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BÜNTETŐ KOLLÉGIUM 

31 Külföldi állampolgár által 2021. január 1. 
napját követően elkövetett 
embercsempészés miatt a kiutasítás 
alkalmazása kötelező, és annak tartama 
kizárólag a kiszabott szabadságvesztés 
tartamának a kétszerese lehet. Amennyiben 
a korábban elkövetett ilyen cselekményt a 
bíróság 2021. január 1. napját követően 
bírálja el, és a kötelező rendelkezés 
hiányában is alkalmazna kiutasítást, annak 
tartama a szabadságvesztés tartamának 
kétszeresét nem haladhatja meg.................... 
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32 I. Meghatalmazás hiányában a feljelentő 
nem terjeszthet elő magánindítványt más, 
teljes büntetőeljárási cselekvőképességgel 
rendelkező személy nevében is. 
II. Magánvádas ügyben a feljelentés része, 
és így a vádhoz tartozik mindazon 
tényleírás, amely miatt a feljelentő 
kinyilvánítja, hogy az elkövető felelősségre 
vonását kívánja; a feljelentés 
szerkesztésének módja – az, hogy a 
sérelmezett kijelentések a feljelentés 
„törzsszövegében” vagy a mellékletben 
szerepelnek-e – közömbös. 
III. A becsületbevágó cselekmények 
megítélése során elsődlegesen a 
tényállásszerűség vizsgálandó. A 
rágalmazás megvalósul, ha a terhelt nagy 
nyilvánosság előtt tett állítása szerint a 
sértett a már súlyos beteg örökhagyó 
megtévesztésével, azaz erkölcsileg 
elítélendő, bűncselekmény gyanúját is 
felvető módon szerezte meg a törvényes 
örökös elől az örökséget. Negatív 
értékítéletet tükröző, de becsület 
csorbítására alkalmas tényt nem tartalmazó, 
illetve nem gyalázkodó jellegű közlések 
azonban sem rágalmazást, sem 
becsületsértést nem alapoznak meg………... 
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33 I. A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény 
elkövetőjével szemben különös méltánylást 
érdemlő esetben a foglalkozástól eltiltás 
kötelező alkalmazása mellőzhető [Btk. 52. § 
(4) bek. 2. mondat]. 
II. A Btk. 52. § (4) bekezdésében 
megfogalmazott foglalkozástól eltiltás 
büntetés alkalmazhatóságának nem 
követelménye, hogy az elkövető az eltiltás 
tárgykörébe tartozó szakértelmet igénylő 
foglalkozással rendelkezzen. 
III. A különös méltánylást érdemlő ok 
helytelen értelmezése, illetve a részletes 
indokolás elmaradása nem eredményezheti 
felülvizsgálati ok megállapítását.................... 
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34 I. A végleges hatályú járművezetéstől 
eltiltás kiszabása törvényes, ha az ítélet 
meghozatalakor a terhelt a járművezetésre 
alkalmatlan. Alkalmassá válásának 
prognózisa e körben közömbös [Btk. 56. § 
(5) bek.]. 
II. Amennyiben az elsőfokú ítélet ellen 
kizárólag korlátozott fellebbezést jelentenek 
be, a másodfokú eljárásban később felmerült 
bizonyíték sem vehető figyelembe. Ebben a 
perjogi helyzetben az új bizonyíték csupán – 
a Be. 637. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
feltételek megléte esetén – perújításban 
érvényesíthető [Be. 583. § (3) bek., 591. § 
(2) bek. a) pont]. 
III. Korlátozott felülbírálat esetén a történeti 
tényállás kizárólag a kijavításra vonatkozó 
szabályok szerint érinthető. Annak azonban 
nincs akadálya, hogy a másodfokú bíróság 
az iratok tartalma alapján az elsőfokú 
ítéletben nem rögzített, a terhelt személyi 
körülményeire vonatkozó adatokat 
feltüntessen és figyelembe vegyen................. 

35 A csoportos elkövetés minősítő körülményét 
bármilyen elkövetői alakzatban, de csak a 
tettesi elkövetési magatartás kifejtésének 
helyszínén vagy annak közelében, azzal egy 
időben vagy egybefüggően tanúsított 
magatartások alapozhatják meg. A rablás 
nem minősül csoportosan elkövetettnek, ha 
a bűnsegéd a rablás helyszínére csalja a 
sértettet, de még a tettesi magatartás 
kifejtését megelőzően onnan eltávozik és 
azalatt végig folyamatosan távolodik a 
helyszíntől…………………………………. 

36 I. Az Európai Parlament és a Tanács 1998. 
február 16-i 98/5/EK irányelvének 3. cikk 
(1) bekezdése szerint annak az ügyvédnek, 
aki másik tagállamban kíván működni, mint 
ahol ügyvédi képesítését megszerezte, az 
adott ország hatáskörrel rendelkező 
hatóságánál be kell jegyeztetnie magát. 
II. Az a személy, aki a Magyar Ügyvédi 
Kamaránál európai közösségi jogászként 
sem állandó, sem eseti jelleggel nincs 
nyilvántartásba véve, tevékenységéről a 
kamarához bejelentést nem tett, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
183 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150 Tartalom 

meghatalmazása bolgár nyelvű és nem 
hitelesített, együttműködési szerződést 
pedig nem csatolt, és arra sincs adat, hogy 
ilyennel egyáltalán rendelkezne, 
Magyarországon ügyvédi tevékenységet 
folytatni nem jogosult, így büntetőügyben 
védő sem lehet. Következésképp az általa 
előterjesztett indítvány sem tekinthető a 
védő által előterjesztettnek………………… 

37 A magánvádló jogi képviselője által 
benyújtott fellebbezés – mivel a magánvádló 
jogi képviselője a büntetőeljárásban nem 
önálló eljárásjogi szereplő, így ellentétben a 
védővel, önálló fellebbezési joga sincs – 
mindig kizárólag az általa képviselt 
magánvádló fellebbezésének tekintendő. A 
magánvádló jogi képviselője más nevében, 
mint a magánvádló nevében fellebbezést 
nem nyújthat be, a jogi képviselő 
nyilatkozata mindig a képviselt személy 
nyilatkozatának tekintendő………………... 

38 Amennyiben a sértett már az elkövetés 
napján tudomást szerzett a magánlaksértés 
bűncselekményének elkövetőjéről, és e 
cselekményről nem új adatok feltárása vagy 
a cselekmény átminősítése folytán derült ki, 
hogy az magánindítványra büntethető vagy 
üldözendő, és az már a cselekmény 
elkövetésekor is nyilvánvaló volt, eljárás 
pedig hivatalból nem indult, a Be. 378. § (4) 
bekezdésének alkalmazására nincs mód…... 

39 Nem alapoz meg perújítást az olyan új 
bizonyíték, amelynek elfogadása a terhelt 
büntetőjogi felelősségét megalapozó tények 
tekintetében eltérő megállapítást nem 
eredményezhetne. A bíróság által az 
alapügyben elutasított bizonyításra irányuló 
indítvány megismétlése pedig új 
bizonyítéknak sem tekinthető…………….. 

40 I. A bíróság a nyilvános ülést olyan személy 
távollétében tartotta meg, akinek a 
részvétele a törvény alapján kötelező lett 
volna, hiszen a terhelt büntetés-végrehajtási 
intézetben fogva volt, a bíróság őt idézte és 
előállításáról intézkedett, miután a terhelt 
úgy nyilatkozott, hogy a nyilvános ülésen 
részt kíván venni. Ilyen körülmények között 
a terhelt „távolmaradása” nyilvánvalóan 
nem saját elhatározásán alapuló. 
II. A nyilvános ülés megtartása ez esetben – 
rendes jogorvoslati eljárásban vagy 
felülvizsgálat során – akkor is a határozat 
feltétlen hatályon kívül helyezéséhez vezet, 
ha az előállítás meg nem történte a 
bíróságnak nem felróható………………….. 

41 I. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
(EJEB) egyezménysértést megállapító 
döntése akkor képezi felülvizsgálati eljárás 
alapját, ha a törvényben kihirdetett 
nemzetközi szerződés valamely 
rendelkezésének sérelme a büntetőügyben 
eljárt bíróság jogerős ügydöntő 
határozatában vagy az ügydöntő 
határozathoz vezető büntetőeljárásban 
valósul meg.  
II. Ha a megállapított egyezménysértés a 
jogerős ítéletben megállapított tényállást, az 
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ahhoz vezető okfolyamatot, a bizonyítási 
eljárás lefolytatását, a bizonyítási eszközök 
törvényességének értékelését, a 
bizonyítékok összevetését érinti, az 
kizárólag hatályon kívül helyezés folytán 
megismételt bizonyítási eljárásban, új 
tényállás megállapítása során küszöbölhető 
ki. 
III. A felülvizsgálatban hozott hatályon 
kívül helyező határozatnak az első- és a 
másodfokú ítéleten kívül ki kell terjednie a 
Kúria által korábban az ügyben 
felülvizsgálat során hozott érdemben 
megváltoztató ítéletre is. Az első- és a 
másodfokú bíróság ítélete a Kúria 
felülvizsgálat során hozott ítéletével együtt 
alkotja azt a jogerős ügydöntő határozatot, 
amellyel szemben az EJEB döntése miatt 
újabb felülvizsgálatnak van helye….............. 
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POLGÁRI KOLLÉGIUM 
POLGÁRI SZAKÁG 

42 Az írásban közölt nyilatkozat 
hatályosságához az szükséges, hogy az a 
másik félhez megérkezzék. A nyilatkozat 
megérkezése megállapítható akkor is, ha a 
felszólítást tartalmazó irat átvétele a címzett 
hibája miatt hiúsult meg úgy, hogy a 
küldeményről értesítést kapott, de azt nem 
vette át. Az írásbeli nyilatkozat hatályossá 
válásával az írásbeli felszólítás és a 
követelés elévülésének megszakítása is 
bekövetkezik……………………………… 

43 Ha a károkozó fellebbezésében a nem 
vagyoni kártérítés összegét kizárólag abból 
az okból vitatja, hogy a vele egyetemleges 
kötelezettnek minősülő másik károkozó 
egyezség keretében már teljesített, a 
másodfokú bíróság a fellebbezésen 
túlterjeszkedik, ha a marasztalás összegét a 
káreseménykori ár- és értékviszonyokra, 
illetve a károsulti közrehatásra tekintettel 
szállítja le………………………………….. 

44 A település vadászterületnek nem minősülő 
közigazgatási belterületén az ott 
megtelepedett vadászható állat által okozott 
kárért a vadászatra jogosult nem tartozik 
kártérítési felelősséggel…………………… 

45 I. Az első- és a másodfokú ítélet 
indokolásának szövegkörnyezetből 
kiragadott részletei önmagukban nem 
támasztják alá azt, hogy a másodfokú 
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét eltérő 
jogi indokolásra utalással hagyta helyben. 
II. Amennyiben az engedélyezés iránti 
kérelem a Kúria közzétett határozatától a 
bíróság anyagi pervezetése körében 
felmerült jogkérdésben való eltérésre 
irányul, a bizonyítás körében adott 
tájékoztatás megfelelő voltának 
megítéléséhez nem nélkülözhető – a 
szükséges mértékben – az érdemi döntést 
megalapozó indokok vizsgálata…………… 

46 A perköltség felszámítása 
jogintézményének bevezetésével a 
jogalkotó a perköltség megtérítéséhez való 
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jogot a felek rendelkezése alá vonta, 
összhangban a Pp. 2. §-ában szabályozott 
rendelkezési elvvel, azon belül a 
kérelemhez kötöttség elvével. Ennek 
jelentősége egyrészről az, hogy a bíróság 
csak akkor rendelkezhet a pernyertes fél 
perköltségéről, ha a fél azt felszámította, 
azaz rendelkezési joga körében kifejezésre 
juttatta a perköltségre vonatkozó igényét, 
másrészről csak a felszámításban 
feltüntetett költségről (költségelemekről) 
rendelkezhet és csak az abban 
meghatározott mérték (összeg) erejéig……. 

47 I. Amennyiben a másodfokú bíróság a 
felülbírálat során nem jut el az anyagi jogi 
felülbírálatig, fel sem merül az elsőfokú 
bíróság ítéletének és eljárásának anyagi 
pervezetéssel összefüggő vizsgálata. 
II. A Pp. 172. § (3) bekezdése szerinti 
megállapítási kereset eljárásjogi 
feltételeinek vizsgálata nem tartozik az 
anyagi pervezetés körébe, azzal 
összefüggésben a bíróságot anyagi 
pervezetési kötelezettség nem terheli……... 

48 A szerződés érvénytelenségének a 
megállapítása iránti perben a semmisség 
hivatalbóli észlelésére alapított anyagi 
pervezetés esetén az anyagi jogi felülbírálat 
során a hivatalból észlelt semmisségi ok 
alapján a keresetnek helyt adó döntés 
meghozatalát jelentő, a keresetet elutasító 
elsőfokú ítéletet megváltoztató vagy a 
keresetnek helyt adó ítéletet helybenhagyó 
döntés meghozatalának feltétele, hogy a 
felperes a keresetét módosítsa. A bíróság – 
a fél rendelkezési joga folytán – a felperes 
által a keresetben megjelölt jogalaptól nem 
térhet el……………………………………. 

49 A bíróság DH2 törvény 25. § (2) 
bekezdésének a) pontja szerinti, a 
kötelezettet új elszámolás készítésére 
kötelező határozatához nem fűződik a Pp. 
360. § (1) bekezdése szerinti anyagi 
kötőerő…………………………………….  
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POLGÁRI KOLLÉGIUM 
GAZDASÁGI SZAKÁG 

50 I. A fizetésképtelenséggel fenyegető 
helyzetben az adós gazdálkodása és ennek 
eredményeként a vagyonának csökkenése 
nem eredményezi automatikusan a vezető 
tisztségviselő felelősségének a 
megállapítását; erre csak a vezető 
tisztségviselő felróható magatartásának 
következtében beálló vagyoncsökkenés 
esetén van lehetőség. Ilyen felróható 
magatartás, ha a vezető tisztségviselő 
észszerűtlen döntést hoz, vagy olyan 
vagyoncsökkenésre kerül sor, amely 
gazdaságilag indokolatlan.  
II. Az adós könyvviteli nyilvántartásában 
behajthatatlanság vagy értékvesztés miatt 
a követelések fel nem tüntetése nem jelenti 
az azokról való lemondást, a követelés 
emiatt polgári jogilag nem szűnik meg, a 
felszámoló nem veszíti el a követelés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

érvényesítésének a lehetőségét. Ha a 
vezető a követelésekkel kapcsolatban nem 
tett olyan észszerűtlen intézkedést 
(például indokolatlanul elengedte azokat, 
jogokról mondott le, a hitelezői érdekeket 
sértő beszámításról döntött stb.), amely 
negatívan hatott az érvényesítésük vagy 
megtérülésük lehetőségére, mértékére, 
tényleges értékükre, a vezetői felelősség 
megállapítására nem kerülhet sor………... 

51 Nem állapítható meg az ugyanazért a 
kötelezettségért kezességet vállaló 
személyek egyetemleges felelőssége és 
ennek alapján a közöttük fennálló 
jogviszonyban főszabály szerint az 
egyenlő teherviselés, ha a kezességet nem 
egymásra tekintettel vállalták…………… 
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POLGÁRI KOLLÉGIUM 
MUNKAÜGYI SZAKÁG 

52 A munkaviszony jogellenes 
megszüntetésének jogkövetkezményeként 
járó kártérítés összegének számításánál 
figyelembe kell venni, ha a munkáltató 
sikeresen bizonyítja azt, hogy a károsult 
munkavállaló a munkaviszonya jogellenes 
megszüntetését követően nem tett eleget az 
adott helyzetben elvárható kárenyhítési 
kötelezettségének…………………………. 

53 Az Mt. 270. § (2) bekezdése b) pontjának az 
a feltétele, hogy az alapszabály szerint a 
munkáltatónál képviseletére jogosultság 
szabályozott legyen, egyaránt vonatkozik a 
munkáltatónál működő szakszervezeti 
szervre, illetve a szakszervezet 
munkáltatónál munkaviszonyban álló 
tisztségviselőjére is.……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
233 
 
 
 
 
 
 
 
234 
 

KÖZIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM 

54 Az Air. 100. §-ában írt tiltó, a jogviszonyok 
eltérő minősítésére vonatkozó feltétel 
bekövetkezését nem az keletkezteti, hogy az 
adóhatóság ellenőrzéssel lezárt időszakot 
eredményező vizsgálatot folytat le, hanem 
az, hogy a jogviszonyok tartalmi 
elemzésére, azok valódiságára vonatkozóan 
folytat-e vizsgálatot és tesz megállapítást..... 

55 Nem feladata sem a hatóságnak, sem a 
bíróságnak, hogy a fél által akár valótlanul, 
akár tévesen megjelölt jogcímeket 
összhangba hozza a pontos és helytálló 
hivatkozásokkal, illetve fordítva. A 
Földforgalmi tv. által támasztott 
alakszerűségi előírásoknak való megfelelés 
ugyanis a nyilatkozatot tevő felelősségi 
körébe tartozik…………………………...... 

56 A kapcsolattartásra kötelezett szülő 
kötelezettsége a kiskorú gyermeket a 
kapcsolattartásra felkészíteni, ezzel 
biztosítani a kapcsolattartást elrendelő 
gyámhatósági vagy bírósági döntés 
teljesítését. Nem teheti attól függővé a 
kapcsolattartás biztosítását, hogy a jogosult 
be kíván-e menni a lakásba vagy sem. A 
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gyermek érdeke azt szolgálja, hogy szülők 
együttműködő magatartást tanúsítsanak…... 

57 A kinevezésben megállapított munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrész nem minősül 
a munkáltató Mt. 16. §-a szerinti egyoldalú 
kötelezettségvállalásának………………… 

58 Az Alkotmánybíróság által megsemmisített 
jogszabályi rendelkezés a megsemmisítésről 
szóló határozatnak a hivatalos lapban való 
közzétételét követő napon veszti hatályát, és 
e naptól nem alkalmazható, ha ettől eltérő 
időpontot az Alkotmánybíróság nem 
határozott meg. A Kp. 85. § (3) bekezdése 
értelmében a bíróság hivatalból veszi 
figyelembe a közigazgatási cselekménynek 
az ügyben nem alkalmazandó jogszabályi 
rendelkezésre alapítását………………….. 

59 Az Étv. 8. § (6) bekezdése, amelynek 
alapján az államigazgatási szerveknek 
alkalmazniuk kell a helyi építési 
szabályzatot, nem hatáskört alapító szabály, 
ezért a hatóságoknak hatáskörükkel 
összefüggésben, annak kereteit nem túllépve 
kell az önkormányzati rendeletet is 
alkalmazniuk………………………………. 

