 
lépett (ma már régi) Polgári Törvénykönyv nem 
ismerte az erkölcsi kártérítés fogalmát.16 Az 1977. 
évi IV. törvény (Novella) fordulópontot jelentett, és 
a következő szabályozást adta: „a károkozó köteles 
megtéríteni a károsult nem vagyoni kárát, ha a 
károkozás a károsultnak a társadalmi életben való 
részvételét, vagy egyébként életét tartósan vagy 
súlyosan megnehezíti, illetőleg a jogi személynek a 
gazdasági forgalomban való részvételét 
hátrányosan befolyásolja” (354. §). 
A kompenzációs jellegű szabályozás vezérfonalát a 
Legfelsőbb Bíróság 16. számú Iránymutatása 
próbálta megadni, amely a tényállást tovább 
szűkítve, együttes jogkövetkezményként határozta 
meg a „tartósan vagy súlyosan kitételt”. Így, ha a 
sérelem súlyos fizikai vagy szellemi sérelemmel járt, 
de rövidebb időtartamra vonatkozott, már nem volt 
megítélhető a kártérítés. Részletes iránymutatást 
tartalmazott a kártérítés összegének 
megállapításához is. Ennek meghatározásához 
mérvadó körülmény volt a károsult életmódja, kora, 
anyagi viszonyai és a társadalom anyagi teherbíró 
képessége, amely utóbbi korlátozásként szerepelt. A 
tényállás legnagyobb hátránya az volt, hogy csak 
szűk körben, így közúti, munkahelyi balesetes és 
orvosi műhibák által okozott súlyos és tartós 
hátrányok ellensúlyozásának volt eszköze.17 1989-
ben végül hatályon kívül helyezték az Iránymutatást. 
A jogalkalmazási gyakorlat körvonalait egy 
meghatározó Alkotmánybírósági határozat, a 
34/1992. számú AB határozat adta meg. Az 
Alkotmánybíróság e határozatát az 1959. évi IV. 
törvény, vagyis a régi Ptk. 354. §-ának 
alkotmányellenességi vizsgálata során hozta. Az 
Alkotmánybíróság ezt a rendelkezést 
alkotmányellenesnek találta és így részben 
megsemmisítette. Az idézett szakaszból a következő 
szabályozás maradt hatályban: „a károkozó köteles 
megtéríteni a károsult nem vagyoni kárát”. Az így 
tovább élő csonka szakaszt az 1993. évi XCII. 
törvény hatályon kívül helyzete, így a régi Polgári 
Törvénykönyvben a nem vagyoni kártérítés „üres” 
szakasznak minősült. Az AB határozat érdekessége, 
hogy a „szoros tartalmi összefüggés” végett a 
vizsgálatot más jogágakban, illetőleg más 
jogszabályokban szabályozott nem vagyoni 
kártérítéssel kapcsolatos kérdésekre is kiterjesztette. 
Az alkotmányellenességi vizsgálat 
indítványozásának oka az volt, hogy az 1977. évi 
szabályozás későbbiekben megsemmisített része 
szűkítette a károkozásért való nem vagyoni 
felelősséget. Az indítványozó indokolása alapján a 
személyiségi érdekeket védelmező nem vagyoni 

 

15 MÁTYÁS i.m. 2. 
16 GÖRÖG [2008] i.m. 104.  
17 MÁTYÁS i.m. 2. 
18 Uo. ABH. 
19 Ma már hatályon kívül helyezve. 

kártérítés esetén nem lehet a vagyoni 
érdeksérelemnél kisebb jelentőségűnek tulajdonítani 
a személyiséget ért sérelmeket. Az, hogy az ilyen 
jellegű kártérítési igény érvényesítésének szigorúbb 
feltételei vannak, mint a vagyoni károsodásért 
követelhető kártérítésnek, alkotmányellenes. 
Továbbá sérti a jogegyenlőséget, hogy a gazdasági 
forgalomban részt nem vevő jogi személyektől 
teljesen elzárt a nem vagyoni kár érvényesítésének 
lehetősége. Az Alkotmánybíróság az indítványozó 
ezen megállapításai alapján, a nem vagyoni 
kártérítés polgári jogi összefüggésében vezette le a 
vizsgálatot. Az Alkotmánybíróság a határozatban 
kiemeli, hogy ugyan a nem vagyon kártérítés 1977. 
évi szabályozása elsősorban a testi épség és az 
egészség sérelmének eseteihez kötődik, azonban a 
törvény miniszteri indokolása sem korlátozza a nem 
vagyoni kártérítés lehetőségét ezen esetekre. Már ez 
az alkotmánybírósági döntés is felhívta a figyelmet 
arra, hogy a nem vagyoni kártérítés intézménye 
számos ellentmondást hordoz, és bár nem az 
Alkotmánybíróság feladata, szükséges lenne egy 
egységes dogmatikai rendszer kidolgozása. „A 
jogintézmény célja pedig – mivel gyakorlatilag ezen 
jogsérelmek mértéke pénzben nem teljesen 
értelmezhetők – leginkább az, hogy a jogsérelem 
hozzávetőleges kiegyensúlyozása megtörténjen. 
Azonban ennek a módja, technikai kidolgozása, 
részletkérdése nem alkotmányossági kérdés.”18 Az 
alkotmányossági vizsgálat során is az 
alkotmánybíróság elsősorban a jogintézmény „élő” 
tartalmi kérdéseit vizsgálta, a bíróságok gyakorlata 
és a Legfelsőbb Bíróság irányelvei és elvi döntései 
alapján. 
A határozat utal a Legfelsőbb Bíróság 21. 
Irányelvére,19 amely a nem vagyoni kártérítés 
szempontjából meghatározó jelentőségű.20 Az 
Alkotmánybíróság határozatában megállapította, 
hogy a nem vagyoni kártérítés nemzetközi és 
jogtörténeti kitekintésben is a személyiségvédelmet 
szolgálja, amelynek jelentősége a korai jogtörténeti 
időktől kezdve egyre inkább növekvő. A nem 
vagyoni kártérítésnek – mivel a személyiséget ért 
sérelmek esetére rendelt polgári jogi jogvédelmi 
eszköz –, feltétele valamely személyiségi jog 
megsértése. 
A vagyoni kárral ellentétben – amelyre a régi Ptk. a 
teljes kártérítés elvével összhangban általános 
szabályozást adott – a nem vagyoni kártérítést nem 
lehetett a kártérítési jogon belül értelmezni. A 
jogellenesség alapja az 1977. évi szabályozásban 
ugyanis nem a károkozás, hanem a személyhez 
fűződő jogsértés volt. Azonban az akkor hatályos 
szabályozás a nem vagyoni kártérítés lehetőségét 
csupán a súlyosabb esetekre korlátozta, ezzel sértve 
az egyenlő méltóságra vonatkozó megkülönböztetés 
tilalmát. A nem vagyoni kártérítés a régi Ptk.-ban 
szabályozott feltétele önkényes határvonalat 
jelentett. A meghatározott becslésen alapuló 
kármeghatározás a nem vagyoni kártérítés objektív 
kiszabására, megállapítására nem volt alkalmas. A 
szabályozásnak minden jogot egyenlően kellene 
védelmeznie, önkényes és objektív megítélésre 

20 Lehetőséget kell adni már akár a törvény 
módosítása előtt is egy erkölcsi értékeket és a 
személyiségvédelmet szem előtt tartó jogfejlesztő 
bírói gyakorlat kialakítására. 
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alkalmatlan követelményeket mellőzve. A 
szabályozással az egészség és testi épség jogának 
sértése szinte kizárólagos jogalappá vált a nem 
vagyoni kártérítés igényérvényesítése során és ezzel 
a többi hagyományos iniuriát gyakorlatilag kizárta a 
joggyakorlatból. A bírói gyakorlat 
ellentmondásossága különösen abban mutatkozott 
meg, hogy a bíróságok mennyiben követelték meg a 
külvilág számára is felismerhető hátrány 
bizonyítását, illetve az ítéletek többsége 
ragaszkodott ahhoz, hogy a sértett bizonyítsa a 
hátrány elszenvedését.21 A személyiségi jogok 
védelmének újabb fordulópontját az anyagi jogi 
kodifikáció szükségességének felmerülése, és ennek 
folyamata hozta meg. 

I.2. A sérelemdíj 

Amennyiben a személyhez fűződő jogok sérelmének 
szankciórendszerét elemezzük, az új Polgári 
törvénykönyv kodifikációs folyamatát kell vizsgálat 
tárgyává tenni. A nem vagyoni kártérítés terminus 
technikus vitatott elnevezés. Azonban a 2002-ben, a 
Magyar Közlönyben megjelent új Polgári 
Törvénykönyv koncepciója szerint a nem vagyoni 
kártérítés tulajdonképpen fikció, továbbá figyelembe 
véve, hogy a nem vagyoni kártérítés alapvetően a 
károsult adaptálódását segíti, a kárpótlás 
terminológiája a magyar jogi nyelvben az intézmény 
sajátos megjelölésére alkalmas volna, azonban más 
jogi tényezők miatt is fenntarthatónak vélték a nem 
vagyoni kártérítés elnevezést. Az 1959. évi IV. 
törvény reformját már régóta célként tűzték ki, és 
végül az új Polgári Törvénykönyv kodifikációja az 
1050/1998. (IV. 24.) Kormányhatározatnak 
megfelelően indult meg.22 Forrásként kell 
megnevezni Vékás Lajos szerkesztésében megjelent 
„Szakértői javaslat az új Ptk. tervezetéhez” című 
művet, amely 2008 márciusában könyv formájában 
jelent meg. Ez egy nem hivatalos tervezet volt, 
amelynek kiindulási alapját képezte a 2006-ban, 
könyvenként megjelent szerkesztőbizottsági 
tervezet. A könyv írásában részt vett számos személy 
a Szerkesztőbizottságból,23 valamint más szakértők 
is. 
A 2012-ben tárgyalt Kodifikációs Főbizottsági 
tervezetben is megjelentek a nevesített személyiségi 
jogok. Azok tételes köre lényegileg nem változott, 
azonban kisebb eltérések voltak a felsorolásban a 
korábbiakhoz képest. Azonban mivel a személyiségi 
jogok a 2:42. § alapján már általános védelemben 
részesültek,24 a felsorolásban szereplő jogok köre 
nem jelent teljes körű felsorolást. A 