60 A jogalkotó az egyes adótörvények 
módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. 
törvény (Módtv.1.) 469. § (2) bekezdésének 
mint önálló átmeneti szabálynak a hatályban 
tartásával biztosította a 2007 előtt 
ingyenesen átvett eszközök időben 
elhatárolt bevételeinek kifutását, ezzel 
lehetőséget teremtett arra, hogy a felperes 
társasági adó alapját a 2007 előtt térítés 
nélkül átvett eszköz tekintetében a 2011. és 
2012. években történő feloldás során is 
csökkentse………………………………… 

61 I. A hatóság eljárást megindító végzése kellő 
részletességű, ezért az ügyfél védekezéshez 
való jogát nem sérti, ha tájékoztatást ad az 
eljárás tárgyáról, megjelöli azt a tényállást, 
amely miatt az eljárást megindítja, valamint 
azokat a jogszabályi rendelkezéseket, 
amelyek megtartását vagy megsértését az 
eljárásban vizsgálni fogja. 
II. A diszkriminatív jogalkalmazás nem 
vizsgálható, ha a fellebbező fél nem mutatja 
be a saját ügye és a hivatkozott másik ügy 
közötti azonosságot (Jpe.I.60.002/2021/7. 
Indokolás [19]–[21], [25]). 
III. A védendő kiskorú szemszögéből 
félreérthető és ártalmas üzenetet közvetítő, 
káros életvezetési modellt kínáló – így a 
kifosztást jól jövedelmező, különösebb 
kockázattól mentes, alapvetően elfogadható 
magatartásként bemutató – műsorszám nem 
sorolható a III. korhatári kategóriába……… 

62 Az adásvételi szerződést elfogadó 
jognyilatkozat megtételére a Földforgalmi 
tv.-ben meghatározott 60 napos határidő 
jogvesztő. Az elővásárlásra jogosult a 
határidő utolsó napjáról adott téves 
tájékoztatásra – amennyiben saját jogszerű 
magatartásával a súlyos törvényi 
következmény elhárítására képes lett volna 
– sikerrel nem hivatkozhat………...………. 
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63 Nem ütközik más jogszabályba a mezőőri 
járuléknak adott terület aranykorona értéke 
alapján történő meghatározása. 
Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörét, így a mezei 
őrszolgálat létesítéséről és működéséről 
szóló helyi önkormányzati rendelet 
megalkotására vonatkozó hatáskört is a 
polgármester gyakorolja………………....... 
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31 Expulsion shall be mandatorily applied in 
case of human smuggling, committed after 1 
January 2021 by a foreign citizen, and the 
duration thereof may be exclusively twice 
the sentence of imprisonment. If the same 
offense was committed before, but is 
adjudged by the court after 1 January 2021, 
and the court intends to impose expulsion, 
even in lack of that mandatory provision, the 
duration of the expulsion may not exceed 
twice the sentence of imprisonment............  

32 I. In lack of authorization, the complainant 
may not submit the injured party’s complaint 
also on behalf of another person with full 
capacity to act in criminal proceedings. 
II. In a private prosecution case, descriptions 
of facts on the grounds of which the 
complainant declares its request that the 
perpetrator be prosecuted, form part of the 
complaint and, as such, belong to the 
charges; the way the complaint has been 
drafted – e. g. whether the alleged statements 
are indicated in the ‘body’ or in the annex of 
the complaint – is irrelevant. 
III. When adjudicating acts impugning a 
person’s integrity, it shall be examined at the 
first place whether all elements of crime are 
fulfilled. The offense of libel is committed 
if, according to the statement made by the 
defendant in public, the injured party has 
obtained the deceased person’s estate, 
instead of the lawful heirs, by deceiving the 
deceased person who was seriously ill, i.e. in 
a way that is morally reprehensible and 
raises the suspicion of a criminal offense as 
well. Statements reflecting a negative value 
judgment, but not including any fact capable 
of impugning a person’s integrity, as well as 
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statements that are not insulting, shall not 
constitute defamation, nor shall they 
constitute insult. .......................................... 

33 I. In cases worthy of special consideration, 
the mandatory application of prohibition 
from occupation may be omitted against the 
perpetrator of the offense of endangerment 
of minors [second sentence of Section 52 (4) 
of Btk. [the Criminal Code]. 
II. To impose the criminal sanction of 
prohibition from occupation, provided for by 
Section 52 (4) of Btk., it is not required that 
the perpetrator has an occupation for which 
professional skills falling within the scope of 
prohibition are necessary. 
III. Incorrect interpretation of reasons 
worthy of special consideration, as well as 
the omission of detailed reasoning may not 
constitute a ground for revision. ................. 

34 I. Imposing disqualification from driving for 
an indefinite period is lawful in case the 
defendant is unfit to drive at the time when 
the judgment is being delivered. Any 
prediction regarding whether and when the 
defendant will become fit to drive is 
irrelevant in this context [Section 56 (5) of 
Btk.]. 
II. If only a limited appeal has been lodged 
against the judgment at first instance, any 
evidence arising subsequently in the second 
instance proceeding may not be taken into 
consideration. In that procedural situation, 
any new evidence could only be adduced in 
case of meeting the requirements under 
Section 637 (1), point (a) of Be. [Code of 
Criminal Proceedings], in form of a retrial 
[Section 583 (3), Section 591 (2), point (a) 
of Be.]. 
III. In case of a limited re-examination, facts 
of the case may be affected only in 
accordance with the provisions governing 
the rectification of judgments. Nevertheless, 
it is not prohibited for the court of second 
instance to indicate and consider data 
relating to the defendant’s personal 
circumstances which form part of the 
documents of the case but were not included 
in the judgment at first instance. ................. 

35 The aggravating circumstance of 
committing the offense in a gang may be 
based on any form of criminal liability but 
can only be established on the grounds of 
acts realized at the place where the 
perpetrator performed its act or in the 
proximity thereof, either at the same time or 
consecutively. Robbery shall not qualify as 
committed in a gang, if the aider and abettor 
decoys the victim to the scene of robbery but 
leaves the scene before the perpetrator 
would start to perform its act and keeps 
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getting farther from the scene while the act 
is being performed. .....................................  

36 I. Under Article 3 (1) of Directive 98/5/EC 
of the European Parliament and of the 
Council of 16 February 1998, a lawyer who 
wishes to practise in a Member State other 
than that in which he obtained his 
professional qualification shall register with 
the competent authority in that State. 
II. A person who is not registered by the 
Hungarian Bar Association as a European 
lawyer practising either on a permanent 
basis or occasionally, has not declared his 
activity to the Bar Association, while his 
power of attorney has been drafted in the 
Bulgarian language without any 
legalization, has not attached any 
cooperation agreement, and there is no data 
proving that he would dispose of such an 
agreement, is not entitled to carry out 
professional activities as a lawyer; thus, he 
may not act as defence counsel in criminal 
proceedings. As a result, motions submitted 
by such persons shall not be regarded as 
submitted by the defence counsel. ..............  

37 As the legal representative of the injured 
party acting as private prosecutor is not an 
autonomous participant of the criminal 
proceedings and as such, contrary to the 
defender, has no right to appeal on his own 
initiative, any appeal submitted by that legal 
representative shall be regarded in each case 
only as an appeal submitted by the private 
prosecutor he represents. The private 
prosecutor’s legal representative may not 
submit an appeal on behalf of any person 
other than the private prosecutor, i.e. 
declarations made by the legal 
representative shall always be considered as 
the represented person’s declarations. ........  

38 Section 378 (4) of Be. shall not apply, if the 
injured party acquired knowledge, already 
on the day on which the act was committed, 
of the person of the perpetrator of the 
criminal offense of illegal entry into private 
property, and it was not the discovery of new 
data or the reclassification of the act, which 
revealed the fact that the offense may be 
prosecuted upon complaint by the injured 
party, and that fact was obvious already 
when the act was committed and no 
proceedings have been initiated ex officio.   

39 Any new piece of evidence, which different 
findings regarding the facts supporting the 
defendant’s criminal liability, shall not 
qualify as a ground for retrial. In addition, a 
repeated motion to present evidence, which 
was refused by the court already in the main 
proceedings, shall not qualify as new 
evidence. .....................................................  

40 I. The court has conducted the public hearing 
in the absence of a person whose 
participation would have been obligatory by 
virtue of law. Namely, the defendant was in 
detention in a correctional facility; the court 
summoned him to the hearing and ordered 
his transportation to the hearing, as he 
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declared his intention to participate at the 
public hearing. Under such circumstances, 
the ‘absence’ of the defendant is obviously 
not based on his own initiative. 
II. In such a case, conducting a public 
hearing shall lead, either in ordinary legal 
remedy proceedings or revision 
proceedings, to the annulment of the 
decision on absolute grounds, even if failure 
to transport the defendant to the hearing 
cannot be attributed to the court. ................. 

41 I. Judgments delivered by the European 
Court of Human Rights (ECHR), 
establishing a violation of the European 
Convention on Human Rights, shall 
constitute a ground for revision proceedings, 
if any provision of an international treaty, 
incorporated by an act of parliament, has 
been violated either in the final decision on 
the merits delivered by the court hearing the 
criminal case, or in the criminal proceedings 
that led to the decision on the merits. 
II. In cases where the established violation 
of the Convention is related to the finding of 
facts included in the final decision, the 
causal chain leading thereto, the conduct of 
taking of evidence, the assessment of the 
lawfulness of means of evidence, or the 
comparison of evidence, the violation may 
be remedied only in a repeated discovery 
process ordered because of annulment, 
through finding new facts of the case. 
III. Besides the judgments of the first and 
second instance courts, the annulling 
decision shall be extended to the judgment 
delivered by the Curia in the revision 
proceedings, amending those judgments on 
the merits. Namely, it is the first and second 
instance judgments, as well as the judgment 
delivered by the Curia in the revision 
proceedings together which constitute the 
final decision on the merits, against which a 
subsequent revision shall take place due to 
the judgment delivered by the ECHR. ........ 
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CIVIL DEPARTMENT 
CIVIL CASES 

42 Declarations made in writing must arrive at 
the recipient to take effect. Arrival of the 
declaration may be established also if 
receipt of the document including a demand 
failed due to the recipient’s error, in a way 
that the recipient was notified on the 
delivery but did not collect it. Once the 
written declaration has taken effect, the 
written demand shall be regarded as made, 
and the statutory limitation period of the 
claim shall be interrupted as well. ............... 

43 If one tortfeasor disputes in its appeal the 
amount of compensation for non-pecuniary 
damages for the only reason that the other 
tortfeasor who is subject, together with him, 
to joint and several liability, has already 
performed due to a settlement, the court of 
second instance goes beyond the bounds of 
the appeal if it reduces the amount of 
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compensation for reasons related to 
determinations of price and value at the time 
the damage occurred, or to the injured 
party’s own contribution to the damage. ....  

44 The holder of the right to hunt shall not be 
liable for damages caused by huntable 
animals settled in the urban part of the 
community’s administrative area which is 
not qualified as hunting area. ......................  

45 I. Passages from the reasoning part of the 
first and second instance judgments, taken 
out of context, are in themselves incapable 
of demonstrating that the court of second 
instance has upheld the judgment delivered 
by the court of first instance with reference 
to a different legal reasoning. 
II. If, in the petition for the authorization of 
revision, reference is made to a deviation 
from the Curia’s published decision in any 
issue of law concerning the conduct of 
procedure in substantive matters, it is 
indispensable for adjudicating the 
appropriateness of the information given 
regarding the taking of evidence to examine, 
to the extent necessary, the reasons behind 
the decision on the merits of the case. ........  

46 Having introduced the institution of 
charging court costs, the legislator placed 
the right to reimbursement of court costs at 
the disposal of the parties, in accordance 
with the principle of party disposition laid 
down in Section 2 of Pp. [the Code of Civil 
Proceedings], including the principle 
according to which the motions and legal 
statements of the parties shall be binding 
upon the court. Its significance is, on one 
hand, that the court may issue any order 
concerning the winning party’s court costs 
only if the winning party has charged those 
costs, i.e. it has put forward, within the 
context of its right of disposal, its claim for 
the reimbursement of court costs, and, on the 
other hand, the court may issue orders only 
in relation to the costs (elements of costs) 
indicated and only to the extent (amount) 
determined in the charging. ........................  

47 I. Should the court of second instance, when 
reviewing the judgment delivered by the 
court of first instance, does not move to the 
review in the substantive law sense, 
examination of that judgment in the context 
of conduct of procedure in substantive 
matters shall be out of question. .................  
II. Examination of the procedural conditions 
for the declaratory action under Section 172 
(3) of Pp. does not belong to the conduct of 
procedure in substantive matters; thus, in 
this respect there is no obligation for the 
court to conduct procedure in substantive 
matters. .......................................................  

48 If the conduct of procedure in substantive 
matters is based on the ex officio finding of 
nullity in the proceedings initiated for 
declaration of invalidity of an agreement, 
the condition for delivering – as a result of 
the review in the substantive law sense and 
based on the ex officio finding of a ground 
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for nullity – any decision granting the 
plaintiff’s claim, i.e. amending the first 
instance judgment that rejected the claim, or 
upholding the first instance judgment that 
granted the claim, is that the plaintiff should 
change its action. With respect to the party’s 
right of disposition, the court shall not 
deviate from the cause of action indicated by 
the plaintiff in its claim. .............................. 

49 No substantive binding force in the sense of 
Section 360 (1) of Pp shall be attributed to 
the court decision delivered under Section 
25 (2), point (a) of “DH2” Act [Act XL of 
2014], ordering the defendant / debtor to a 
repeated offsetting. ..................................... 
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CIVIL DEPARTMENT 
COMMERCIAL CASES 

50 I. In situations of imminent insolvency, the 
debtor’s business activities and any decrease 
in its assets resulting thereof shall not 
automatically lead to the establishment of 
the executive officer’s liability. That 
liability may be established only if the 
decrease in the assets was attributable to the 
executive officer’s culpable conduct. This is 
the case when the executive officer makes 
irrational decisions, or if the decrease in the 
assets cannot be justified on economic 
grounds. ...................................................... 
II. The fact that certain claims are not 
included in the debtor’s books of account for 
the reason of being uncollectible, or for loss 
in value, shall not be regarded as if the 
debtor had waived those claims. The claim 
in question shall not cease to exist in the 
civil law sense, and the liquidator shall not 
forfeit the opportunity to enforce the claim. 
The executive officer’s liability shall not be 
established, unless the executive officer has 
taken any irrational measure concerning the 
claims (such as waiving them without due 
reasons, or waiving rights, or enabling a set-
off that violates the creditors’ interests, etc.), 
which adversely affected the chances for or 
the extent of their enforcement or recovery, 
or their actual value. 

51 The joint and several liability of the persons 
undertaking surety for the same obligation 
and, consequently, the equal sharing of 
burdens in their legal relationship as a 
general rule may not be established if such 
persons have undertaken surety 
independently from each other. ................... 
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CIVIL DEPARTMENT 
LABOUR CASES 

52 When calculating the amount of 
compensation to be paid as the consequence 
of unlawful termination of employment 
relationship, it shall be taken into 
consideration if the employer successfully 
proves that the injured employee has failed 
to meet its duty to mitigate losses, as 
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reasonably expected under the 
circumstances. ............................................  

53 The requirement under Section 270 (2), 
point (b) of Mt. [the Labour Code], 
according to which the right to represent 
before the employer shall be regulated, 
applies equally to the trade union’s organ 
operating at the employer, as well as to the 
trade union’s officer being in an 
employment relationship with the employer. 
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54 The prohibiting condition included in 
Section 100 of Air. [Act on Tax 
Administration], relating to the different 
qualification of legal relationships, will be 
fulfilled not by the fact that the tax authority 
performs a tax audit which results in a 
period closed by tax audit, but by the fact 
that the tax authority examines the reality of 
legal relationships, analyses their content, 
and it makes findings relating thereto. ........  

55 Neither the authority, nor the court has any 
duty to align legal titles, referred to by the 
party either falsely or inaccurately, with true 
and correct titles, and vice versa. Namely, 
compliance with the formal requirements set 
by Földforgalmi tv. [Land Transactions Act] 
falls within the responsibility of the party 
making any declaration. ..............................  

56 It is the duty of the parent, against whom the 
visiting right can be exercised, to prepare the 
child of minor age for the visit, ensuring 
thereby that the decision granting visiting 
right, delivered either by the court or by the 
guardian authority, will be respected. The 
parent shall not make the visit dependent on 
whether the parent, whom the visiting right 
has been granted, wants to enter the 
apartment or not. The child’s interest 
requires the parents to cooperate with each 
other............................................................  

57 The part of the salary that was determined in 
the letter of appointment, and that is based 
on the employer’s decision, shall not be 
regarded as a unilateral commitment by the 
employer under Section 16 of Mt. ..............  

58 Provisions of law annulled by the 
Constitutional Court shall be repealed on the 
day following the publication of the decision 
on the annulment in the official gazette, and 
they shall not apply from that day, unless the 
Constitutional Court has determined a 
different date. Under Section 85 (3) of Kp. 
[Code of Administrative Court Procedure], 
the court shall take it into account ex officio 
if the administrative act is based on any 
provision of law that should not apply in the 
given case. ..................................................  

59 Section 8 (6) of Étv. [Act on the Formation 
and Protection of Built Environment], under 
which administrative authorities shall apply 
the local building regulation, is not a 
provision constituting any competence; 
thus, the authorities shall apply the local 
government’s decree as well, within the 
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context of and not exceeding their existing 
competence. ................................................ 

60 By keeping Section 469 (2) of Act CXXVI 
of 2007 on the amendment of certain tax 
laws (referred to as ‘Módtv.1.’) as a separate 
transitional norm, the legislator ensured the 
recognition of accrued incomes originating 
from assets taken over before 2007 without 
consideration, and thereby it provided an 
opportunity for the plaintiff to reduce the 
company tax base in respect of assets taken 
over before 2007 without consideration, 
during the release in years 2011 and 2012 as 
well. ............................................................ 

61 I. The order by which the authority has 
launched the procedure is sufficiently 
detailed, so the party’s right to defence is not 
violated if the order provides information 
about the subject matter of the procedure, 
indicates the set of facts, on the grounds of 
which the authority has launched the 
procedure, as well as the provisions of law 
the respect or the violation of which the 
authority will examine in the procedure. 
II. If the appellant does not provide any 
explanation concerning the similarity 
between the referred case and the case in 
which the appellant is involved, the question 
of discriminatory application of law may not 
be examined. (Decision No. 
Jpe.I.60.002/2021/7. Reasoning part: 
[19]–[21], [25]). 
III. A program that, from the viewpoint of 
the minor under protection, conveys a 
misunderstandable and harmful message 
and offers a damaging lifestyle – such as 
presenting robbery as an act that is lucrative 
and free of any particular risk, that is 
basically acceptable –, shall not be qualified 
under the age limit category No. III. ........... 