 

21 Nagykommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvényhez (szerk.: Gárdos Péter–Vékás 
Lajos), Wolters Kluwer, Budapest, 2021. 
22 1050/1998. (IV. 24.) Korm. határozat a polgári 
jogi kodifikációról. 
23 A Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság, 
majd az átdolgozást követően a Polgári Jogi 
Kodifikációs Főbizottság és a Szerkesztőbizottság 
tagjainak névsorát az 1050/1998. (IV. 24.) Korm. 
határozat melléklete sorolta fel. 
24 2:42. § (2) Az emberi méltóságot és az abból 
fakadó személyiségi jogokat mindenki köteles 
tiszteletben tartani. a személyiségi jogok e törvény 
védelme alatt állnak. 

személyiségvédelem polgári jogi eszközrendszere 
alapvetően erkölcsi jellegű objektív, és 
felróhatóságtól függő szubjektív szankciókból áll.25 
A személyhez fűződő jogok megsértésének 
szankciórendszere arra az elvre épült az elmúlt 
évtized javaslataiban, hogy a dogmatikában és a 
gyakorlati alkalmazásban is bizonytalan nem 
vagyoni kártérítést megszüntetik, és helyébe lép a 
sérelemdíj. 
A nem vagyoni kártérítés helyébe lépő sérelemdíj a 
magánjog fontos eszköze lehet például az új Ptk. 
elfogadásáig alkalmazott, jogág-idegen közérdekű 
bírsággal szemben, amelyet nem is gyakran szabtak 
ki a bíróságok. Az akkor hatályos jogban materiális 
hátrány bizonyítását követelte meg a sértett részéről 
a nem vagyoni kártérítésre kötelezés feltételeként a 
régi Ptk. 355. § alapján: „(4) Kártérítés címén a 
károkozó körülmény folytán a károsult vagyonában 
beállott értékcsökkenést és az elmaradt vagyoni 
előnyt, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget kell 
megtéríteni, amely a károsultat ért vagyoni és nem 
vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy 
kiküszöböléséhez szükséges.”26 Így a szorosan vett 
erkölcsi kár megtérítésére nem tért ki. Ez azonban 
számos esetben azt okozta, hogy az elszenvedett 
belső traumák kárpótlás nélkül maradtak. Ilyen 
lehetett valaki életminőségének megváltozása a 
sérelem okán, anélkül, hogy bármilyen költséggel 
vagy pótlandó kárral járna, amit egyébként is igen 
nehéz bizonyítani.27 
A sérelemdíj mint a személyhez fűződő jogok 
sérelmének szankciója, teljesen szubjektív alapokon 
nyugszik, így a jogsértés felróhatóságától függ 
alkalmazása, amelynek így eredménye is van: 
egyrészt reparatív, hiszen vagyonban kifejezve 
ellensúlyozza a nem vagyoni hátrányt, valamint 
represszív, a hasonló esetek megelőzését is szolgálja. 
Az, hogy a jogsértő az adott helyzetben nem úgy járt 
el, ahogyan az elvárható lett volna, önmagában 
megalapozza a sérelemdíj alkalmazását. Azonban 
nem kizárt, hogy a jogsértővel szemben további 
vagyoni követeléseket tegyenek. A sérelemdíj 
szimbolikus összeg, amelyet a jogsértés körülményei 
befolyásolnak. Az igényérvényesítés személyhez 
kötött, így csak a sértett érvényesítheti azokat. A 
jogosult örököse csak akkor követelheti a 
megfizetését, ha a sértett igényét korábban keresettel 
érvényesítette, vagy azt jogszerűen elismerte.28 A 
Javaslatban és az új Ptk.-ban található sérelemdíj 
szabályozás, ha szó szerint nem is, tartalmában 
szinte megegyezik egymással. Az új Ptk. 2:52. §-ban 
található sérelemdíj szabályozás29 legnagyobb 
nóvuma, hogy a sérelemdíj megfizetésére való 

25 FÉZER Tamás: Lehet-e büntetni a magánjog 
eszközeivel? Gondolatok a sérelemdíj funkciójáról, 
In: Merre tart a magyar civilisztikai jogalkotás a 
XXI. század elején? (szerk.: Csöndes Mónika–
Nemessányi Zoltán), PTE Állam- és Jogtudományi 
Kar, Pécs, 2010. 
26 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről (régi 
Ptk.). 
27 Nagykommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvényhez (szerk.: Gárdos Péter–Vékás 
Lajos), Wolters Kluwer, Budapest, 2021. 
28 Uo. 
29 2:52. § [Sérelemdíj] 
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kötelezésnek nem feltétele, hogy a sértett bizonyítsa 
az őt ért hátrány bekövetkezését. A jogsértés ténye 
önmagában szankcionálható sérelemdíj 
megfizetésére kötelezéssel.30 
Az összegszerűség kérdésében mérlegelni szükséges 
a különleges szempontokat, amelyek Molnár 
álláspontjában a következőkben összegezhetőek: a 
jogsértés súlyossága, így a jogosult mely 
személyiségi joga(i) sérült(ek) és milyen mértékben; 
valamint a jogsérelemmel okozott hátrány, vagyis 
sérelem.31 Az eddigi gyakorlat alapján a Kúria azt a 
jogi álláspontot osztja, amely szerint a személyiségi 
jogsértés megállapítása esetén is bírói mérlegelés 
körébe tartozik a sérelemdíjban való marasztalás: 
„személyiségi jogsértés megállapításának nem 
automatikus következménye a sérelemdíj 
alkalmazása. A körülmények bírói mérlegelése adott 
esetben azt is eredményezheti, hogy a jogsértő nem 
kötelezhető sérelemdíj megfizetésére.”32 
Ugyanebben a döntésében a Kúria a sérelemdíj 
szerepével kapcsolatosan a következő álláspontra 
helyezkedett: „a sérelemdíj funkciója a személyiségi 
jogok megsértésével okozott nem vagyoni sérelmek 
kompenzálása”. 

II. Kitekintés más államok jogára és bírósági 
gyakorlatára 

Az erkölcsi és személyiségi károk kompenzációja 
megjelenik mind a common law jogrendszerek 
országaiban, mind a kontinentális jogrendszer 
államainak jogában. 
Az Egyesült Királyságban a special damages 
jogintézmény alapján igényelhető a személyiségi 
jogsérelmek kompenzációja, amelynek keretében a 
sértettnek speciális, általában materiális kár 
bekövetkezését kell bizonyítania.33 Az angol 
kártérítési jog (law of torts) alapelve, hogy a 
károkozó a teljes okozott kárt köteles megtéríteni, 
amennyire a pénzbeli kár keletkezett és a kár 
kiegyenlíthető. A nem pekuniáris sérelmek pénzzel 
nem helyreállíthatók, ezért ezek kompenzációs 
igények alapjai.34 Az angol jog négy külön „tort”-ot 
alakított ki e kárfajták kompenzálására: a 
rosszhiszemű perlekedővel szemben kialakított 

 

(1) Akit személyiségi jogában megsértenek, 
sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni 
sérelemért. 
(2) A sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételeire - 
különösen a sérelemdíjra köteles személy 
meghatározására és a kimentés módjára - a 
kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni, 
azzal, hogy a sérelemdíjra való jogosultsághoz a 
jogsértés tényén kívül további hátrány 
bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges. 
(3) A sérelemdíj mértékét a bíróság az eset 
körülményeire - különösen a jogsértés súlyára, 
ismétlődő jellegére, a felróhatóság mértékére, a 
jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt 
hatására - tekintettel, egy összegben határozza meg. 
30 A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal (szerk.: 
Vékás Lajos) Complex Kiadó, Budapest, 2013, 72. 
31 MOLNÁR Ambrus: A sérelemdíj elméleti és 
gyakorlati kérdései, Kúriai Döntések – Bírósági 
Határozatok, 2013/7, 747. 
32 A Kúria Pfv.IV.21.764/2015. számú, BH. 
2016.241. szám alatt közzétett, felülvizsgálati 
kérelem folytán meghozott határozata. 

igényfajta, a torts actionable per se,35 a tort upon 
general trust in social institutions, amely abból 
fakad, hogy egy személy elveszti bizalmát az állami 
apparátus intézményeiben, például egy szabálytalan 
eljárás okán. Valamint két additional damages is 
kialakult, amelyek kiegészítő jellegűek: a 
contemptuos damages, amelynek lényege, hogy a 
kártérítés összegét emeli a jogsértő vétkességének 
igen magas foka, valamint az exemplary damages, 
amelynek példastatuáló jellege van és a kontinentális 
jog számára ismeretlen büntető kártérítés 
intézményét jelenti. Míg korábban az angol jog az 
általános személyiségi jog kategóriáját és annak 
eszmei pénz jóvátétellel való egyetemleges oltalmát 
nem ismerte el, addig mára megjelenik a right to 
privacy, az általános személyiségi jog elismerésének 
kezdete.36 Az általános személyiségvédelem 
körében az angol bíróságok védik a becsületet, 
tisztességet, jó hírnevet, a személyi szabadságot, s 
házastársi kapcsolat értékeit.37 A környezetre 
vonatkozóan a common law is egyre kiterjedtebb 
gyakorlattal rendelkezik és elkülönítik a környezeti 
„kellemetlenség” (nuisance) kategóriáját. A bírósági 
gyakorlat olyan ügyekre is kiterjed, amikor még a 
kár – például egy gyár szennyezése – még nem 
következett be, de feltételezhetően a jövőben 
bekövetkezik és így a károsult tiszta környezethez, 
egészséges levegőhöz való hozzáférését 
akadályozza.38 
A jelenleg hatályban lévő BGB-ben a 
„Schmerzensgeld”, a német fájdalomdíj az, amely a 
fogalmaink szerinti a sérelemdíj esetkörét jelenti. A 
fájdalomdíj meghatározásának alapelveit a BGH 
1955. évi július 6-i döntésében rögzítette. A 
fájdalomdíj nem szokásos értelemben vett kárpótlás, 
hanem sajátos természetű jogosultság.39 A 
fájdalomdíj kártérítési jogintézmény és ebből 
következően az igényérvényesítő fél köteles 
valamilyen hátrányt igazolni, mely a bíró számára is 
nyilvánvaló. A hátrányközpontúság megnyilvánul 
abban, hogy a fizikai sérüléssel nem járó hátrányokat 
(mentális, pszichés sérülések) csak akkor tekintik a 
fájdalomdíjra jogosító sérelemnek, ha az orvos 
igazolja vagy a BGB valamely szakasza azt külön 
nevesíti.40 A sérelemdíj elnevezés, amely az erkölcsi 