62 Failing to meet the time limit of 60 days set 
by Földforgalmi tv. [Land Transactions Act] 
to make the declaration of acceptance of the 
sale and purchase contract constitutes 
forfeiture of right. The holder of the pre-
emption right may not successfully invoke 
any false information received as to the last 
day of that deadline, if its own lawful 
conduct would have been sufficient to avoid 
the severe consequence set by the law. ....... 

63 Determining the amount of contribution to 
field watchmen service on the basis of the 
‘gold crown’ value of the agricultural land 
at hand shall not infringe any higher-ranking 
law. 
In a state of danger, tasks and 
responsibilities of the representative body of 
the local government, including the 
responsibility of adopting a local 
government decree on the establishment and 
operation of field watchmen service, shall 
be exercised by the mayor........................... 
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JOGEGYSÉGI HATÁROZAT 

KÚRIA 

2/2021. Közigazgatási-polgári 
jogegységi határozat 

A Kúria Közigazgatási és Polgári-Gazdasági-
Munkaügyi Jogegységi Tanácsa a Kúria 
Közigazgatási Kollégiumának és Polgári 
Kollégiumának kollégiumvezetői indítványa alapján 
a Magyar Állam javára és nevében eljáró gazdasági 
társaságokat a közigazgatási és polgári perben 
megillető illetékkedvezmény érvényesülése 
tárgyában lefolytatott jogegységi eljárásban 
meghozta a következő 

jogegységi határozatot: 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § 
(1) bekezdés a) pontjában a Magyar Államnak 
biztosított teljes személyes illetékmentesség hatálya 
– törvény erre vonatkozó kifejezett rendelkezése 
hiányában – nem terjed ki azokra a gazdasági 
társaságokra, amelyek külön törvény alapján a 
Magyar Állam javára és nevében járnak el. 

Indokolás 
I. 
A Kúria Közigazgatási Kollégiumának és Polgári 
Kollégiumának kollégiumvezetői a bíróságok 
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. 
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés a) 
pontja, a 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 
egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében 
jogegységi indítványt terjesztettek elő a NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) és 
olyan egyéb gazdasági társaságok közigazgatási és 
polgári peres eljárásokban érvényesülő személyes 
illetékmentessége kérdésében, amelyeket az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a 
továbbiakban: Itv.) 5. § (1) bekezdése ugyan nem 
nevesíti, de külön törvény alapján a Magyar Állam 
nevében és érdekében járnak el. 
Az indítvány szerint a Kúria ítélkező tanácsai nem 
egységesen értelmezik, hogy a saját nevében, de 
külön törvény alapján a Magyar Állam nevében és 
érdekében eljáró NIF Zrt.-re és a vele azonos 
jogállású gazdasági társaságokra vonatkozik-e a 
teljes személyes illetékmentesség kedvezménye. Az 
eltérő ítélkezési gyakorlat alapvetően a NIF Zrt. 
jogállásának nem egységes megítéléséből fakad, 
amely a következő konkrét döntésekben jelenik meg. 
Az indítványban hivatkozott EBD2012.K. 6. számú 
elvi bírósági döntés alapjául szolgáló közigazgatási 
eljárásban a NIF Zrt. jogi képviselője útján 2010. 
február 24-én tulajdoni lap másolat szolgáltatása 
iránti kérelmet terjesztett elő a körzeti földhivatalnál. 
Kérelmén feltüntette, hogy díjmentes az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, 

valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 30. § (1) 
bekezdés a) pontja, valamint a közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 29. 
§-a alapján. Az első fokon eljárt körzeti földhivatal a 
NIF Zrt. kérelmét elutasította, mivel a kérelmező 
hiánypótlási felhívás ellenére nem fizette meg a 
másolatok kiadásáért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjat. A NIF Zrt. fellebbezése folytán 
eljárt megyei földhivatal az elsőfokú döntést a 
díjfizetés tekintetében helybenhagyta. 
A NIF Zrt. keresete alapján a Somogy Megyei 
Bíróság a közzétett elvi bírósági döntésben 
kimondta, hogy a NIF Zrt. a Kkt. 29. §-a szerint, a 
magántőke bevonása nélkül megvalósuló országos 
közutak fejlesztési és építési feladatainak ellátása 
során törvényi felhatalmazás alapján a Magyar 
Állam javára és nevében jár el, építtetőként a Magyar 
Állam törvényes képviselője. A Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 219. § 
(2) bekezdése alapján a képviselő cselekménye által 
a képviselt válik jogosulttá illetőleg, kötelezetté. 
Mindezek okán a NIF Zrt. nem köteles a 
földhivatalnak a tulajdoni lap másolat kiadásáért 
igazgatási szolgálati díjat fizetni, a Magyar Államnak 
a Díjtörvény 30. § (1) bekezdésén alapuló teljes 
díjmentességére tekintettel. 
Az indítványban a fenti elvi bírósági döntéssel 
ellentétes joggyakorlatként ismertetett kúriai 
döntések közül a Kfv.III.37.196/2020/7. számú 
határozatban a Kúria a kisajátítási ügyben 
felperesként perben álló NIF Zrt.-t – mint pervesztes 
felet – 70 000 forint felülvizsgálati eljárási illeték 
megfizetésére kötelezte. Megállapította, hogy a NIF 
Zrt. kiemelten fontos beruházási feladatokat lát el a 
Magyar Állam nevében, a cégszerű működés 
körében végzett tevékenysége azonban nem foglalja 
magában automatikusan a perre vonatkozó 
képviseletet is. A perbeli képviseletnek szigorú 
eljárási szabályai vannak, amelytől a NIF Zrt. által 
végzett feladat jellegére figyelemmel sem lehet 
eltekinteni. A perben a NIF Zrt. (mint felperes) a 
peres fél és nem a Magyar Állam, a NIF Zrt. saját 
jogán és nem a Magyar Állam képviseletében, 
meghatalmazással indította a pert. Az Itv. 5. § (1) 
bekezdése tételesen felsorolja a személyes 
illetékmentességben részesülő szerveket, ám ebben a 
felsorolásban a NIF Zrt. nem szerepel. A NIF Zrt. 
nem azonosítható a Magyar Állammal, ezért az általa 
hivatkozott Itv. 5. § (1) bekezdés a) pontjára 
figyelemmel mint önálló gazdasági társaság nem 
részesül teljes személyes illetékmentességben.  
Azonosan ítélte meg a Kúria a NIF Zrt. közigazgatási 
perben történő illetékviselési kötelezettségét az 
indítványban megjelölt Kfv.II.37.219/2020/6. 
számú, valamint a Kfv.IV.37.435/2019/4. számú 
határozatokban is. Az előbbiben foglaltak szerint, a 
perben a NIF Zrt. saját jogán peres félként, és nem a 
Magyar Állam képviseletében meghatalmazással 
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indította a pert. Miután az Itv. 5. § (1) bekezdése 
tételesen felsorolja a teljes személyes 
illetékmentességben részesülő szerveket, és a 
felperes abban nem szerepel, önálló gazdasági 
társaságként a teljes személyes illetékmentesség nem 
illeti meg. A Kfv.IV.37.435/2019/4. számú döntés 
szerint a II. rendű alperesként perben álló NIF Zrt. az 
Itv. 5. § (1) bekezdése szerinti taxatív felsorolásban 
nem szerepel, ezért köteles a felülvizsgálati eljárási 
illeték megfizetésére. 
Az indítványban hivatkozott polgári perekben a 
Kúria a Bírósági Határozatok Gyűjteményében (a 
továbbiakban: BHGY) közzétett 
Pfv.III.21.864/2013/2. és a Pfv.I.20.968/2018/8. 
számú ítéletében, valamint a Pfv.I.21.483/2016/10. 
számú végzésében a NIF Zrt. az Itv. alapján jogosult 
a teljes személyes illetékmentességre. A Kúria 
Pfv.III.20.154/2015/7. és a Gfv.VII.30.284/2012/8. 
számú határozataiban a NIF Zrt. tekintetében fel sem 
merült a személyes illetékmentesség „lehetősége”, 
mivel a NIF Zrt. lerótta az illetéket, míg a 
Pfv.III.20.097/2011/5. számú végzésével a 
Legfelsőbb Bíróság az illeték megfizetésének 
elmulasztása miatt utasította el hivatalból a NIF Zrt. 
által előterjesztett felülvizsgálati kérelmet. 

II. 
A legfőbb ügyész a jogegységi indítványra tett 
nyilatkozatában úgy foglalt állást, hogy az Itv.-ben 
nem nevesített olyan gazdasági társaságokat, 
amelyek a külön törvényben meghatározott körben, a 
törvény által feljogosítottan a Magyar Államot 
képviselve, annak nevében és érdekében a 
közigazgatási eljárásokban félként vesznek részt, 
illetve a közigazgatási perben vagy a polgári perben 
félként járnak el, megilleti az Itv. 5. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti illetékmentesség. Ebből a 
szempontból azért nincs jelentősége annak, hogy az 
említett eljárásokban félként közvetlenül a gazdasági 
társaság jelenik meg, mivel a Magyar Állam nevében 
és érdekében történő eljárásra – meghatározott 
tevékenységi körhöz kapcsolódóan – törvény 
jogosítja fel. 
A Magyar Államot megillető személyes 
illetékmentesség célja annak elkerülése, hogy az 
állam „önmagának” fizessen bizonyos – általa 
biztosított – szolgáltatásokért. Erre figyelemmel nem 
lehetne észszerűnek tekinteni az olyan szabályozást, 
amelynek értelmében a külön törvény alapján az 
állam nevében és érdekében eljáró, kizárólag a 
Magyar Állam tulajdonában álló NIF Zrt. az állami 
bevételt képező eljárási illetékfizetésre lenne köteles. 

III. 
A jogegységi tanács álláspontja az indítványban 
meghatározott elvi kérdésben a következő: 
1. A jogegységi tanács mindenekelőtt rögzíti, hogy 
az indítványban megfogalmazott jogértelmezési 
probléma a közigazgatási és a polgári peres 
eljárásokban a Magyar Állam nevében és javára 
eljáró jogi személyek esetén érvényesülő teljes 
személyes illetékmentesség költségkedvezményének 
a megítélésére irányul. Az EBD2012.K. 6. számú 
döntés nem a kereseti (felülvizsgálati eljárási) illeték 
megtérítésével kapcsolatos illetékmentességi szabály 
értelmezésével és alkalmazásával foglalkozik. Az 
indítványban megjelölt – a NIF Zrt. teljes személyes 

illetékmentességét megállapító – polgári 
döntésekben pedig a Kúria tanácsai az első- és a 
másodfokú bíróság jogértelmezésével azonosan 
alkalmazták az Itv. vonatkozó rendelkezését. 
2. Az Itv. meghatározza azokat az eljárásokat, 
amelyek mentesek az illetékfizetési kötelezettség 
alól (tárgyi illetékmentesség), valamint taxatíve 
felsorolja azokat a jogalanyokat, amelyeknek nem 
kell illetéket fizetni (személyes illetékmentesség). Az 
1/2018. Polgári jogegységi határozat is – bár más 
szempontból – értelmezte az Itv. 5. §-át, és 
megállapította (III. pont), hogy „az Itv. 5. § (1) 
bekezdése alapján személyes illetékmentességben 
részesített jogalanyok esetében a jogalkotó nem volt 
tekintettel sem a bírósági – vagy bármely más 
hatósági – eljárás belső logikájára, sem a Pp. szerinti 
személyi és vagyoni körülményekre. A személyes 
illetékmentesség közvetlenül a jogszabály 
rendelkezésén alapul, valamennyi eljárási és 
vagyonszerzési illetékre kiterjed, indoka pedig az 
adott jogalany tevékenységi köre, annak 
közhasznúsága. A jogalkotó az így meghatározott 
jogalanyi kör – azaz nem az igénybe vett eljárás 
dinamikája – tekintetében rendelkezik úgy, hogy a 
kedvezményezettek akkor sem kötelezhetők illeték 
fizetésére, ha egyébként az adott eljárás szabályai 
szerint arra kötelesek lennének.” 
Az Itv. 5. § (1) bekezdés a) pontja a személyes 
illetékmentességre jogosult alanyi körbe sorolja a 
Magyar Államot mint amely feltétel nélküli – azaz a 
konkrét megelőző eljárástól, az abban betöltött 
pozíciótól, az ellátott tevékenységtől függetlenül – 
teljes személyes illetékmentességben részesül, tőle 
mint mentes féltől nem lehet az illetéket követelni. A 
Magyar Államot hivatalból, a személye alapján illeti 
meg a teljes személyes illetékmentesség [Itv. 4. § (1) 
bekezdés]. 
3. Az állam az egyes – közigazgatási, polgári peres 
vagy nemperes – eljárásokban nem képes 
személyesen eljárni. Ezért – ha törvény vagy 
miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik – a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) 
gyakorolja a rábízott állami vagyon felett az államot 
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét tulajdonosi joggyakorlóként, valamint az 
állami vagyonnal kapcsolatos polgári jogi 
jogviszonyokban ellátja az állam képviseletét is [az 
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a 
továbbiakban: Ávtv.) 3. § (1) bekezdés, 17. § e) 
pont]. A képviseleti és a tulajdonosi jog gyakorlása 
ellenére az Itv. 5. § (1) bekezdés c) pontja ezt a 
gazdasági társaságot külön nevesíti – a társasági 
adófizetési kötelezettség hiányának feltételéhez 
kötötten – a teljes személyes illetékmentességre 
jogosultak között. 
4. Az Ávtv.-ben főszabályként meghatározott 
tulajdonosi joggyakorlásra és képviseletre vonatkozó 
rendelkezések alól kivételt fogalmaz meg a Kkt. 29. 
§ (1) és (1a) bekezdése, amelyek értelmében az állam 
kizárólagos tulajdonában lévő, az országos 
közúthálózat fejlesztési és építtetői feladatainak 
ellátásáért felelős NIF Zrt. az állam javára és nevében 
jár el. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy az építtető – a koncessziós 
szerződés keretében megvalósuló utak kivételével és 
a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – 
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felelős az építési munkák előkészítéséért. Ennek 
keretében teljeskörűen elkészítteti a szükséges 
műszaki terveket (így különösen az engedélyezési 
tervet vagy a kiviteli tervet), tanulmányokat, 
ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási 
eljárásokban, saját nevére megszerzi az építési 
engedélyeket, elvégzi vagy elvégezteti a 
munkaterület előkészítését (beleértve különösen a 
területszerzést, megelőző régészeti feltárást, közmű 
kiváltást és fejlesztést), továbbá lefolytatja a 
közbeszerzési eljárásokat. Az építtető építési 
szerződéseket köt a megvalósításra, gondoskodik az 
építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról, 
lebonyolítja a műszaki átadás-átvételt. Az építtetőre 
a gyorsforgalmi utak közérdekűségéről és 
fejlesztéséről szóló jogszabály rendelkezései is 
irányadóak. A Kkt. arról is rendelkezik, hogy a NIF 
Zrt.-nek milyen vagyonkezelési és elszámolási 
feladatai vannak [Kkt. 29. § (1b)–(1f) és (3)–(3e) 
bekezdés]. A Kkt. 29. § (6) bekezdése és a 32. § (6) 
bekezdése alapján – a NIF Zrt. mellett – a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. is a Magyar Állam nevében és 
javára jár el a befejezett beruházások területének 
rendezése során végzett vagyonkezelői feladatai 
körében. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közhasznú 
gazdasági társaság, ezért az Itv. 5. § (1) bekezdés m) 
pontja alapján illeti meg a teljes személyes 
illetékmentesség. 
5. A Kkt. szabályozásához hasonló rendelkezéseket 
tartalmaz a Vtv. 44. § (3) bekezdése, amely szerint a 
fejlesztési közreműködőként eljáró NIF Zrt. mint 
építtető az országos jelentőségű és egyéb 
vasútvonalakon, az azokhoz kapcsolódó 
ingatlanokon, valamint a vasútvonalak 
megállóhelyei megközelítésének fejlesztése és a 
ráhordás feltételeinek javítása érdekében létrehozott 
parkolók és kapcsolódó létesítmények tekintetében 
központi költségvetési és uniós támogatásból 
beruházási (létesítés, felújítás és fejlesztés) 
feladatokat lát el az állam nevében és állami 
tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén az állam 
javára, amely tevékenység fontos közérdekű és 
közcélú tevékenységnek minősül. A Vtv. 44. § (3a) 
bekezdés második mondata rendelkezik az ügyféli 
jogállásról: a NIF Zrt. ügyfélként részt vesz a 
hatósági eljárásokban, saját nevére megszerzi vagy 
megszerezteti az építési engedélyeket, elvégzi vagy 
elvégezteti a munkaterület előkészítését (beleértve 
különösen a területszerzést, a régészeti feltárást és a 
közműkiváltást vagy -fejlesztést), továbbá lefolytatja 
a közbeszerzési eljárásokat. (…) A Vtv. 44/A. §-a 
ezen kívül meghatározza a Magyar Állam 
tulajdonába került vagyontárgyak esetén a NIF Zrt. 
vagyonkezelési feladatait is. A Vtv. 44. § (7)–(8) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet a MÁV 
Zrt végzi az állam nevében és az állam javára, amely 
fontos közérdekű és közcélú tevékenységnek 
minősül. 
6. Az ágazati jogszabályok tehát egyrészt arról 
rendelkeznek, hogy a NIF Zrt. és a nevesített jogi 
személyek – az ott meghatározott eljárásokban – az 
állam nevében és javára járnak el. Másrészt 
kimondják, hogy saját nevükben eljáró ügyfélnek 
minősülnek az építtetői és vagyonkezelői feladatok 
ellátása során, amely az állami tulajdonosi 
joggyakorláshoz kapcsolódó tevékenységi kör 
lehatárolását jelenti. Az Itv. vizsgált rendelkezésében 