33 BÉKY Ágnes Enikő: A személyiségvédelem 
aktuális kérdései, Debreceni Jogi Műhely, 2007/2, 7. 
34 LÁBADY Tamás: Az eszmei és büntető kártérítés a 
common lawban, Állam- és Jogtudomány, 1994/1‒
2, 73. 
35 A „per se” keresetek lényegileg az alanyi jog 
konstrukciójára épülnek. Önmagukban, a jogsértés 
tényén alapulnak, nem követelik meg vagy 
feltételezik valamely vagyoni és eszmei kár 
fennállását, szemben az „on the case” keresetekkel. 
Ezzel enyhítik a special damages keretében 
megkövetelt materiális kárfeltétel bizonyításának 
szükségességét. LÁBADY [1994] i.m. 72. 
36 GÖRÖG [2008] i.m. 111.  
37 LÁBADY Tamás: A nem vagyoni kártérítés újabb 
bírói gyakorlata, ELTE Jogi Továbbképző Intézet, 
Budapest, 1992, 81.  
38 BUCK, Stuart: The Common Law and the 
Environment in the Courts, Case Western Reserve 
Law Review, 2008/3, 621‒646. 
39 LÁBADY [1992] i.m. 82. 
40 BÉKY i.m. 
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károk kompenzációjának intézményét jelöli az új 
magyar Polgári Törvénykönyvben, valószínűleg a 
német kifejezés tükörfordításaként alakult ki. 
Német, osztrák területeken ez a jogterület sokkal 
inkább átlátható, mint hazánkban, vagy akár a 
common law országokban. Az osztrák bíróságok az 
összegszerűség egységesítési szempontjaira 
tekintettel különböző fájdalomperiódusokhoz 
különféle összegű fájdalomdíjat kapcsolnak.41 Az 
ilyen rendelkezések a jogbiztonságot, és így minden 
állampolgár érdekét és jogainak érvényesülését 
szolgálják. 
A francia felelősségi rendszer mindig is liberális 
hozzáállást mutatott a kár irányába. Mivel 
általánosan kimondható, hogy bármilyen típusú nem 
vagyoni kár kompenzálható a bírósági eljárásban, 
változatos nem vagyoni igények kerültek 
elismerésre a judikatúrában, ideértve a környezetet 
is. A Cour de cassation soha nem utasított el 
keresetet azon az alapon, hogy a kár nem vagyoni 
jellegű. Mivel a környezeti kérdések egyre nagyobb 
aggodalomra adnak okot a társadalomban, a 
bíróságok szembesültek a környezeti ártalmak 
problémájával. Nehéz kérdés, hogy magát a 
környezetet érő károk az emberekre gyakorolt 
negatív következményektől függetlenül 
kompenzálhatóak-e. Az értékelés problémájától 
eltekintve, az egyik fő akadálynak az tűnik, hogy a 
környezet nem (jogi) személy, ezért nem követelheti 
az elszenvedett károk megtérítését. A felperesek és 
bírák azonban felhasználták a francia jog 
rugalmasságát a nem vagyoni károk tekintetében 
annak érdekében, hogy – legalábbis bizonyos 
esetekben – megkerüljék ezt a nehézséget. Például 
egy 1982-es ügyben a Cour de cassation kimondta, 
hogy a vándormadarak tanulmányozásával és 
védelmével foglalkozó non-profit szervezet jogosult 
arra, hogy kártérítést kapjon a veszélyeztetett 
halászsas halála következtében elszenvedett nem 
vagyoni kára miatt, amelyet a szervezet meg akart 
védeni és egy vadász hibájából pusztult el.42 
A római jogból eredő előszereteti érték, az ún. 
pretium affectonis43 (a károsult egy dolognak 
érzelmi alapon a valóságtól eltérő, annál jóval 
nagyobb értéket tulajdonít) befolyásolhatja a 
kártérítés összegének kiszabását. Ezt a római jogban 
a kártérítés megállapításánál nem vették figyelembe. 
Ugyanez érvényes a mai magyar, illetve 
kontinentális jogrendszerekre. Azonban a common 
law országokban, így az Amerikai Egyesült 
Államokban ez az elv érvényesül a kártérítési összeg 
megállapításakor. Az előszereteti értékre kiváló 
példa a háziállatok elvesztése, ahol a kártérítés 
összege a magyar jogban az elvesztett állat piaci 
értékéhez, és nem a tulajdonos, gazda által neki 
tulajdonított értékhez igazodik. A szerző véleménye 
szerint ez a gyakorlat nem helyes a kontinentális 
jogrendszerek bíróságain, hiszen itt a vagyoni kár 

 

41 LÁBADY [1992] i.m. 75. 
42 BORGHETTI, Jean-Sébastien: Non-Pecuniary 
Damages in France, The Chinese Journal of 
Comparative Law, 2015/2, 268‒288. 
43 JAKAB Éva–MOLNÁR Imre: Római jog, 2008, 
Diligens, Szeged, 698. bekezdés, 245. 
44 JULESZ Máté: Az új Ptk. környezetvédelmi 
szempontból, Magyar Jog, 2013/3, 167. 

mellett orvosolni kellene a tulajdonos személyiségét 
ért jogsérelmet is, amely így reparáció nélkül marad. 

III. A sérelemdíj környezeti károk tekintetében 
való alkalmazhatósága 

A sérelemdíj környezeti károk tekintetében való 
alkalmazhatósága körében első lépésként meg kell 
vizsgálni, hazánkban beszélhetünk-e 
környezetvédelmi magánjogról. Tágabb értelemben 
a környezettel kapcsolatos minden magánjogi 
szabályozási elem a fogalom körébe vonható. 
Szűkebb értelemben a „a magántulajdonban lévő 
természeti értékekkel kapcsolatos vagyoni és 
személyi viszonyokat” értjük környezeti magánjog 
alatt, amely akkor jöhet létre egy jogrendszeren 
belül, ha a környezetvédelem mint cél és a környezet 
mint védendő érték manifesztálódik egy államban, a 
társadalomban. Magyarországon a jogrendszer 
egészéből és az Alaptörvény szelleméből 
következően is beszélhetünk környezeti 
magánjogról.44 Ugyanakkor, az új Ptk. a 
személyiségi jogok között nem nevesíti a természet 
védelmét és az egészséges környezethez való jogot. 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
81. § (2) bekezdésének e) pontja a polgári jogi 
felelősség körében megállapítja a következőt: „a 
természet védelmének szabályai megszegésével 
okozott kár magában foglalja: e) a társadalom, 
annak csoportjai vagy az egyének 
életkörülményeinek romlásában kifejeződő nem 
vagyoni kárt”. A természet védelméről szóló 
törvény elsődlegesen a természetbeni helyreállítást 
megkísérlését tűzi ki célul, amely a sérelemdíj 
esetében nyilvánvalóan lehetetlen.45 Továbbá a 
társadalom vagy csoportjainak életkörülményei 
romlásából fakadó nem vagyoni kár megtérítése 
iránt keresetet az ügyész indíthat, az így megítélt 
kártérítést pedig a miniszter által vezetett 
minisztériumnak a természetvédelmi kártérítések 
megfizetésére létrehozott folyószámlájára kell 
megfizetni. A befolyt kártérítés összege kizárólag 
természetvédelmi célok, feladatok megvalósítására, 
támogatására használható fel a természet védelméről 
szóló törvény alapján.46 Ugyanakkor az új Ptk. 
rendelkezései bár az ügyész kereshetőségi jogát 
megállapítják személyiségi ügyekben, sérelemdíj 
megfizetése iránti keresetet nem indíthat. Erre 
tekintettel feltétlenül szükséges lenne a kapcsolódó 
jogszabályhelyek szabályozásának összehangolása, 
hiszen a nem vagyoni hátrányok kiküszöbölésére 
vonatkozó magánjogi rendszer átalakítása jelentős 
változásokat hozhatna akár a „környezeti 
teherviselőket” ért jogsérelmek kompenzálásában.47 
Ahogyan arra Sólyom is utal a polgári jog és a 
környezetvédelem kapcsolódási pontjait feszegető 
művében, a környezeti károk kapcsán „neuralgikus” 
pont a speciális kártípusok, így az ún. „esztétikai” 
vagy „nem vagyoni” károk megtérítésének 
lehetősége. Ide sorolhatóak a környezet általános 