a személyes illetékmentesség kedvezménye nem az 
állam nevében végzett tevékenységi körhöz kötődik, 
helyette konkrét személyi kört (jogalanyokat) 
határoz meg taxatív módon, külön utaló szabály 
nélkül. Ez a rendelkezés az Itv.-ben az illetékfizetésre 
kötelezett személyének a meghatározásával áll 
összhangban (a szerző fél [Itv. 27. § (1) bekezdés], az 
eljárást megindító [Itv. 31. § (1) bekezdés], az eljárást 
kezdeményező [Itv. 38. § (1) bekezdés]). Az Itv. 5. § 
(1) bekezdésében meghatározott mentesség is e 
személyi (és nem tevékenységi) körhöz kapcsolódik, 
mivel az Itv. 4. § (1) bekezdése értelmében az illeték 
fizetésére egyébként kötelezett mentessége 
(személyes illetékmentesség) esetén az illetéket a 
mentes féltől nem lehet követelni. A teljes személyes 
illetékmentesség olyan személyes kedvezmény, 
amely a felet – a személye alapján – hivatalból illeti 
meg, azt a bíróság nem a mentesség alapjául 
felhozott indokok mérlegelésével engedélyezi, mivel 
a mentesség a taxatíve meghatározott személyhez, és 
csakis ehhez kötött. Annak ténye nem függ (függhet) 
az egyes megelőző eljárásokhoz kapcsolódó 
tevékenységi körök peres eljárásonkénti egyedi 
vizsgálatától. 
7. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a Kkt. és a 
Vtv. is – a konkrét tevékenységi kör meghatározása 
mellett – saját ügyféli pozíciót is biztosítanak az 
állam nevében és javára eljáró gazdasági társaságok, 
így a NIF Zrt. számára. Ez – részben – abból is fakad, 
hogy egyes tevékenységek tekintetében a fenti 
szabályok önálló felelősségi rendszert, önálló 
jogszerzést (pl. építési engedély) és önálló ügyféli 
kötelezettségeket teremtenek az építtető/fejlesztési 
közreműködő/vagyonkezelő számára. Mivel az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 10. § (1) bekezdése alapján ügyfél az a 
természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, 
akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy 
közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági 
nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) 
hatósági ellenőrzés alá vontak, a Kkt. és a Vtv. 
ügyféli pozícióról szóló rendelkezései közvetlen 
érintettséget teremtenek az adott ügyfajtákban 
(vagyis az ügyek a NIF Zrt. jogát is vagy jogos 
érdekét érintik), ez az érintettség pedig a 
közigazgatási határozattal összefüggésben is fennáll. 
8. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 327. § (1) 
bekezdése szerint, a közigazgatási per indítására 
jogosult: a) az ügyfél, b) a kifejezetten rá vonatkozó 
rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb 
résztvevője. A Kp. 17. § a) pontja értelmében, a per 
megindítására jogosult az, akinek jogát vagy jogos 
érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül 
érinti. 
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 
törvény (a továbbiakban: Pp.) 1. § (2) bekezdése – 
eltérően a régi Pp. 3. § (1) bekezdésétől és a Kp. 17. 
§ a) pontjától – pedig azért nem mondja ki, hogy csak 
a jogvitában érdekelt fél indíthat pert, mert ez 
következik az igény érvényesítésre jogosító anyagi 
jogi szabályból, az eljárási törvény az anyagi 
jogszabályok érvényre juttatásának útjáról 
rendelkezik. 
Az indítványban megjelölt ügyek közül egy esetben 
(Kfv.IV.37.435/2019/4.) a NIF Zrt. II. rendű 
alperesként állt perben, a perben állása a 
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kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 32. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján kötelező. Más ügyben 
(Pfv.I.20.968/2018/8., Pfv.III.20.154/2015/7.) a 
felperesek a NIF Zrt.-vel szemben alperesként 
érvényesítettek kártérítési igényt. A pert a többi 
esetben (Kfv.III.37.196/2020/7. Kfv.II.37.219/2020/ 
6., Gfv.VII.30.284/2012/8., Pfv.I.21.483/2016/10.) a 
NIF Zrt. indította, magát felperesként megnevezve, 
azaz a régi Pp. alapján mint ügyfél, illetve fél, a Kp. 
szerint pedig mint akinek jogát, jogos érdekét a 
közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti. 
A Kp. 37. § (1) bekezdés b) pontja értelmében, a pert 
keresetlevéllel kell megindítani, amely tartalmazza a 
felperes nevét, cégjegyzékszámát vagy más 
nyilvántartásba vételi számát, lakcímét vagy 
székhelyét, adóazonosító számát és perbeli állását, 
továbbá képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, 
illetve – ha ilyennel rendelkezik – egyéb 
elérhetőségét. A Pp. 169. §-a és 170. § (1) bekezdése 
is ezt a rendelkezést tartalmazza. Amennyiben a NIF 
Zrt. a keresetlevelében felperesként magát tünteti fel, 
e rendelkezési jog tőle nem vonható el, hiszen az 
ügyféli jogállásából következően saját jogán (is) 
jogosult pert indítani, a Magyar Állam kötelező 
perben állását pedig az alkalmazandó jogszabályok 
nem írják elő. A közigazgatási, illetve a polgári per 
megindítása önmagában nem azonosítható a Magyar 
Állam nevében kifejtett tevékenységgel. 
9. Az Alaptörvény 28. cikke 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. Az Alaptörvény és a jogszabályok 
értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan 
észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és 
gazdaságos célt szolgálnak. 
Az Itv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának az 
értelmezésénél – az Alaptörvény R) cikk (2) 
bekezdése és a T) cikk alapján – a „személyes 
illetékmentesség” érvényesülését a Kkt. és a Vtv. 
rendelkezéseinek a kontextusán keresztül kell 
vizsgálni annak megállapításához, hogy a 
jogalkotónak „az állam nevében és javára” való 
eljárást kimondó rendelkezése értelmezhető-e a 
„Magyar Állam” olyan eljárásaként, amely 
megalapozza az Itv. 5. § (1) bekezdése a) pontjának 
az alkalmazását, ez az értelmezés megfeleltethető-e 
az Alaptörvény 28. cikkének. 
A Díjtörvény 30. § (1) bekezdésének a) pontja 
alapján a Magyar Állam teljes személyes 
díjmentességben részesül, a Kkt. és a Vtv. ennek 
ellenére külön rendelkezik az állam nevében és 
javára eljáró jogi személyek egyes tevékenységéhez 
kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj, illetve 
vagyonkezelői jog létesítésének a mentességéről 
[Kkt. 29. § (1c) és (1f) bekezdés, 32/A. § (1) 
bekezdés, Vtv. 44. § (5) bekezdés]. 
Ezekből a rendelkezésekből az következik, hogy a 
Kkt. és a Vtv. sem azonosítja az állam nevében és 
javára eljáró jogi személyeket a Díjtörvény 30. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott Magyar 
Állammal, ellenkező esetben ugyanis szükségtelen 
lenne rendelkezni az igazgatási szolgáltatási díj, 

illetve a vagyonkezelői jog bejegyeztetéséhez 
kapcsolódó fizetési kötelezettség alóli mentességről. 
A NIF Zrt.-nek ez a mentessége sem „teljes”, mivel 
nem terjed ki a Kkt. alapján lefolytatott autópálya 
építési engedélyezési eljárásban a vízügyi és a 
vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 
díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. 
melléklet 4. pontja alapján a szakhatósági eljárásért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére, 
illetve nem mentesíti a gyorsforgalmi út (autópálya, 
autóút) környezetvédelmi engedélyezési eljárásában 
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 
14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. melléklet 9.2 
pontján alapuló igazgatási szolgáltatási díjfizetési 
kötelezettség alól. A NIF Zrt. (mint 
építtető/engedélyes) ezekben az eljárásokban – a 
speciális jogszabály alapján – azért köteles igazgatási 
szolgáltatási díjat fizetni, mivel a jogalkotó az állam 
javára és nevében eljáró NIF Zrt. ezekben a 
közigazgatási eljárásban történő részvételét, eljárását 
– a Magyar Állammal ellentétben – a Díjtörvényben 
és a Kkt.-ben sem tette díjmentessé. 
A Magyar Államot megillető személyes 
illetékmentesség célja annak elkerülése, hogy az 
állam „önmagának” fizessen bizonyos 
szolgáltatásokért, ezért a józan észnek és a közjónak 
is megfelelne az a szabályozás, ha az Itv. úgy 
rendelkezne, hogy az állam nevében és javára eljáró 
jogi személyek is személyes illetékmentességre 
jogosultak. Az Alaptörvény 28. cikke alapján 
azonban ilyen kiterjesztő értelmezésre – az erre 
vonatkozó kifejezett jogszabályi rendelkezés 
hiányában – az ágazati törvényekben ezeknek az 
önálló jogi személyeknek az eljárását, státuszát is 
rendező jogszabályi környezet mellett nincs 
lehetőség. Az ezzel ellentétes jogértelmezés ugyanis 
már az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseitől 
való olyan elszakadást jelentene, amely az 
Alaptörvénnyel összhangban álló értelmezéssel nem 
igazolható. 
10. Mindezek alapján a jogegységi tanács arra a 
következtetésre jutott, hogy az Itv. 5. § (1) bekezdése 
a) pontjában a Magyar Államnak biztosított teljes 
személyes illetékmentesség hatálya – törvény erre 
vonatkozó kifejezett rendelkezése hiányában – nem 
terjed ki azokra a gazdasági társaságokra, amelyek 
külön törvény alapján a Magyar Állam javára és 
nevében járnak el. 
A Kúria ettől eltérő tartalmú határozatai a 
továbbiakban nem hivatkozhatók kötelező erejűként. 

IV. 
A kifejtett indokokra tekintettel a jogegységi tanács 
az Alaptörvény 25. cikk (3) bekezdése és a Bszi. 24. 
§ (1) bekezdés c) pontja, 25. §-a, valamint a 40. § (1) 
és (2) bekezdése alapján a bíróságok jogalkalmazása 
egységének biztosítása érdekében a rendelkező 
részben foglaltak szerint határozott. Határozatát a 
Bszi. 42. § (1) bekezdése szerint közzéteszi a Magyar 
Közlönyben, a Bírósági Határozatok 
Gyűjteményében, a bíróságok központi internetes 
honlapján és a Kúria honlapján 
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JOGEGYSÉGI PANASZ TANÁCS 

A Kúria 
Jogegységi Panasz Tanácsának  

Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi hatályú 
határozata 

Rendelkező rész 
A Kúria megállapítja, hogy a 
Gfv.VII.30.315/2020/5. számú ítélet jogkérdésben 
eltér a Pfv.I.20.185/2018/7. számú, a Bírósági 
Határozatok Gyűjteményében közzétett határozattól. 
Az eltérés indokolt volt, ezért a Kúria a 
Gfv.VII.30.315/2020/5. számú ítéletet hatályában 
fenntartja. 
A Kúria bármely határozatának ezzel ellentétes 
jogértelmezése kötelező erejűként már nem 
hivatkozható. 
A jogegységi panasz elbírálásával összefüggésben 
felmerült költséget az állam viseli. 
A Kúria elrendeli határozatának közzétételét a 
Magyar Közlönyben. 
A határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak. 

Indokolás 
A jogegységi panasz alapjául szolgáló tényállás 

[1] A peres felek között 2007. június 21-én létrejött 
devizaalapú kölcsönszerződés alapján a felperes 
102 756 CHF összegű kölcsönt nyújtott 
lakásvásárlási célra. A kölcsönt az alperes 
ugyanebben a devizanemben volt köteles törleszteni 
olyan módon, hogy az egyes törlesztőrészletek 
esedékességekor a törlesztőszámláján akkora 
forintösszeget kellett tartania, amely fedezte az 
esedékes részletnek a felperes által alkalmazott 
aktuális devizaértékesítési árfolyamon számított 
egyenértékét. Az alperes tudomásul vette, hogy a 
törlesztőrészletek megfizetéséhez szükséges 
devizaátváltásból eredő valamennyi 
árfolyamkockázatot viselni köteles. A felperes – 
alperes által ismert – árfolyamkockázati tájékoztatója 
szerint „[e]z azt jelenti, hogy mivel az adott deviza 
árfolyama időről időre változhat, nem lehet pontosan 
tudni előre, hogy az egyes, devizában azonos összegű 
törlesztő részletek megfizetéséhez mennyi forint 
(vagy egyéb deviza) összeget kell majd az 
igénylőnek a bankszámlán biztosítania a törlesztő 
részletek teljesítéséhez. […] Ebből adódóan a 
törlesztőrészletek megfizetésével kapcsolatos, a 
deviza átváltásból adódó esetleges 
árfolyamkockázatot – ami a forintban (vagy egyéb 
devizában) számolt törlesztés tekintetében okozhat 
növekedést, de csökkenés egyaránt – teljes 
egészében az ügyfél viseli.” A felperes a szerződést 
2011. június 29-én felmondta. Az ekkor általa 
nyilvántartott kölcsöntartozás 92 533,09 CHF volt. 

[2] A felperes módosított keresetében 23 731 962 forint 
tőketartozás és járulékai megfizetésére kérte az 
alperes kötelezését. Az elsőfokú bíróság ítéletével a 
peres felek között létrejött kölcsönszerződést 
érvényessé nyilvánította akként, hogy meghatározta 
a törlesztőrészlet – szerződés szövegéből hiányzó – 

pontos havi összegét, és kötelezte az alperest a 
kereseti követelés felperes részére történő 
megfizetésére. A másodfokú bíróság a marasztaló 
rendelkezés tekintetében változtatta meg az elsőfokú 
ítéletet, ebben a részében elutasítva a keresetet. 
Megállapítása szerint az árfolyamkockázatra 
vonatkozó szerződési feltétel a kockázatfeltáró 
nyilatkozattal együtt sem kellően világos és érthető, 
mert azt a látszatot kelti, hogy az árfolyamkockázat a 
szerződésnek nem általában érvényesülő, az ügylet 
lényegéből fakadó jellegzetessége, hanem olyan 
folyomány, amely az adós szerződésszegéséhez (a 
szükséges fedezetnek a törlesztési számlán való 
biztosítása elmaradásához) kapcsolódik. Erre 
tekintettel a kölcsönszerződés árfolyamkockázat 
viselésére vonatkozó rendelkezéseit a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban rövidítve: Ptk.) 209. § (1) bekezdése 
alapján tisztességtelennek és a 209/A. §-ának (2) 
bekezdése alapján semmis szerződési kikötéseknek 
találta, ami főszolgáltatást megállapító szerződési 
feltételként a Ptk. 239. § (2) bekezdése alapján a 
szerződés egészének érvénytelenségét vonja maga 
után, érvénytelen szerződés alapuló szolgáltatás 
pedig nem követelhető. 

A Kúria jogegységi panasszal támadott 
határozata 

[3] A Kúria a felperes felülvizsgálati kérelme folytán 
2021. április 27-én hozott Gfv.VII.30.315/2020/5. 
számú ítéletével a jogerős ítéletet hatályában 
fenntartotta. Ítéletének indokolásában kifejtette, 
hogy a felperes által az alperesnek adott, az 
árfolyamkockázat mibenlétéről szóló tájékoztatás 
nem felel meg a Kúria, illetve az Európai Unió 
Bírósága (a továbbiakban: EUB) által felállított 
követelményrendszernek, mert nem tűnik ki belőle, 
hogy az árfolyam fogyasztó szempontjából 
kedvezőtlen változásának reális esélye van, az akár 
jelentősen megemelheti fizetési kötelezettségeit, 
ezzel szemben a tájékoztatás jórészt arra szorítkozik, 
hogy amennyiben a fogyasztó számláján nincs meg a 
törlesztendő összeg, miként jár el a felperes, illetve 
hogyan számolja ki ennek forint-ellenértékét. 
Megállapítása szerint a jogerős ítélet nem tért el a 
Kúria – felülvizsgálati kérelemben hivatkozott – 
Pfv.I.21.868/2018/10. és Pfv.I.20.185/2018/7. számú 
ítéleteitől, mert az utóbbi alapjául szolgáló eljárásnak 
más volt a tárgya, az előbbiben pedig a felülvizsgálati 
kérelem keretei között lényegében nem is került sor 
a tisztességtelenség megítélésére. 

A jogegységi panasz és az ellenérdekű fél 
nyilatkozata 

[4] A Kúria Gfv.VII.30.315/2020/5. számú ítéletével 
szemben a felperes pénzintézet nyújtott be 
jogegységi panaszt, kérve a támadott ítélet hatályon 
kívül helyezését és a Kúria új eljárásra, új határozat 
hozatalára utasítását. Kérelmét azzal indokolta, hogy 
a Kúria a Pfv.I.20.185/2018. és a Pfv.I.21.868/2018. 
számú eljárásokban már vizsgálta a felperes által a 
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tárgyidőszakban alkalmazott, azonos szövegű 
árfolyamkockázati tájékoztatást és azt nem találta 
tisztességtelennek, ezért a támadott határozat e 
korábbi kúriai határozatoktól eltér. 

[5] Az alperes a jogegységi panasz elutasítását kérte. 
Hivatkozott az EUB C-26/13., C-186/16., C-51/17. 
és C-227/18. számú ítéleteire, amelyek a 13/93/EGK 
tanácsi irányelv (a továbbiakban: fogyasztói 
irányelv) által létrehozott védelmi rendszer körébe 
tartozó tájékoztatás világosságának és 
érthetőségének szempontjait határozzák meg, 
kifejtve, hogy a Kúria jogegységi panasszal támadott 
határozata ezeknek az uniós elvárásoknak megfelel 
és illeszkedik a Kúria BH2020. 151. 
(Gfv.30.096/2019/5.), BH2021. 141. 
(Gfv.30.090/2020/9.), Gfv.30.262/2020/20. és 
Pfv.21.234/2020/8. számú határozatokban is 
megnyilvánuló gyakorlatához. 

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának döntése 
és annak jogi indokai 

[6] A jogegységi panasz a jogkérdésben való eltérés 
tekintetében alapos, egyébként alaptalan. 

[7] A felperes a jogegységi panaszát a bíróságok 
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. 
törvény (a továbbiakban rövidítve: Bszi.) 41/B. § (1) 
bekezdése alapján terjesztette elő, amely szerint 
jogegységi panasznak akkor van helye, ha a 
felülvizsgálati kérelemben jogkérdésben való 
eltérésre hivatkoztak. A felperes álláspontja szerint a 
Kúria a jogegységi panasszal támadott határozatában 
a jelen határozat [1] pontjában idézett 
árfolyamkockázati tájékoztatót a Ptk. 209. §-a 
alkalmazásában tisztességtelennek minősítette, mert 
nem tartalmazza, hogy az árfolyam fogyasztó 
szempontjából kedvezőtlen változásának reális 
esélye van, az akár jelentősen is megemelheti a 
fizetési kötelezettségeit, míg a jogegységi panasz 
alapjaként hivatkozott korábbi határozatai 
meghozatala során ugyanezen tartalmú tájékoztatók 
esetében nem jutott ilyen következtetésre. 

[8] A felperes álláspontjával szemben a jogegységi 
panasszal támadott ítélet és a Pfv.I.21.868/2018/10. 
számú ítélet között nincs valódi eltérés. A hivatkozott 
számú ügyben az elsőfokú bíróság a felperes által az 
árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatást 
megfelelőnek, laikus fogyasztó számára is 
érthetőnek ítélte. A másodfokú bíróság már tényként 
kezelte az elsőfokú bíróságnak azt a fellebbezéssel 
nem megtámadott megállapítását, hogy az előzetes 
kockázatfeltáró nyilatkozat tartalma megfelelő. 
Ehhez kapcsolódóan értett egyet a Kúria a 
hivatkozott számú ítélete meghozatalakor a jogerős 
ítélet indokaival, „arra is tekintettel, hogy a szerződés 
előbb említett pontjaiban foglaltak megegyeznek a 
kölcsön igénylésekor az I. rendű felperes által aláírt 
és a perben megfelelőnek tartott tájékoztatás 
szövegével”. Helytállóan állapította meg tehát a 
Kúria a jogegységi panasszal támadott ítélete 
indokolásában, hogy ebben az ügyben a 
felülvizsgálati kérelem keretei között nem is került 
sor az árfolyamkockázati tájékoztatás 
tisztességtelenségének a megítélésére, tehát a két 
határozat ebben a kérdésben nem tér el egymástól. 

[9] Más a helyzet a Pfv.I.20.185/2018/7. számú ítélettel. 
Ebben az ügyben ugyanazon tájékoztató 
tisztességtelenségére hivatkoztak a felperesek 

lényegében azonos okból, nevezetesen, hogy a 
tájékoztató az árfolyamkockázat pénzügyi, gazdasági 
mechanizmusának és a deviza kamatparitásnak az 
elhallgatása miatt nem megfelelő, ezért 
tisztességtelen. A Kúria ítélete az indokolásának [16] 
bekezdésében egy mondat erejéig érintette a kérdést: 
„A perben eljárt bíróságok megalapozottan jutottak 
arra a következtetésükre, hogy az alperes 
megfelelően tájékoztatta a felpereseket az 
árfolyamkockázatról.” Erre figyelemmel az eltérés a 
támadott és a hivatkozott kúriai ítélet között valóban 
fennáll, ezért a Jogegységi Panasz Tanács vizsgálta 
azt, hogy az eltérésre a tájékoztató 
tisztességtelenségével kapcsolatos EUB és az azon 
alapuló kúriai ítélkezési gyakorlat alapul szolgált-e. 

[10] Az árfolyamkockázat a kirovó és a lerovó pénznem 
eltéréséből adódó, szükségképpeni és automatikus 
következmény, a devizaalapú kölcsönszerződések 
jellegéből következik [6/2013. PJE jogegységi 
határozat III/2. a) pontjához tartozó indokolás; EUB 
C-51/17. számú ítélet]. A kölcsönszerződés részét 
képező általános szerződési feltételeknek az 
árfolyamkockázat viselését szabályozó kikötései a 
szerződés főszolgáltatására vonatkoznak, ezért adott 
esetben nem világos, nem érthető jellegük miatt 
idézhetik elő a szerződés érvénytelenségét, a 
kikötések tisztességtelenségén keresztül. 

[11] Az árfolyamkockázat mibenlétét szabályozó 
szerződéses feltételek átláthatóságával kapcsolatban 
felállított követelményrendszert maga a fogyasztói 
irányelv, az irányelvet a hazai jogba átültető 
szabályozás, valamint az EUB-nak a fogyasztói 
irányelvet kötelező jelleggel értelmező ítéletei adják 
meg, miként azokat a Kúria is értékelte és figyelembe 
vette jogegységi döntése meghozatalakor [2/2014. 
PJE jogegységi határozat 1. pontjához tartozó 
indokolás]. 

[12] Az EUB a C-26/13. számon indult előzetes 
döntéshozatali eljárásban – amelyben a devizaalapú 
szerződésben kikötött árfolyamrés, vagyis a 
folyósításra előírt vételi típusú árfolyammal szemben 
a törlesztőrészletek kiszámítására az adott deviza 
eladási árfolyamának alkalmazását lehetővé tévő 
szerződéses feltétel volt releváns – a fogyasztói 
irányelv 4. cikk (2) bekezdésének értelmezésével úgy 
foglalt állást, hogy az adott alapügyben szereplőhöz 
hasonló szerződési feltétel esetén a szerződési feltétel 
világos és érthető megfogalmazásának követelménye 
alatt nem kizárólag az érintett feltétel nyelvtani 
szempontú érthetőségét kell érteni a fogyasztó 
számára, hanem azt is, hogy a szerződésnek átlátható 
jelleggel fel kell tüntetnie az érintett feltételben 
meghatározott külföldi pénznem átváltási 
mechanizmusának konkrét működését, valamint az e 
mechanizmus és a kölcsön folyósítására vonatkozó 
többi feltételben előírt mechanizmus közötti viszonyt 
oly módon, hogy a fogyasztónak módjában álljon 
egyértelmű és érthető szempontok alapján értékelni a 
számára ebből eredő gazdasági következményeket. 

[13] Az EUB ebben az ítéletében – habár az előterjesztett 
ügyben kizárólag az árfolyamrés kérdése volt érintett 
– a fogyasztói irányelv 4. cikk (2) bekezdésével 
összefüggésben a világos és érthető megfogalmazás 
szempontrendszerébe tartozóként generális jelleggel 
határozta meg az alaki és nyelvtani érthetőség 
teljesülését, továbbá ezen felül a fogyasztó 
megalapozott döntéséhez olyan egyértelmű és 
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érthető kritériumok megadását, amelyekből a 
fogyasztó előre láthatja a kikötés eredményeként 
jelentkező, őt érintő gazdasági következményeket. 
Szintén általánosan megfogalmazott 
követelményként jelenik meg az EUB ítéletében az 
az elvárás, hogy a fogyasztó számára ténylegesen 
lehetőséget kell biztosítani a szerződés valamennyi 
feltételének, továbbá a szerződéskötés 
következményeinek megismerhetőségére. A 
felállított szempontrendszer alkalmazása során 
fogyasztó alatt nem a konkrét fogyasztó értendő, 
hanem az általánosan tájékozott, észszerűen 
figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó. Az EUB 
ítéletének az a része, amely meghatározott külföldi 
pénznem átváltási mechanizmusának konkrét 
működése, valamint az e mechanizmus és a kölcsön 
folyósítására vonatkozó többi feltételben előírt 
mechanizmus közötti viszony bemutatásának 
elvárására vonatkozik, a konkrét előzetes 
döntéshozatali eljárás alapját jelentő szerződéses 
feltételre specializált megállapítás, abból 
következően, hogy az eljárásban vizsgált különnemű 
árfolyamok kikötése – a szerződéses feltétel 
természetéből adódóan – feltételez és magában 
hordoz egy szükségszerű számítási műveletet. 

[14] Az EUB a román előterjesztésre indult C‑186/16. 
számú ítéletében – deviza (és nem devizaalapú) 
szerződések kapcsán – arra mutatott rá a fogyasztói 
irányelv 4. cikkének (2) bekezdése értelmezésekor, 
hogy a szerződési feltétel világos és érthető 
megfogalmazásának követelménye azt jelenti, hogy 
a hitelszerződések esetén a pénzügyi 
intézményeknek elegendő tájékoztatást kell 
nyújtaniuk a kölcsönfelvevők számára ahhoz, hogy 
ez utóbbiak tájékozott és megalapozott döntéseket 
hozhassanak. E tekintetben ez a követelmény 
magában foglalja, hogy annak a feltételnek, amely 
szerint a kölcsönt ugyanabban a külföldi 
pénznemben kell visszafizetni, mint amelyben 
folyósították, nemcsak alaki és nyelvtani 
szempontból, hanem a konkrét tartalom 
vonatkozásában is érthetőnek kell lennie a fogyasztó 
számára, abban az értelemben, hogy az általánosan 
tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, 
átlagos fogyasztó ne csupán azt legyen képes 
felismerni, hogy annak a devizának az árfolyama, 
amelyben a kölcsönszerződést megkötötték, 
emelkedhet vagy csökkenhet, hanem értékelni kell 
tudnia egy ilyen feltételnek a pénzügyi 
kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – 
gazdasági következményeit is. 

[15] Az EUB a magyar előterjesztésre indult C-51/17. 
számú ítéletében már kifejezetten a magyar hitelezési 
gyakorlat és szabályozási környezet ismeretében az 
árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződéses 
feltétellel összefüggésben értelmezte a fogyasztói 
irányelv 4. cikk (2) bekezdését. Kimondta, hogy a 
szerződési feltételek világos és érthető 
megfogalmazásának követelménye ahhoz, hogy a 
fogyasztók tájékozott és megalapozott döntéseket 
hozhassanak, magában foglalja, hogy az 
árfolyamkockázattal kapcsolatos feltételnek 
nemcsak alaki és nyelvtani szempontból, hanem a 
konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell 
lennie a fogyasztó számára, abban az értelemben, 
hogy az általánoson tájékozott, észszerűen figyelmes 
és körültekintő, átlagos fogyasztó ne csupán azt 

legyen képes felismerni, hogy a nemzeti fizetőeszköz 
a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti devizához 
képest leértékelődhet, hanem értékelni kell tudnia 
egy ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire 
gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági 
következményeit is. A pénzügyi intézmények 
feladatába tartozó tájékoztatásnak ki kell terjednie a 
kölcsönfelvevő lakóhelye szerinti tagállam 
fizetőeszköze súlyos leértékelődésének és a külföldi 
kamatlábak emelkedésének a törlesztőrészletekre 
gyakorolt hatására. Mindezek közelebbről annyit 
jelentenek, hogy a kölcsönfelvevőnek világos 
tájékoztatást kell kapnia egyrészt arról, hogy a deviza 
alapú kölcsönszerződés aláírásával bizonyos 
mértékű árfolyamkockázatot vállal, amely 
gazdaságilag nehezen viselhetővé válhat, 
amennyiben az a pénznem, amelyben jövedelmét 
kapja, leértékelődik ahhoz a devizához képest, 
amelyben a kölcsönt nyújtották; másrészt fel kell 
hívnia a banknak a figyelmet az átváltási árfolyam 
lehetséges változásaira és a devizában felvett 
kölcsönnel összefüggő kockázatokra; végül pedig a 
fogyasztó számára tényleges lehetőséget kell 
biztosítani az összes szerződéses feltétel 
megismerésére. 

[16] Az EUB a francia előterjesztésre indult C-776/19–C-
782/19. számú egyesített ügyekben megerősítette, 
hogy a fogyasztói irányelv 4. cikkének (2) 
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a devizában 
nyilvántartott kölcsönszerződés keretében az e 
szerződésben foglalt azon feltételek átláthatóságának 
követelménye, amelyek előírják, hogy „az 
árfolyamkockázatot a kölcsönfelvevő viseli”, 
teljesül, amennyiben a szolgáltató olyan kellő és 
pontos tájékoztatást nyújtott a fogyasztónak, amely 
lehetővé teszi a szokásosan tájékozott, észszerűen 
figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó 
számára, hogy megértse a szóban forgó pénzügyi 
mechanizmus konkrét működését, és így felmérje az 
ilyen szerződési feltételek által ugyanezen szerződés 
teljes időtartama alatt a pénzügyi kötelezettségeire 
gyakorolt, esetlegesen jelentős negatív gazdasági 
következmények kockázatát. 

[17] Az EUB a korábbi ítélkezési gyakorlatból 
összefoglalóan vezette le a C-227/18. magyar 
előterjesztésre indult ügyben az árfolyamkockázattal 
kapcsolatos tájékoztató tisztességtelenségének a 
tagállami bírák által az egyedi ügyekben vizsgálandó 
értelmezési támpontjait (C-227/18. számú végzés 31. 
pont, C‑186/16. számú ítélet 22. pont). 

[18] Az EUB a C-227/18. számú végzésében 
emlékeztetett arra is, hogy a fogyasztói irányelv 4. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott követelmény 
még akkor is alkalmazandó, ha a feltétel e 
rendelkezés értelmében a „szerződés elsődleges 
tárgya” fogalmi körébe tartozik. Az ilyen feltételek 
ugyanis csak akkor mentesülnek a tisztességtelen 
jellegükre vonatkozó vizsgálat alól, ha az illetékes 
nemzeti bíróság eseti vizsgálat alapján arra a 
megállapításra jut, hogy az eladók vagy szolgáltatók 
azokat világosan és érthetően fogalmazták meg (C-
227/18. számú végzés 32. pont, C‑186/16. számú 
ítélet 43. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési 
gyakorlat). 

[19] A szerződési feltételek átláthatóságának a fogyasztói 
irányelv 4. cikkének (2) bekezdéséből fakadó 
követelményét illetően az EUB hangsúlyozta, hogy 
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ez a követelmény nem korlátozható kizárólag a 
feltételek alaki és nyelvtani szempontból érthető 
jellegére, hanem épp ellenkezőleg, az említett 
irányelv által létrehozott védelmi rendszer azon az 
elven alapszik, hogy a fogyasztó az eladóhoz vagy 
szolgáltatóhoz képest hátrányos helyzetben van 
többek között az információs szintje tekintetében, 
ezért a szerződési feltételek világos és érthető 
megfogalmazásának, és következésképpen az 
átláthatóságnak az ugyanebben az irányelvben előírt 
e követelményét kiterjesztő módon kell érteni (C-
227/18. számú végzés 33. pont, C‑186/16. számú 
ítélet 44. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési 
gyakorlat). 

[20] A devizaalapú kölcsönszerződés esetében ezért az 
említett követelményt úgy kell értelmezni, hogy a 
szerződés átláthatóan tüntesse fel azon mechanizmus 
konkrét működését, amely a fogyasztóra telepíti az 
árfolyamkockázatot, átláthatóan írja elő a hitelező 
által a kölcsönfelvevő rendelkezésére bocsátott, 
devizában kifejezett összegnek és a nemzeti 
fizetőeszközben teljesítendő törlesztőrészletek 
összegét, és átláthatóan meghatározza a futamidőt. 
Így a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és 
körültekintő átlagos fogyasztó pontos és érthető 
szempontok alapján értékelheti az e szerződésből 
eredően őt érintő gazdasági következményeket, 
köztük különösen a kölcsönének teljes költségét (C-
227/18. számú végzés 34. pont, továbbá lásd ebben 
az értelemben: C‑186/16. számú ítélet 45. és 47. pont, 
valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 

[21] A devizakölcsönt felvevő fogyasztónak arról az 
árfolyamkockázatról, amelynek ki van téve, 
egyértelmű tájékoztatást kell kapnia, így arról is, 
hogy e kockázat számára esetlegesen gazdaságilag 
nehezen viselhetővé válhat, amennyiben az a 
pénznem, amelyben a kölcsönt törlesztenie kell, és 
amelyben rendszerint jövedelmét kapja, 
leértékelődik. Ennek keretében a szolgáltatónak fel 
kell hívnia a figyelmet az átváltási árfolyam 
lehetséges változásaira és a devizában felvett 
kölcsönnel összefüggő kockázatokra (C-227/18. 
számú végzés 35. pont, továbbá lásd ebben az 
értelemben: C‑186/16. számú ítélet 50. pont). 

[22] A fogyasztónak a kölcsönadott összegről, a 
törlesztőrészletek összegéről, valamint a futamidőről 
való tájékoztatását illetően, amennyiben ezek többek 
között a folyósítás, illetve a törlesztőrészletek 
esedékességének időpontjában érvényes árfolyamtól 
függnek, a világos és érthető megfogalmazás 
követelménye előírja, hogy a kölcsönadott összeg és 
a törlesztőrészletek összegének számítási 
mechanizmusa, valamint az alkalmazandó árfolyam 
átlátható legyen (C-227/18. számú végzés 36. pont, 
továbbá lásd ebben az értelemben: C‑126/17. számú 
ítélet 32. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési 
gyakorlat). 

[23] A szerződési feltételek e szempontrendszernek való 
megfeleléséről csak az összes releváns ténybeli 
elemet ismerő, konkrét ügyben eljáró bíróság tud 
állást foglalni. Vizsgálódása során e feltételeknek 
nem csupán maga a megfogalmazása, hanem a 
hitelező által a kölcsönszerződés megkötése során a 
kölcsönfelvevőnek nyújtott tájékoztatás is szerepet 
játszik (C-227/18. számú végzés 37. pont, továbbá 
lásd ebben az értelemben: C‑186/16. számú ítélet 46. 

pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési 
gyakorlat). 

[24] E vizsgálat során, még ha a szerződéses feltételek 
nem is utalnak kifejezetten arra, hogy az 
árfolyamváltozásnak nincs felső határa, a bíróságnak 
vizsgálnia kell, hogy a fogyasztó a hitelező által 
rendelkezésére bocsátott információk összessége 
alapján képes volt‑e értékelni az 
árfolyamkockázatnak a pénzügyi kötelezettségeire 
gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági 
következményeit is (C-227/18. számú végzés 38. 
pont). 

[25] Mindezek alapján összefoglalható a fogyasztói 
irányelv 4. cikk (2) bekezdésében előírt világos és 
érthető megfogalmazás követelményének esetről 
esetre gazdagodott konjunktív feltételrendszere. 
Ennek megfelel az a devizaalapú kölcsönszerződés, 
amely olyan feltételt tartalmaz, amely úgy terheli a 
fogyasztóra az árfolyamkockázatot, hogy nem 
figyelmezteti kifejezetten arra, hogy az 
árfolyamváltozásnak nincs felső határa, és amely 
csak tájékoztató jelleggel említi meg a kölcsön 
devizában kifejezett összegét és a törlesztőrészletek 
nemzeti fizetőeszközben kifejezett összegét, 
amennyiben 
– egyfelől a fogyasztót nem csupán arról a 
lehetőségről tájékoztatták, hogy annak a devizának 
az árfolyama, amelyben a kölcsönszerződést 
megkötötték, emelkedhet vagy csökkenhet, hanem 
értékelni tudja az árfolyamkockázatnak a pénzügyi 
kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – 
gazdasági következményeit is, 
– másfelől a kölcsönfelvevő rendelkezésére bocsátott 
teljes összeg és a törlesztőrészletek összege 
egyértelműen meghatározható. Mivel ezek a 
folyósítás, illetve a törlesztőrészletek esedékessége 
időpontjában érvényes árfolyamtól függnek, a 
világos és érthető megfogalmazás követelménye 
előírja, hogy ezen összegek számítási 
mechanizmusát, valamint az alkalmazandó 
árfolyamot átlátható módon kell ismertetni (C-
227/18. számú végzés). 