45 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény 81. § (3) bekezdés. 
46 Uo. (4) bekezdés. 
47 PUMP Judit: A Polgári Törvénykönyv a 
környezetjogász szemével, Jogtudományi 
Monográfiák 13., Pázmány Press, Budapest, 2019, 
63. 
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minőségromlásából eredő, „rossz érzést, idegi 
megterhelést” okozó káresemények, amelyek mai 
fogalmainkkal a személyiségi jogok sérelmére is 
vonatkozhatnak. Ugyanakkor – ahogyan erre 
Sólyom utal – az előbbiekben megnevezett 
kártípusok „átválthatóak” szomszédjogi 
sérelmekre, egyéb vagyoni értékben kifejezhető 
kárra vagy akár egészségkárosodásra. További 
jellemzője a környezeti nem vagyoni kárnak, hogy 
többnyire nem individuális, mindenkit érintenek, így 
egyéni alanyi jog sérelmére kell vonatkoztatni 
őket.48 Napjainkban számos olyan esettel 
találkozunk, ahol bizonyos környezeti tényezők 
vagy körülmények vezettek súlyos 
egészségromláshoz. A Kúria 2022 májusában 
tárgyalt egy ügyet, amelyben a felperesek édesapjuk 
azbeszt-szennyezés okozta korai halála, 
életminőségromlása és a gyógyíthatatlan betegsége 
pszichés terhének viselése miatt folyamodtak nem 
vagyoni kár megtérítése iránt.49 
A sérelemdíj körében érdekes területként és 
kapcsolódási pontként merül fel a környezeti károk 
tekintetében való alkalmazása és alkalmazhatósága. 
Lenkovics álláspontja szerint: „a környezeti 
terhelések jelentős hányada olyan, amelyet a 
hagyományos kárfelelősségi rendszerek nem 
ismernek el megtérítendő kárként (pl. zaj-, bűz, 
rezgésártalom, esztétikai károk stb. által okozott 
általános idegrendszeri megterhelés, ami állandó 
rossz közérzetet, teljesítménycsökkenést, esetleg 
pszichikai vagy fizikai egészségkárosodást 
eredményez). Pedig a nem vagyoni kárért való 
felelősség törvényi elismerése 1977-ben utat nyitott 
az ilyen károsodásfajták megtérítéséhez is.”50 
A nem vagyoni kártérítés tekintetében volt példa a 
jogintézmény környezeti károk tekintetében való 
alkalmazására, például a Debreceni Ítélőtábla előtt, 
az ún. Zeolit-ügyben. A bíróság nem vagyoni kár 
megtérítésére kötelezte a feldolgozó üzem alperest, 
mivel az alperesi tevékenységgel okozati 
összefüggésben sérült a felperesek legmagasabb 
szintű testi és lelki egészséghez és ezekkel szoros 
összefüggésben az egészséges környezethez fűződő 
személyiségi joga.51 Illetve a zajszennyezéssel 
kapcsolatosan is születtek ítéletek a magyar bírósági 
gyakorlatban.52 Bakács álláspontjában a bíróság azt 
a környezetkárosítást folytató személyt, aki 
egészségügyi, akár pszichés ártalmat idéz elő a 
károsultnál, amelynek oka általában zaj- és 
rezgésártalmakra vezethetők vissza, nem vagyoni 
kár megtérítésére kötelezheti.53 
A 1995. évi LIII. törvény a környezet védelméről 
szintén utal a polgári jogi felelősségre [101. § (1)]: 
„a környezethasználó az e törvényben 
meghatározott és más jogszabályokban szabályozott 
módon büntetőjogi, polgári jogi és közigazgatási 
jogi felelősséggel tartozik tevékenységének a 
környezetre gyakorolt hatásaiért”. Az Alaptörvény 

 

48 SÓLYOM László: Környezetvédelem és polgári jog, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980, 41‒44. 
49 Kúria Pfv.III.21.190/2021. 
50 Lenkovics Barnabás A polgári jog lehetőségei a 
környezetvédelemben című tanulmányát idézi CSÁK 
Csilla: A környezeti károk tipológiája, Miskolci Jogi 
Szemle, 2012/2, 5. 
51 Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.749/2009/4. szám. 
52 6.Pf.21.995/2009. (Debreceni Ítélőtábla) és 
Pf.20.051/2012. (Fővárosi Ítélőtábla). 

XXI. cikke szerint „Magyarország elismeri és 
érvényesíti mindenki jogát az egészséges 
környezethez”. Valamint rendelkezik a környezeti 
károk helyreállítására való kötelezésről – ide 
kapcsolva a szennyező fizet elvet is – „aki a 
környezetben kárt okoz, köteles azt ‒ törvényben 
meghatározottak szerint ‒ helyreállítani vagy a 
helyreállítás költségét viselni”. 
Pump álláspontjában a sérelemdíj megállapításához 
irányadó szempontokat három csoportba 
sorolhatjuk. Először is a környezethasználó 
magatartását kell figyelembe venni, így a jogsértés 
súlyát és gyakoriságát. Másodsorban, annak hatását 
a sértettre és a környezetére. Végül magát a 
környezethasználót és a felróhatóság mértékét kell 
górcső alá venni.54 Ahogyan arra a Ptk. indokolása is 
utal, a sérelemdíj elsődleges funkciója a 
kompenzáció, de egyben a személyiségi jogsérelem 
magánjogi büntetése is.55 
A környezeti károk magánjogi megítélése mindig is 
kissé idegennek hatott a magyar bíróságok 
gyakorlatában. Csák vonatkozó művében 
megjegyzi: a környezeti felelősséggel kapcsolatos 
ügyek garmada a kártérítési jog területére esik.56 
Ahogy a sérelemdíj kialakulása tekintetében a szerző 
utalt arra: a nem vagyoni kártérítés és annak kétséges 
dogmatikai alapjai sokáig gátat szabtak az egységes 
bírósági joggyakorlat kialakulásának. Most, hogy 
immáron kialakításra került a sérelemdíj, lehetőség 
adódik a fentiek pótlására és remélhetően a 
környezeti kárt szenvedett személyek 
eredményesebben tudják majd igényeiket 
érvényesíteni. A jelenlegi – alaptörvényi és polgári 
jogi – szabályozás igyekszik „zöld” hangsúlyos 
rendszert kialakítani, azonban a jelenleg létező falak 
leomlásához szükséges a társadalmi változás, és a 
kárt szenvedetteket is ösztönözni kell az eljárások 
megindítására. Ehhez pedig a leghatékonyabb 
eszköz, ha a környezeti kárt szenvedők a bíróságok 
előtt eredményesen kereshetnek jogorvoslatot. 