[26] Az EUB szempontrendszere szerint jogegységi 
panasszal támadott határozatban vizsgált 
kockázatfeltáró nyilatkozat szerint az 
árfolyamváltozás forintban (vagy egyéb devizában) 
számolt törlesztés tekintetében egyaránt okozhat 
növekedést, de csökkenést is, és azt teljes egészében 
az ügyfél viseli. Ezen túlmenően semmilyen 
formában nem utal az elvárt módon a tagállam 
fizetőeszköze súlyos leértékelődésének a futamidő 
alatt is bekövetkezhető valós lehetőségére és arra, 
hogy ennek következtében a fogyasztó helyzete 
gazdaságilag nehezen viselhetővé is válhat. Abból, 
hogy a kölcsönszerződés nem rendelkezik a 
kockázatátvállalás korlátozásáról, az következik 
ugyan, hogy az nem korlátozott, de nem következik 
az is, hogy a kockázatvállalás mibenléte a 2/2014. 
PJE határozat szóhasználata szerint a fogyasztó 
számára „egyértelműen felismerhető” volt. Ez okból 
a 2/2014. PJE határozat 1. pontjában írtakat a később 
meghozott EUB ítéleteiben meghatározott 
szempontokkal együtt értelmezve az adott ügyben 
bizonyítottan nyújtott, az árfolyamkockázatról adott 
tájékoztatás nem felel meg a tisztességes 
tájékoztatással szemben felállított 
követelményrendszernek. 
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[27] A jogegységi panasszal támadott kúriai ítélet 
meghozatalát megelőzően a Kúria a 
Gfv.VII.30.096/2019/5. számú ítéletének (megjelent 
BH2020. 151. számon) indokolásában már 
rögzítette, hogy amennyiben nem hívták fel az 
alperes fogyasztó figyelmét a forint jelentős 
árfolyamgyengülésének lehetőségére is, amely a 
fogyasztó által fizetendő törlesztőrészleteket 
jelentősen megemelheti, a fogyasztót gazdaságilag 
nehéz helyzetbe hozhatja, a tájékoztatás nem felelt 
meg a 2/2014. PJE határozat 1. pontjában 
foglaltaknak, illetve az EUB joggyakorlata által 
kimunkált követelményeknek (pl. a C-51/17. számú 
ügyben hozott ítéletben kifejtetteknek), ezért az 
tisztességtelen volt. Ugyanezt a követelményt 
érvényesítette a Gfv.VII.30.245/2019/11. számú 
ítélete meghozatala során is. 

[28] A Gfv.VII.30.090/2020/9. számú, öttagú tanács által 
hozott végzésének (megjelent BH2021. 141. 
számon) indokolásában a Kúria kifejtette, hogy 
önmagában az a tájékoztatás sem felel meg az EUB 
által felállított követelményrendszernek, amely 
szerint az adós hiteltörlesztési és kamatfizetési 
kötelezettségének összege „erősen függ" az adott 
deviza magyar forinttal, illetve „egyéb devizákkal" 
szembeni árfolyamának alakulásától. Ezt az erős 
függést (összefüggést) ugyanis a kockázatfeltáró 
nyilatkozat csak annyiban világítja meg, hogy a 
deviza árfolyamának változása egyaránt növelheti és 
csökkentheti a hitelszolgálat és a magyar forintban 
folyósított kölcsön összegét. Ez a tájékoztatás pedig 
semmilyen formában nem utal az elvárt módon a 
tagállam fizetőeszköze súlyos leértékelődésének a 
futamidő alatt is bekövetkezhető valós lehetőségére 
és arra, hogy ennek következtében a felperesek 
helyzete gazdaságilag nehezen viselhetővé is válhat. 
Éppen az EUB C-227/18. számú végzése értelmében 
nem megfelelő az adott tájékoztatás, ha az csupán 
annyit tartalmaz, hogy az árfolyamváltozás a 
„hitelszolgálatot" egyaránt növelheti és csökkentheti. 
Rámutatott arra is: ha a tájékoztatás pusztán ennyit 
tartalmaz, az átlagos fogyasztó számára nem 
„egyértelműen felismerhető”, hogy az 
árfolyamkockázat átvállalása pontosan mit jelent, 
milyen következményekkel jár. Ez okból a 2/2014. 
PJE határozat 1. pontjában írtakat a később 
meghozott EU Bírósági ítéletekben meghatározott 
szempontokkal együtt értelmezve úgy ítélte meg, 
hogy az adott ügyben nyújtott, az 
árfolyamkockázatról történt tájékoztatás nem felelt 
meg a tisztességes tájékoztatással szemben felállított 
követelményrendszernek. 

[29] A Kúria másik tanácsa által hozott, 
Gfv.I.30.262/2020/20. számú ítélet meghozatala 
során is érvényesült az EUB C-227/18. számú 
döntéséből következő jogi elvárás: „Az okiratokban 
rögzített tájékoztatásból a felperesek azt 
felismerhették, hogy a deviza alapú kölcsön 
felvételével árfolyamkockázatot vállalnak, az 
árfolyamkockázat teljes mértékben őket terheli, azt 
azonban nem, hogy az árfolyamváltozás jelentős 
lehet, nincsen felső határa, és ez gazdaságilag 
nehezen elviselhetővé válik számukra. [… Emiatt] 
nem tudták felmérni az árfolyamkockázat gazdasági 
következményeit (C-227/18. számú előzetes 
döntéshozatali ügyben született határozat 40. pontja). 
A tájékoztatási kötelezettség nem terjedhetett ki az 

árfolyamváltozás várható irányára és mértékére, de 
arra igen, hogy a tájékoztatásból a felperesek 
felismerhessék: a kölcsön visszafizetése rendkívül 
terhessé is válhat számukra.” 

[30] A jogegységi panasszal támadott kúriai ítélet tehát 
illeszkedik az EUB és a Kúria újabb gyakorlatához. 
A felperes pénzintézet által a lakásvásárlási célú 
devizaalapú lakossági kölcsönszerződések 
megkötése során 2007 júniusában alkalmazott 
kockázatfeltáró nyilatkozatba foglalt tájékoztatás, 
amely szerint „az adott deviza árfolyama időről időre 
változhat, nem lehet pontosan tudni előre, hogy az 
egyes devizában azonos összegű törlesztő részletek 
megfizetéséhez mennyi forint (vagy egyéb deviza) 
összeget kell majd az igénylőnek a bankszámláján 
biztosítania a törlesztő részletek teljesítéséhez; […] 
ebből adódóan a törlesztő részletek megfizetésével 
kapcsolatos, a deviza átváltásából eredő esetleges 
árfolyamkockázatot – amely a forintban (vagy egyéb 
devizában) számolt törlesztés tekintetében okozhat 
növekedést, de csökkenést egyaránt – teljes 
egészében az ügyfél viseli”, nem felel meg az 
árfolyamkockázatról szóló tájékoztatással szemben a 
Kúria és az Európai Bíróság által felállított 
követelményrendszernek. Ezért a felperes által ebben 
az időszakban a lakásvásárlási célú devizaalapú 
lakossági kölcsönszerződések megkötése során 
alkalmazott Általános Szerződési Feltételeknek az 
árfolyamkockázatot a fogyasztóra hárító 
rendelkezése tisztességtelen. 

[31] A fentiekre tekintettel a Kúria Jogegységi Panasz 
Tanácsa a Bszi. 41/D. § (1) bekezdésének a) pontja 
alapján a jogkérdésben való eltérés megállapítása 
mellett döntött a bíróságokra kötelező értelmezésről, 
és határozatában a panasszal támadott határozatot 
hatályában fenntartotta, mert az eltérés indokolt volt. 
Kimondta azt is, hogy a Kúria bármely határozatának 
ezzel ellentétes jogértelmezése kötelező erejűként 
már nem hivatkozható, és az ilyen határozatoktól 
való eltérésre felülvizsgálati kérelemben és 
jogegységi panaszban sem lehet eredményesen 
hivatkozni. 

[32] A Bszi. 41/D. § (5) bekezdése szerint a Kúriának a 
közzétett határozatától jogkérdésben való eltérést 
megállapító és a bíróságokra kötelező értelmezést 
megállapító határozata jogegységi határozat hatályú 
és azt a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. 
Figyelemmel arra, hogy a Kúria korábbi határozatai 
a 2/2014. PJE jogegységi határozat értelmezésén 
alapultak, az attól való eltérést pedig az EUB 
fogyasztói irányelvet értelmező ítéletei, különösen a 
C-186/16., C-51/17. és C-227/18. számú előzetes 
döntéshozatali ügyben hozott határozataiban kifejtett 
szempontok indokolták, a 2/2014. PJE jogegységi 
határozat az e határozat elvi tartalmában 
meghatározott értelmezéssel kiegészülve 
alkalmazható. 

[33] A Bszi. 41/D. § (4) bekezdése alapján, ha a 
Jogegységi Panasz Tanács megállapítja a Kúria 
közzétett határozatától jogkérdésben való eltérés, a 
panasz elbírálásával összefüggésben felmerült 
költséget az állam viseli. Ennek megfelelően 
határozott a Jogegységi Panasz Tanács az eljárási 
költség viseléséről. 



168 Jogegységi Panasz Tanács 

Elvi tartalom 
[34] 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 számára akár jelentős mértékben is 
kezdvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó 
fennálló tartozásának, a szerződés szerinti 
ütemezésben esedékessé váló fizetési 
kötelezettségének mértéke jelentősen 
megemelkedhet. 

Záró rész 
[35] A jogegységi panasz eljárásban az államot terhelő 

költség nem merült fel, az alperes a jogegységi 
panasz eljárásra költséget nem igényelt, továbbá a 
panaszos az eljárási illetéket előzetesen megfizette, 
amelynek viselésére is köteles a Bszi. 41/D. § (4) 
bekezdése értelmében, ezért ezekről a kérdésekről a 
Kúriának rendelkeznie nem kellett. 

[36] A határozat közzététele a Magyar Közlönyben a 
Bszi. 41/D. § (5) bekezdésén alapul. 

[37] A határozat ellen sem a Bszi., sem más jogszabály 
nem biztosít jogorvoslatot. 

Budapest, 2021. november 22. 
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Döme 
Attila s.k. előadó bíró, Dr. Patyi András s.k. bíró, 
Dr. Harter Mária s.k. bíró, Dr. Bartal Géza s.k. bíró, 
Dr. Simonné dr. Gombos Katalin s.k. bíró, Dr. Hajnal 
Péter s.k. bíró, Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. bíró, 
az aláírásban akadályozott Dr. Somogyi Gábor bíró 
helyett Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, 
Dr. Domonyai Alexa s.k. bíró 

A Kúria 
Jogegységi Panasz Tanácsának 

Jpe.I.60.028/2021/4. számú végzése 

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

Indokolás 
[1] A felperes a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 

szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: 
Bszi.) 41/B. § (1) bekezdése alapján jogegységi 
panaszt terjesztett elő a Kúria Pfv.I.21.135/2020/6. 
számú ítélete ellen. Kérte az ítélet hatályon kívül 
helyezését és a Kúria új eljárásra és új határozat 
hozatalára utasítását. Álláspontja szerint a Kúria 
ítélete eltér a 6/2013. PJE és a 2/2014. PJE számú 
polgári jogegységi határozatokban foglaltaktól. 

[2] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el. 
[3] A jogegységi panasz eljárás az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. § 
(1) bekezdése értelmében illetékköteles. A Bszi. 
41/C. § (2) bekezdésének h) pontja értelmében 
ugyanakkor a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény (Pp.) költségkedvezményekre 

vonatkozó szabályai a jogegységi panasz eljárásban 
is irányadók. A jogegységi panasz előterjesztője csak 
arra vonatkozó mentesség vagy kedvezmény esetén 
mentesül az illetékfizetési kötelezettség alól. 

[4] Mindezek értelmében tehát a Kúria álláspontja 
szerint a jogegységi panasz befogadásához elvárható, 
hogy a panaszos vagy hiánytalanul fizesse meg az 
illetéket, vagy nyújtson be teljes körű, szabályszerű, 
érdemben elbírálható költségmentességi kérelmet. 

[5] Az előterjesztő illetéket nem rótt le, a jogegységi 
panaszban személyes költségmentesség 
engedélyezését kérte. Kérelméhez azonban nem 
mellékelte a költségmentesség és a 
költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául 
szolgáló körülmények igazolásáról szóló 26/2017. 
(XII. 27.) IM rendelet (Kmr.) 10. § (3) bekezdésében 
meghatározott iratokat (a fizetési számlát vezető 
pénzforgalmi szolgáltató igazolását három hónapra 
visszamenőleg a fizetési számla egyenlegéről, 
valamint három hónapra visszamenőleg a 
fizetésiszámla-kivonatot). A hiányos 
költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet 
ezért a Kúria, figyelemmel arra, hogy a jogegységi 
panasz eljárásban hiánypótlásnak nincs helye, a 
Jpe.I.60.028/2021/3. sz. végzésével elutasította. 

[6] A jogegységi panasz előterjesztője tehát sem az 
illetékfizetési kötelezettségét nem teljesítette, sem 
elbírálásra alkalmas költségmentesség iránti 
kérelmet nem nyújtott be. 

[7] A Kúria a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) 
bekezdésének c) pontja alapján – hiánypótlási 
felhívás kiadását mellőzve – visszautasítja, ha az 
eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg. 

[8] A fentiekre tekintettel a Kúria a jogegységi panaszt a 
Bszi. 41/C. § (6) bekezdésének c) pontja alapján 
visszautasította. 

[9] Az eljárás az Itv. 57. § (1) bekezdésének a) pontja 
szerint illetékmentes. 

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

Budapest, 2021. november 10. 
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,  Dr. Farkas 
Attila s.k. előadó bíró, Dr. Patyi András s.k. bíró, 
Dr. Szabó Klára s.k. bíró,  Dr. Suba Ildikó s.k. bíró, 
Nyírőné dr. Kiss Ildikó s.k. bíró, Dr. Tóth Kincső s.k. 
bíró, Dr. Darák Péter s.k. bíró, az aláírásban akadályozott 
Dr. Somogyi Gábor bíró helyett Dr. Varga Zs. András 
s.k. a tanács elnöke, Molnár Ferencné dr. s.k. bíró 

A Kúria 
Jogegységi Panasz Tanácsának 

Jpe.I.60.032/2021/5. számú végzése 

Rendelkező rész 
A Kúria az alperes jogegységi panaszát 
visszautasítja. 
Megállapítja, hogy az alperes 70 000 (hetvenezer) 
forint jogegységi panasz eljárási illeték 
visszatérítését kérheti. 
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

Indokolás 
[1] A felperes keresetében megtérítési igényt 

érvényesített, és ennek keretében az alperest 
99 344 212 forint és járulékai megfizetésére kérte 
kötelezni. Az elsőfokú bíróság a keresettel 
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érvényesített jog fennállásáról közbenső ítélettel 
határozott. Az alperes fellebbezése folytán eljárt 
másodfokú bíróság a közbenső ítéletet 
helybenhagyta. A jogerős közbenső ítélet ellen az 
alperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet. 

[2] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Pp.) 415. § (1) bekezdésének e) pontja 
alapján visszautasította, figyelemmel arra, hogy a 
másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság közbenső 
ítéletét azonos jogszabályi rendelkezésre és jogi 
indokolásra utalással hagyta helyben, az alperes 
pedig nem terjesztett elő felülvizsgálat 
engedélyezése iránti kérelmet. 

[3] Rögzítette, hogy a felülvizsgálat engedélyezésével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2/2017. (XI. 
13.) PK vélemény 11. pontjához fűzött indokolás 
értelmében a másodfokú bíróság (közbenső) 
ítéletében további indokok is szerepelhetnek, a 
gyakorlati tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy sok 
esetben a másodfokú bíróság alapvetően azonos 
indokolásra utalással hagyja helyben az elsőfokú 
ítéletet, ugyanakkor döntése indokait további – 
jellemzően a fellebbezéssel összefüggő – érvekkel is 
kiegészíti. Ez a gyakorlat nem zárja ki a Pp. 408. § 
(2) bekezdésében foglaltak alkalmazását. 

[4] A Kúria végzése ellen az alperes terjesztett elő 
jogegységi panaszt. A jogegységi panaszát a 
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. 
évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (2) 
bekezdésében foglaltakra alapította, tekintettel arra, 
hogy álláspontja szerint a Kúria úgy tért el a közzétett 
határozatától, hogy „az eltérés nem volt indokolt”. A 
panasszal támadott határozat hatályon kívül 
helyezését és a Kúria új eljárásra és új határozat 
hozatalára utasítását kérte. 

[5] Előadta, hogy az elsőfokú bíróság közbenső ítélete és 
a jogerős közbenső ítélet indokai részben valóban 
azonosak voltak, azonban a Kúria Polgári 
Kollégiumának a felülvizsgálat engedélyezésével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2/2017. (XI. 
13.) PK vélemény indokolása a „másfajta érvek 
előadását nem kezeli eltérő határozati indokolásnak, 
de elvárja a Pp. 408.§-a meghivatkozását, hogy a 
jogkereső fél tudja, mivel áll szemben”. 

[6] Hivatkozott arra, hogy felülvizsgálat 
engedélyezésére irányuló kérelmet azért nem adott 
elő, mert arra e felülvizsgálati eljárásban nem volt 
szükség. Álláspontjának alátámasztásául kifejtette, 
hogy a Kúria lényeges vonásaikban egyező 
tényállások mellett, hasonló esetekben 
szükségtelennek minősítette, következésképpen el 
sem bírálta a felülvizsgálat engedélyezése iránti 
kérelmet. 

[7] Az alperes a beadvány záró részében jelezte, hogy a 
jogegységi panasz eljárás 70 000 forint összegű 
illetékét az Elektronikus Fizetési és Elszámolási 
Rendszeren keresztül fizeti meg. Ezzel ellentétben a 
mellékelt banki igazolás tartalma szerint az illetéket 
átutalás útján, az ügyben eljárt elsőfokú bíróság, a 
Veszprémi Törvényszék illetékbevételi számlájára 
fizette meg. 

[8] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el. 
[9] A jogegységi panasz eljárás az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. § 
(1) bekezdése alapján illetékköteles. 

[10] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdésének c) pontja előírja, 
hogy a Jogegységi Panasz Tanács – hiánypótlási 
felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt 
visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy 
hiányosan fizették meg. 

[11] Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés 
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. 
(XII. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 
6/A. § (3) bekezdése értelmében a bírósági eljárásban 
elektronikus úton eljáró fél az illetéket az 
Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren 
keresztül vagy az illetékes bíróság Kincstárnál 
vezetett illetékbevételi számlájára átutalással fizeti 
meg. Átutalás esetén az illetéket annak a bíróságnak 
az illetékbevételi számlájára kell megfizetni, amely 
bíróság előtti eljárásban az illetékfizetési 
kötelezettség keletkezik. E § (4) bekezdésének c) 
pontja alapján, amennyiben az illetéket az 
elektronikus úton eljáró fél a bíróság Kincstárnál 
vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással 
fizeti meg, a felülvizsgálati illetéket a felülvizsgálati 
kérelemmel érintett határozatot hozó elsőfokú 
bíróság székhelye szerinti törvényszék illetékbevételi 
számlájára kell teljesíteni. 

[12] A jogegységi panasz eljárás az intézményt bevezető 
törvény javaslatának indokolása szerint „az utolsó 
bírósági jogorvoslati forma, amely véglegesen 
lezárja az ügyet”. A Kúria több határozatában 
rámutatott arra, hogy a jogegységi panasz eljárás egy 
rendkívüli, a jogerő utáni, a jogegységet célzó sui 
generis eljárás (Kúria Jpe.I.60.014/2021/5., 
Jpe.I.60.011/2021/3., Jpe.I.60.005/2021/5.). A 
felülvizsgálati eljárástól nemcsak rendszertanilag, 
hanem az illetékfizetés vonatkozásában is el kell 
határolni, az nem vonható a PM rendelet 6/A. § (4) 
bekezdésének szabályozási körébe. 

[13] A jogegységi panasz előterjesztőjének a panasz 
benyújtásakor vagy le kell rónia a szükséges eljárási 
illetéket vagy megfelelő költségkedvezmény 
engedélyezése iránti kérelmet kell előterjesztenie. 
Hiánypótlási felhívás kibocsátásának a jogegységi 
panasz eljárásban e körben sincs helye (Kúria 
Jpe.I.60.017/2021/4.). 

[14] A Bszi. 24. § (1) bekezdésének d) pontja és 25. §-a 
értelmében a jogegységi panasz eljárás a Kúria előtt 
zajlik. A Bszi. 41/C. § (1) bekezdése szerint a 
jogegységi panasz a Kúriánál terjeszthető elő. 
Mindezek okán – a PM rendelet 6/A. § (3) 
bekezdésének alkalmazása mellett – az eljáráshoz 
kapcsolódó illetéket a Kúria illetékbevételi 
számlájára kell megfizetni. 

[15] A Veszprémi Törvényszék illetékbevételi számlájára 
utalt azonos összeg megfizetésével az alperes a 
jogegységi panasz eljárásban felmerült illetékfizetési 
kötelezettségének – miután azt nem a Kúria 
illetékbevételi számlájára fizette meg – a jogszabály 
és a Kúria gyakorlata szerint nem tett eleget (Kúria 
Pfv.V.21.424/2019/5., Pfv.V.20.207/2019/6., 
Pfv.V.20.316/2018/5.). A kérelem nem felel meg a 
törvényi feltételeknek. 

[16] A kifejtettek értelmében a Kúria a Bszi. 41/C. § (6) 
bekezdésének c) pontjára figyelemmel, az eljárási 
illeték nem megfelelően történt megfizetésére 
tekintettel a jogegységi panaszt visszautasította. 

[17] A jogegységi panasz visszautasítása folytán a Kúria 
az alperes végrehajtás – helyesen: az eljárás 
folytatásának [Pp. 417. § (2) bekezdés] – 
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felfüggesztése iránti kérelme tárgyában nem 
rendelkezett. 

[18] Az eljárás az Itv. 57. § (1) bekezdésének a) pontja 
alapján illetékmentes, erre tekintettel az alperes a 
jogegységi panasz eljárásban megfizetett 70 000 
forint illeték visszatérítését kérheti az Itv. 80. § (1) 
bekezdésének i) pontja szerint. 

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

Budapest, 2021. december 13. 
Dr. Varga Zs. András s.k., a tanács elnöke, Dr. Bartal 
Géza s.k. előadó bíró, Dr. Patyi András s.k. bíró, 
Dr. Hajdu Edit s.k. bíró, Dr. Puskás Péter s.k. bíró, 
Dr. Döme Attila s.k. bíró, Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró, 
Dr. Márton Gizella s.k. bíró, Dr. Csák Zsolt s.k. bíró, 
Molnár Ferencné dr. s.k. bíró 

A Kúria 
Jogegységi Panasz Tanácsának 

Jpe.I.60.033/2021/4. számú végzése 

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

Indokolás 
[1] A felperesek felülvizsgálatnak nevezett, de a 

bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló CLXI. 
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. §-ára utalással 
jogegységi panaszként jelölt kérelmet nyújtottak be a 
Kúria Kpkf.III.40.723/2021/2. számú végzése ellen. 

[2] A felperesek – ingatlan árveréssel kapcsolatban – azt 
sérelmezték, hogy az ingatlanügyi hatóság 
tulajdonjog bejegyzésről szóló határozatát nem 
kézbesítette valamennyi tulajdonostársnak. 
Hivatkoztak a közigazgatási perrendtartásról szóló 
2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 2. §-ára, 
78. § (5) bekezdésének a) pontjára, a 79. § (1) 
bekezdésére, kérték bizonyítási eljárás lefolytatását. 

[3] A Bszi. 41/B. §-a szerint jogegységi panasznak van 
helye a Kúriának az eljárási törvény alapján további 
fellebbezéssel, felülvizsgálati kérelemmel vagy 
felülvizsgálati indítvánnyal nem támadható 
határozata ellen, ha a felülvizsgálati kérelemben a 
Kúria 2012. január 1. után hozott és a Bírósági 
Határozatok Gyűjteményében közzétett 
határozatától jogkérdésben való eltérésre már 
hivatkoztak, és a Kúria az eltéréssel okozott 
jogsértést határozatában nem orvosolta. A 
jogegységi panasz eljárásban a jogi képviselet a Bszi. 
41/C. § (6) bekezdésének b) pontja alapján kötelező, 
az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. § (1) bekezdése 
alapján illetékköteles. 

[4] A felperesek jogi képviselő igénybevétele, az eljárási 
illeték megfizetése és a Kúria korábbi közzétett 
határozatának megjelölése nélkül nyújtottak be olyan 
kérelmet, amely tartalmából következően sem 
vonható érdemi jogegységi panasz eljárás alá. 

[5] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdése értelmében „A 
jogegységi panasz tanács – hiánypótlási felhívás 
kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt 
visszautasítja, ha 
b) azt jogi képviselő közreműködése nélkül 
nyújtották be, 

c) az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették 
meg, 
e) az a 41/B. § (1) bekezdése alapján került 
előterjesztésre, de a felülvizsgálati kérelemben az 
előterjesztő nem hivatkozott a Kúria közzétett 
határozatától jogkérdésben való eltérésre.” 

[6] A fentiek alapján a Kúria a panaszt a Bszi. 41/C. § 
(6) bekezdésének b), c) és e) pontja alapján 
visszautasította. 

Záró rész 
[7] Az Itv. 57. § (1) bekezdésének a) pontja alapján jelen 

eljárás illetékmentes. 
[8] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem 

biztosít jogorvoslatot. 

Budapest, 2021. december 13. 
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Balogh 
Zsolt s.k. előadó bíró, Dr. Patyi András s.k. bíró, az 
aláírásban akadályozott Dr. Fekete Ildikó helyett 
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Márton 
Gizella s.k. bíró, Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. bíró, 
Dr. Harter Mária s.k. bíró, Dr. Kovács Zsuzsanna s.k. 
bíró, Dr. Bartkó Levente s.k. bíró, Molnár Ferencné dr. 
s.k. bíró 

A Kúria 
Jogegységi Panasz Tanácsának  

Jpe.I.60.034/2021/3. számú végzése 

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

Indokolás 
[1] A Kúria előtt Kfv.III.37.957/2020. számon 

folyamatban volt, közszolgálati jogviszonnyal 
kapcsolatos per felperese 2021. november 16-án a 
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló CLXI. 
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (2) 
bekezdése alapján jogegységi panaszt terjesztett elő, 
amelyben kérte a Kúria fenti számú ügyben 8. 
sorszám alatt hozott ítéletének hatályon kívül 
helyezését és a Kúria új eljárásra és új határozat 
hozatalára való utasítását. Arra hivatkozott, hogy a 
Kúria a támadott ítéletében jogkérdésben eltért a 
Kúria Mfv.II.10.084/2016/4. és 
Mfv.II.10.452/2018/4. számú határozataitól. 

[2] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el. 
[3] A jogegységi panasz eljárásban a jogi képviselet a 

Bszi. 41/C. § (6) bekezdésének b) pontja alapján 
kötelező. A felperes a jogegységi panaszához 
csatolta az alapügyben benyújtott, a szakszervezet 
részére 2020. február 5-én adott meghatalmazást, 
amelyet a szakszervezet 2020. február 10-én 
elfogadott; a jogegységi panasz benyújtására 
szolgáló űrlapon jogi képviselője korábbi 
bejelentését jelölte meg.  

[4] A Kúria korábbi határozataiban 
(Jpe.I.60.005/2021/5., Jpe.I.60.011/2021/3., 
Jpe.I.60.017/2021/4.) kimondta, 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. Az alapeljárás során adott meghatalmazás 
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hatálya önmagában, automatikusan nem terjed ki a 
jogegységi panasz eljárásra, a panasz 
előterjesztőjének kifejezetten a jogegységi panasz 
eljárásra vonatkozó meghatalmazással kell 
rendelkeznie. 

[5] A fentiek alapján a jogegységi panasz 
előterjesztőjének kifejezetten a jogegységi panasz 
eljárásra vonatkozó meghatalmazással kell igazolnia 
jogi képviselője képviseleti jogát. A jogegységi 
panasz előterjesztője a jelen eljárásban ilyen tartalmú 
meghatalmazást nem csatolt. 

[6] Az alapügyben adott meghatalmazás „kiterjed 
esetlegesen szolgálati panasz, panasz vagy kérelem 
benyújtására, a peres eljárás képviseletére, a peres 
eljárás során megítélt, egyezségben megállapított 
pénzösszeg, valamint peren kívüli egyezségbeli pénz 
vagy dolog, eljárási költség átvételére is”. Az 
alapügyben csatolt meghatalmazásban felsorolt 
cselekmények, eljárások a jogegységi panasz 
eljárással nem azonosíthatók; a „panasz” 
benyújtására adott meghatalmazás, a 
meghatalmazásban szereplő felsorolás 
sorrendiségéből is következően a közszolgálati 
jogviszonnyal kapcsolatos pert megelőző, a 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 
évi XLII. törvény hatálya alá tartozó jogvitákban a 
rendvédelmi szerv vezetői előtti eljárások 
kezdeményezésére vonatkozik. Másrészt az 
alapügyben csatolt meghatalmazás adásának és 
elfogadásának időpontjában még nem létezett 
jogegységi panasz eljárás, következésképp arra a 
jogintézmény bevezetését megelőzően adott 
meghatalmazás nem terjedhetett ki. 

[7] Mivel az alapügyben benyújtott meghatalmazás a 
jogegységi panasz eljárásban nem fogadható el, 
hiánypótlási felhívásra pedig nincs lehetőség, a Kúria 
megállapította, hogy a jogegységi panaszt jogi 
képviselő közreműködése nélkül nyújtották be.  

[8] A jogegységi panasz eljárás az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. § 
(1) bekezdése értelmében illetékköteles.  

[9] A jogegységi panasz előterjesztője az illeték 
megfizetésére vonatkozó igazolást nem csatolt, 
költségkedvezmény iránt kifejezett kérelemmel nem 
élt; a panasz benyújtásra szolgáló űrlapon a fizetendő 
illeték összegét meghatározta, költségkedvezmény 
tárgyában csupán a panasz beadására szolgáló 
űrlapon nyilatkozott akként, hogy az igénylésére 
vagy arra való jogosultságára vonatkozó kérdés 
melletti rubrikába X jelet tett.  

[10] A Bszi. 41/C. § (2) bekezdésének h) pontja 
értelmében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 
költségkedvezményekre vonatkozó rendelkezéseit a 
jogegységi panasz eljárás lefolytatása során – „A 
jogegységi panasz elbírálása” alcímben foglalt 
eltérésekkel – megfelelően alkalmazni kell. A 
jogegységi panasz előterjesztője az alapügyben 
munkavállalói költségkedvezményben részesült. A 
Pp. 525. § (2) bekezdése alapján a munkavállalói 
költségkedvezményre vonatkozó adatokat a 
keresetlevélben fel kell tüntetni, ahhoz csatolni kell a 
szükséges iratokat. A fél jogosultságát a bíróság, 
ideértve a fellebbezés, illetve felülvizsgálat ügyében 
eljáró bíróságot is, a csatolt iratok alapján hivatalból 
vizsgálja [Pp. 525. § (2)–(3) bekezdés]. 

[11] A Kúria a Jpe.I.60.005/2021. számú határozatában 
kimondta, hogy az alapeljárásban megállapított 
munkavállalói költségkedvezmény nem terjed ki a 
jogegységi panasz eljárásra. A jogegységi panasz 
eljárásban a (munkavállalói) költségkedvezményt a 
jogegységi panasz benyújtásával egyidejűleg kell az 
általános szabályok szerint kérelmezni, valamint a 
jogosultságot valószínűsíteni. A Kúria a 
költségkedvezmény iránti kérelemről külön 
végzésben, a jogegységi panasz befogadásáról szóló 
döntés meghozatala előtt határoz. A Kúria a 
Jpe.I.60.017/2021/4. számú határozatában kimondta 
azt is, hogy a jogegységi panasz előterjesztőjének a 
panasz benyújtásakor vagy le kell rónia a szükséges 
eljárási illetéket, vagy megfelelő költségkedvezmény 
engedélyezése iránti kérelmet kell előterjesztenie. 
Hiánypótlási felhívás kiadásának a jogegységi 
panasz eljárásban e körben sincs helye. 

[12] A jogegységi panasz előterjesztője megfelelő 
költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet 
nem terjesztett elő, a kedvezményre való 
jogosultsága elbírálásához szükséges adatokat nem 
bocsátott a Kúria rendelkezésére. Ezek hiányában a 
Kúria, tekintve, hogy a Bszi. 41/C. § (6) 
bekezdésének c) pontja az eljárási illeték megfizetése 
körében a hiánypótlás lehetőségét kizárja, 
költségkedvezmény engedélyezéséről nem hozhat 
döntést. 

[13] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdésének b) pontja szerint a 
Jogegységi Panasz Tanács a jogegységi panaszt – 
hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – 
visszautasítja, ha azt jogi képviselő közreműködése 
nélkül nyújtották be. A Bszi. 41/C. § (6) 
bekezdésének c) pontja alapján ugyancsak a 
jogegységi panasz hiánypótlási felhívás nélküli 
visszautasításának van helye, ha az eljárási illetéket 
nem, vagy hiányosan fizették meg.  

[14] A fentiek alapján a Kúria a jogegységi panaszt a Bszi. 
41/C. § (6) bekezdésének b) és c) pontja 
alkalmazásával, miután azt jogi képviselő 
közreműködése nélkül nyújtották be és az eljárási 
illetéket nem fizették meg, visszautasította. 

Záró rész 
[15] Az eljárás az Itv. 57. § (1) bekezdésének a) pontja 

szerint illetékmentes.  
[16] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem 

biztosít jogorvoslatot. 

Budapest, 2021. december 14. 
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, 
Dr. Magyarfalvi Katalin s.k. előadó bíró, Dr. Patyi 
András s.k. bíró, Dr. Hajnal Péter s.k. bíró, Dr. Döme 
Attila s.k. bíró, Dr. Vitál-Eigner Beáta s.k. bíró, 
Dr. Bartal Géza s.k. bíró, Dr. Domonyai Alexa s.k. bíró, 
Dr. Bartkó Levente s.k. bíró 

 



 

BÜNTETŐ KOLLÉGIUM 

Külföldi állampolgár által 2021. január 1. napját 
követően elkövetetett embercsempészés miatt a 

kiutasítás alkalmazása kötelező, és annak tartama 
kizárólag a kiszabott szabadságvesztés tartamának a 
kétszerese lehet. Amennyiben a korábban elkövetett 
ilyen cselekményt a bíróság 2021. január 1. napját 
követően bírálja el, és a kötelező rendelkezés 
hiányában is alkalmazna kiutasítást, annak tartama a 
szabadságvesztés tartamának kétszeresét nem 
haladhatja meg [Btk. 2. § (2) bek., 59. § (1) bek., 60. § 
(2a) bek.]. 

[1] A járásbíróság a 2020. október 1-jén kihirdetett 
ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki 
embercsempészés bűntettében [Btk. 353. § (1) bek., 
(2) bek. a), b) pont], és ezért őt 1 év 5 hónap börtön 
fokozatú szabadságvesztésre és 3 évi Magyarország 
területéről történő kiutasításra ítélte azzal, hogy a 
szabadságvesztésből legkorábban a büntetés 
kétharmad részének kitöltését követő napon 
bocsátható feltételes szabadságra. 

[2] A terhelt és védője által enyhítés érdekében 
bejelentett fellebbezést elbírálva a másodfokon eljárt 
törvényszék a 2021. január 20-án kelt végzésével az 
elsőfokú ítéletet helybenhagyta. 

[3] A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen a 
megyei főügyészség 2021. március 5-én terjesztett 
elő felülvizsgálati indítványt a terhelt javára, a Be. 
649. § (1) bekezdés b) pont II. fordulat ba) alpontjára 
alapítva, a kiutasítás tartamának törvénysértő 
meghatározása miatt. 

[4] Az indítvány rögzítette, hogy a jogerős ítélet a 
Magyarország területéről történő kiutasítás tartamát 
a Btk. 2. § (2) bekezdésébe ütköző módon, a 
szabadságvesztés tartamának kétszeresét meghaladó 
mértékben, három évben határozta meg. 

[5] A bűncselekmény elkövetésekor (2020. február 16.), 
az elsőfokú ítélet meghozatalakor (2020. október 1.), 
valamint a jogerős elbírálásakor (2021. január 20) 
eltérő büntető anyagi jogszabály volt hatályban a 
határozott időtartamra szóló kiutasítás büntetés 
tekintetében. Az alapügyben eljárt másodfokú 
bíróság a Btk. 2. §-a szerinti, az időbeli hatályra 
vonatkozó büntető anyagi rendelkezés vizsgálatát 
figyelmen kívül hagyta. 