Következtetések, befejező gondolatok 

Összességében megállapítható, hogy a magyar 
judikatúrában, beleértve a Kúria gyakorlatát is, még 
nem találhatóak olyan ügyek, amikor kifejezetten a 
környezetben bekövetkezett kár vagy ártalom 
eredményeképpen elszenvedett személyiségi 
jogsérelem lenne az eljárás alapja a sérelemdíj iránti 
igény érvényesítésének. Jelen tanulmány bevezető 
gondolataiban meghatározott három fő kérdésre 
válaszolva, a szerző az alábbi következtetéseket 
vonta le. 
Bár a nem vagyoni kártérítés „kiüresített” polgári 
törvénykönyvbeli helyét ma már élő, hatályos, írott 
joggal foglalja el a csaknem tíz éve alkalmazott új 
Ptk. szabályozása, a sérelemdíj megítélése és 
bírósági gyakorlata – elődjéhez hasonlóan – 

53 BAKÁCS Tibor: Magyar környezetjog, Springer 
Verlag, Budapest, 1992, 64‒68., 84‒86. 
54 PUMP i.m. 64. 
55 Az új Ptk. miniszteri indokolása, T/7971. számú 
törvényjavaslat a Polgári Törvénykönyvről, 2012. 
július, Budapest, 390. 
https://www.parlament.hu/irom39/07971/07971.pdf 
(2022. május 30-i letöltés). 
56 CSÁK i. m. 22. 
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ugyancsak ellenmondásokkal tarkított. A 
személyiséget ért jogsérelem reparációja így 
továbbra sem mutat egységes képet hazánkban. Más 
európai államok joga ugyancsak változatos 
megoldásokat dolgozott ki a nem vagyoni károk 
megtérítésére. Mindeközben egyes országok 
jogában – erre példaként említhetjük 
Franciaországot – már elkezdődött a környezeti 
károk eredményeképpen bekövetkező hátrányok 
speciális alakzatainak elfogadása, új szabályok 
alkotása, gyakorlatok kialakulása. Ez e tendencia, 
tekintettel a környezetvédelem felértékelődésére az 
európai térségben, továbbra is folytatódni látszik. 
A szerző tanulmányában központi kérdéssé emelte, 
vajon a sérelemdíj egyáltalán alkalmas lehet-e a 
személyiséget ért jogsérelem reparációjára, ha az a 
környezetben bekövetkezett kár vagy hátrány 
eredményeképpen jön létre. A magyar jogirodalom 
múltját és jelenjét is feltárva, egyetérthetünk az 
állásponttal, amely szerint azt a környezetkárosítást 
folytató személyt, aki egészségügyi, akár pszichés, 
lelki ártalmat idéz elő a károsultnál, sérelemdíj 
fizetésére lehet kötelezni. Mindenképpen szükséges 
lenne a vonatkozó joganyag összehangolása, az 
egyfajta háttérjogszabályként is kezelhető, a 
környezet- és a természet védelmére vonatkozó 
jogforrások módosítása, akár kiegészítése. 
Az egészséges, élhető és biztonságos környezet 
szavatolja az emberek jólétét, a személyiség 
kiteljesedését. A környezet által nyújtott 
szolgáltatások – mint a tiszta ivóvíz, mezőgazdasági 
művelésre alkalmas földterületek, egészséges, 
szennyező anyagoktól mentes levegő, erőforrások, 
esztétikai értékeket és a lelki/tesi feltöltődést 
biztosító természetes területek – nélkülözhetetlen 
előfeltételei a méltó életnek. A környezet védelme 
nem csak nemzetközi, hanem európai (regionális) és 
nemzeti színtéren is egyre kiemelkedőbb szerepet 
kap. Az ezzel párhuzamosan ébredő társadalmi 
tudatosság hatására várhatóan egyre több olyan ügy 
kerül majd a magyar bíróságok elé is, amelynek 
tárgya a környezet védelme vagy az elszenvedett 
környezeti károk reparációja. A sérelemdíj bírósági 
gyakorlata a következő évtizedekben ebben az 
irányban is jelentősen bővülhet, hiszen várható a 
környezeti magánjog fejlődése, amely hozzájárulhat 
az alapjogi szinten is meghatározott egészséges 
környezethez való jog biztosításához. 
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