[6] A cselekmény másodfokú elbírálásakor hatályban 
lévő új büntetőtörvénynek a terhelttel szemben 
kiszabott határozott tartamú kiutasításra vonatkozó 
szabályai kedvezőbbek. Ennek figyelmen kívül 
hagyása törvénysértő büntetés kiszabását 
eredményezte, így a terhelt esetében a javára szóló, a 
Be. 649. § (1) bekezdés b) pont II. fordulat ba) 
alpontja szerinti felülvizsgálati okot valósított meg. 
Az elbírálás időpontjában hatályos Btk. 60. § (2a) 
bekezdése alapján a terhelttel szemben kiszabott 1 év 
5 hónap szabadságvesztés-büntetés mellett a 
kiutasítás törvény szerinti tartama 2 év 10 hónap. 

[7] A megyei főügyészség indítványozta, hogy a Kúria a 
megtámadott határozatokat tanácsülésen változtassa 

meg, és a kiutasítás tartamát a törvényes mértékben 
határozza meg. 

[8] A Legfőbb Ügyészség átiratában a megyei 
főügyészség felülvizsgálati indítványát – helyes 
indokainál fogva – fenntartotta, és érdemben is azzal 
egyező indítványt tett. 

[9] A megyei főügyészség felülvizsgálati indítványa 
alapos. 

[10] Felülvizsgálatnak a bíróság jogerős ügydöntő 
határozata ellen a büntető anyagi jog szabályainak 
megsértése miatt helye van [Be. 648. § a) pont]. A 
büntető anyagi jog szabályainak megsértése miatt 
felülvizsgálati indítvány terjeszthető elő, ha a bíróság 
– a bűncselekmény minősítésén túl – a Btk. más 
szabályának megsértésével szabott ki törvénysértő 
büntetést [Be. 649. § (1) bek. b) pont ba) alpont]. 

[11] A kiszabott büntetés törvényessége kérdésében csak 
akkor van helye felülvizsgálatnak, ha a kiszabott 
büntetés, illetve annak neme és mértéke a 
büntetőtörvény valamely mérlegelést nem tűrő 
rendelkezésébe ütközik (BH 2012.239.). 

[12] Általános érvénnyel kimondható, hogy törvénysértő 
büntetés címén – a Be. 649. § (1) bekezdés b) pont 
ba) alpontja szerinti – felülvizsgálati ok az olyan 
anyagi jogi szabály megszegése, aminek 
alkalmazását a büntetés (intézkedés) meghatározása 
esetében a törvény az ítélőbíró számára korlátok közé 
szorítva biztosítja, és ennek elvétése miatt a Be. 
egyszerűsített felülvizsgálat keretében (XCIV. 
Fejezet) nem ad jogorvoslati lehetőséget. 
Kétségkívül e körbe tartozik, ha a bíróság az általa 
alkalmazott büntetési nem tartamát nem a törvényi 
keretek között, kötelező tartam meghatározása esetén 
pedig nem azzal egyező mértékben határozza meg. 

[13] A terhelt terhére rótt bűncselekmény befejezésének 
időpontja 2020. február 16. napja. A Btk. ekkor 
hatályos 59. § (1) bekezdése szerint azt a nem 
magyar állampolgár elkövetőt, akinek az országban 
tartózkodása nem kívánatos, Magyarország 
területéről ki kell utasítani. A kiutasított köteles az 
ország területét elhagyni, és a kiutasítás tartama alatt 
nem térhet vissza. A 60. § (1) bekezdése szerint a 
kiutasítás határozott ideig tart vagy végleges hatályú. 
Az említett törvényhely (2) bekezdése szerint a 
határozott ideig tartó kiutasítás legrövidebb tartama 
egy év, leghosszabb tartama tíz év. A kiutasításra 
vonatkozó szabályok az embercsempészés bűntette 
tekintetében nem tartalmaztak eltérő, speciális 
rendelkezést. 

[14] Ugyanezen szabályok alapulvételével bírálta el a 
terhelt cselekményét az elsőfokú bíróság is (2020. 
október 1.). 

[15] A másodfokú elbírálás időpontjában (2021. január 
20.) azonban már részben eltérő szabályok 
vonatkoztak a kiutasításra. A Btk. 60. § (1) és (2) 
bekezdése tekintetében a szabályok nem változtak, 
azonban a büntetőeljárásról szóló törvény és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi 
XLIII. törvény 47. § (2) bekezdése a Btk. szövegébe 
iktatta a  Btk. 60. § (2a) bekezdését, melynek 
értelmében a határzár tiltott átlépése (352/A. §), a 
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határzár megrongálása (352/B. §), a határzárral 
kapcsolatos építési munka akadályozása (352/C. §), 
valamint az embercsempészés (353. §) esetén 
kiszabott szabadságvesztés mellett a kiutasítás – a 
Btk. 59. § (2) és (4) bekezdése szerinti esetek 
kivételével – nem mellőzhető. Határozott tartamú 
kiutasítás esetén annak tartama a kiszabott 
szabadságvesztés tartamának kétszerese, de legalább 
két év. A kiutasítás tartamát években, hónapokban és 
napokban is meg lehet állapítani. 

[16] A felülvizsgálati indítvány alapján az eldöntendő 
jogkérdés az, hogy az embercsempészés bűntette 
miatt elmarasztalt terhelttel szemben a bíróság a 
jogerős ügydöntő határozatában törvénybe ütköző 
módon alkalmazta-e a kiutasítást, illetve határozta 
meg annak tartamát. 

[17] A Btk. 2. § (1) bekezdése szerint a bűncselekményt – 
a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – az 
elkövetése idején hatályban lévő büntetőtörvény 
szerint kell elbírálni. A (2) bekezdés szerint, ha a 
cselekmény elbírálásakor hatályban lévő új 
büntetőtörvény szerint a cselekmény már nem 
bűncselekmény, vagy enyhébben bírálandó el, akkor 
az új büntetőtörvényt kell alkalmazni. Az új 
büntetőtörvény alkalmazandóságát az adott ügyben 
eljáró bíróságnak hivatalból vizsgálnia kell. Ennek 
során pedig a kedvezőbb elbírálás lehetőségét a 
törvény összhatása alapján kell vizsgálni. 

[18] Az elkövetéskor és az elsőfokú elbírálás idején 
hatályos Btk. 59–60. §-ai alapján az 
embercsempészés bűntette esetén a kiutasítás 
kiszabása nem volt kötelező, ezért a 2021. január 1. 
napjával hatályba lépett, a Btk. 60. § (2a) 
bekezdésében foglalt rendelkezés annyiban 
kedvezőtlenebb, hogy a kiutasítást már kötelezően 
előírja. Az embercsempészés bűntette nem magyar 
állampolgár elkövetőjével szemben azonban az 
eljáró bíróság a módosítás hatályba lépését 
megelőzően is indokoltnak tartotta a kiutasítás 
alkalmazását, így a módosítás ezen, a terheltre 
kedvezőtlenebb hatása a jelen ügyben nem jelenik 
meg. 

[19] Az ügyben a járásbíróság 2020. október 1-én hozott 
elsőfokú ítéletet, és az elkövetéskor irányadó 
jogszabály még nem kötelező rendelkezése ellenére 
úgy ítélte meg, hogy a terheltnek az országban 
tartózkodása nem kívánatos, ezért őt Magyarország 
területéről 3 évi időtartamra kiutasította. Az elsőfokú 
ítéletet a másodfokú bíróság 2021. január 20-án 
helybenhagyta. 

[20] Amennyiben az elsőfokú bíróság a még nem 
kötelező rendelkezés ellenére is úgy dönt – és ezzel 
egyetértett a másodfokú bíróság is –, hogy a terheltet 
kiutasítja Magyarország területéről, akkor az új 
szabályozás önmagában a kötelező rendelkezés miatt 
a terheltre nem lesz kedvezőtlenebb. A 2021. január 
1. napjával hatályba lépett rendelkezést ezért a 
kiutasítás tartamának szempontjából is össze kell 
hasonlítani az elkövetéskor irányadó 
rendelkezésekkel, és ennek alapján az állapítható 
meg, hogy az elbíráláskor – 2021. január 20. napján 
– irányadó új büntetőtörvény a tartam tekintetében a 
jelen ügyben kedvezőbb a terheltre. Ezt az 
összevetést a másodfokú bíróság elmulasztotta. 

[21] Az elkövetéskor irányadó Btk. 60. § (2) bekezdése 
szerint a határozott ideig tartó kiutasítás 1 évtől 10 
évig terjedő tartamban határozható meg, az 

elbíráláskor irányadó Btk. 60. § (2a) bekezdése 
szerint azonban a határozott ideig tartó kiutasítás 
tartama kizárólag a kiszabott szabadságvesztés 
tartamának kétszerese lehet, de legalább 2 év. 

[22] A kógens rendelkezés szerint a határozott ideig tartó 
kiutasítás tartama a kiszabott szabadságvesztés 
tartamának kétszerese, és ettől csak abban az esetben 
lehet eltérni, ha a szabadságvesztés tartamának 
kétszerese a két évet nem éri el. A törvény 
mérlegelést nem tűrő rendelkezése szerint ebben az 
esetben a kiutasítás tartama két év. 

[23] A bíróság azonban 3 évi kiutasítást szabott ki a 
terhelttel szemben. 

[24] Ez sem az elkövetéskor, sem az elbíráláskor hatályos 
törvény alapulvételével nem sérti a kiutasítás 
tételkereteire meghatározott alsó határt. A 
járásbíróság jogerős ítéletében kiszabott – és a 
másodfokú bíróság által érintetlenül hagyott – egy év 
öt hónap szabadságvesztés mellett azonban az 
elbíráláskor irányadó Btk. 60. § (2a) bekezdése 
szerint a kiutasítás tartama csak és kizárólag kettő év 
tíz hónapban – azaz rövidebb tartamban – 
határozható meg. 

[25] Összességében ez az elbíráláskor hatályos 
törvénynek az adott ügyben a terheltre vonatkozó 
összhatása, ami kétségkívül reá nézve kedvezőbb 
elbírálást eredményez. Ezért a másodfokú 
bíróságnak a Btk. 2. § (2) bekezdése alapján az 
elbíráláskor hatályos büntetőtörvényt és annak 60. § 
(2a) bekezdését kellett volna az ügyben alkalmaznia. 
Az ítéletében kiszabott büntetés így a törvény 
kötelező rendelkezését sérti. 

[26] A törvénysértő büntetés kiküszöbölésének 
főszabálya a felülvizsgálatban a törvénynek 
megfelelő határozat meghozatala [Be. 662. § (2) 
bekezdés b) pont]. Ez alól ad kivételt a Be. 663. § (1) 
bekezdés b) pontja, amely ilyen esetben is lehetővé 
teszi a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és az 
elsőfokú bíróság új eljárásra utasítását akkor, ha az 
érdemi határozat meghozatala az ügyiratok alapján 
nem lehetséges. 

[27] Jelen ügyben a kiutasítás törvényes tartamát a 
jogerős ítéletben kiszabott szabadságvesztés tartama 
mérlegelést nem tűrően meghatározza, azt egyéb 
körülmény nem befolyásolja, így a jogerős ítélet 
hatályon kívül helyezésére és az elsőfokú bíróság új 
eljárás lefolytatására való utasítására nincs ok. 

[28] A kifejtettek értelmében a Kúria – miután nem észlelt 
olyan eljárási szabálysértés, melynek vizsgálatára a 
Be. 659. § (6) bekezdése alapján hivatalból köteles – 
a Be. 660. § (1) bekezdése alapján tanácsülésen, a Be. 
655.§ (1) bekezdése szerinti összetételben eljárva, az 
ügyészség felülvizsgálati indítványának helyt adott, 
és a megtámadott határozatot a Be. 662. § (2) 
bekezdés b) pont második fordulata szerint 
megváltoztatta: a terhelt Magyarország területéről 
történő kiutasításának tartamát a Btk. 2. § (2) 
bekezdés második fordulatára tekintettel, a Btk. 60. § 
(2a) bekezdése szerint kettő év tíz hónapra 
mérsékelte. 

[29] Egyebekben a megtámadott határozatokat a Be. 662. 
§ (1) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. 

(Kúria Bfv. II. 390/2021.)
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I. Meghatalmazás hiányában a feljelentő nem 
terjeszthet elő magánindítványt más, teljes 

büntetőeljárási cselekvőképességgel rendelkező 
személy nevében is.  
II. Magánvádas ügyben a feljelentés része és így a 
vádhoz tartozik mindazon tényleírás, amely miatt a 
feljelentő kinyilvánítja, hogy az elkövető felelősségre 
vonását kívánja; a feljelentés szerkesztésének módja – 
az, hogy a sérelmezett kijelentések a feljelentés 
„törzsszövegében” vagy a mellékletben szerepelnek-e – 
közömbös. 
III. A becsületbevágó cselekmények megítélése során 
elsődlegesen a tényállásszerűség vizsgálandó. A 
rágalmazás megvalósul, ha a terhelt nagy nyilvánosság 
előtt tett állítása szerint a sértett a már súlyos beteg 
örökhagyó megtévesztésével, azaz erkölcsileg 
elítélendő, bűncselekmény gyanúját is felvető módon 
szerezte meg a törvényes örökös elől az örökséget. 
Negatív értékítéletet tükröző, de becsület csorbítására 
alkalmas tényt nem tartalmazó, illetve nem gyalázkodó 
jellegű közlések azonban sem rágalmazást, sem 
becsületsértést nem alapoznak meg [Btk. 31. § (2) bek., 
226. § (1) bek. a) pont, 227. § (1) bek., Be. 378. § (2) 
bek.]. 

[1] A járásbíróság a 2019. október 17. napján kihirdetett 
ítéletével B. P.-né I. r., B. T. II. r. és B. P. III. r. 
terhelteket bűnösnek mondta ki becsületsértés 
vétségében [Btk. 227. § (1) bek. b) pont], és ezért 
mindhárom terheltet megrovásban részesítette. 

[2] Az ítélet ellen a terheltek és védőjük által 
felmentésért bejelentett fellebbezéseket elbírálva a 
törvényszék mint másodfokú bíróság a 2021. január 
14. napján meghozott ítéletével az elsőfokú bíróság 
határozatát megváltoztatta, és a terheltek terhére rótt 
bűncselekményt rágalmazás vétségének [Btk. 226. § 
(1) bek., (2) bek. b) pont] minősítette, ezt 
meghaladóan azonban azt mindhárom terhelt 
tekintetében érdemben helybenhagyta. 

[3] A jogerős ítéletben megállapított tényállás szerint S. 
F. magánvádló házastársa B. A. és B. P.-né I. r. 
terhelt férje testvérek, azaz az I. r. terhelt és a 
magánvádló felesége sógornők. B. T. II. r. és B. P. 
III. r. terheltek B. P.-né I. r. terhelt gyermekei. Az I. 
r. terhelt és magánvádló lakóhelye ugyanazon a 
településen, K.-n található. A család kapcsolata a 
néhai örökhagyó gondozása, ellátása miatt 
feszültséggel volt teli, köszönőviszonyban voltak, de 
családi összejöveteleket nem tartottak. 

[4] S. F. K.-né, született B. A. 2015. szeptember 3. 
napján öröklési szerződést kötött néhai B. P.-vel, 
melynek következtében a törvényes öröklés rendje 
helyett, S. F. K.-né, született B. A. örökölte a 
természetben a K., B. tanya 32-2, továbbá a K. 
külterület 038/37 helyrajzi számú, 48,45 AK értékű 
ingatlanokat. 

[5] Néhai B. P. elhalálozását követően, 2018. október 
31. napján megtartott hagyatéki tárgyaláson jutott B. 
P., a néhai örökhagyó fia tudomására az öröklési 
szerződés. A hagyatéki tárgyaláson az örökhagyó két 
gyermeke, S. F. K.-né, született B. A. és B. P. voltak 
jelen. Miután a hagyatéki tárgyaláson B. P. 
nyilatkozata következtében öröklési jogvita merült 
fel, ezért 2018. június 12. napján ideiglenes hatállyal 
került a hagyaték S. F. K.-né, született B. A. részére 
átadásra. 

[6] A hagyatéki tárgyalást követően a közjegyző 
irodájánál levő parkolóban B. P., S. F. és S. F. K.-né, 
született B. A. között szóváltás alakult ki, melyben a 
jelen lévők sértegették egymást. 2018. november 1. 
napján jutott S. F. K. magánvádló tudomására, hogy 
az I., II. és III. r. terheltek a www.facebook.hu 
közösségi oldalon 2018. október 31. és november 1. 
napja közötti időben az alábbi bejegyzéseket tették 
közre. 

[7] B. P.-né I. r. terhelt: „Hello mindenki, szerintetek van 
olyan, hogy a testvéri kapcsolatot valami eltépi… 
igen sajnos, van olyan pénz, ami miatt ez a kapocs 
elszakad…”. 

[8] III. r. terhelt: „Hát igen. Valójában csak ennyit 
vártam tőlük. Remélem ők is a sírba viszik. A 
gyerekek meg majd megint kereshetik az eldugott 
pénzt. Már megint. Mert ugye volt már ilyen. Ja lehet 
hápogni drága rokonság csak az igazság fájhat. Bár 
az S. familinek ez sosem volt gond.” 

[9] II. r. terhelt: „S. F. és családja szánalmas jellemtelen 
emberek! Szégyellem, hogy a keresztszüleim.” 

[10] Ezek a bejegyzések lájkolásra kerültek, illetve 
további hozzászólások érkeztek a megjegyzéshez, 
melyre párbeszédszerűen az I. r. és a II. r. terheltek 
feleltek is. 

[11] A feljelentő 2018. november 18. napján, a 
járásbíróság nyilvános félfogadásán tett felejelentést 
B. P.-né I. r., B. T. II. r. és B. P. III. r. terheltekkel 
szemben, melyben arra hivatkozott, hogy a 
feljelentettek a közösségi oldalon több olyan 
bejegyzést is közzé tettek, amelyek alkalmasak a 
becsületének csorbítására és arra utalnak, hogy „mi 
nem jogszerűen jutottunk az örökséghez”. 

[12] A feljelentésben példálózva felsorolt több közzétett 
bejegyzést, és kinyomtatva csatolt 10 oldalt a 
sérelmezett bejegyzésekről, melyek az alábbiakat 
tartalmazták: 
B. T. II. r. terhelt: „Fater testvére 3 évvel ezelőtt a 
papával (Isten nyugosztalja) aláírattak egy 
nyilatkozatot, hogy a fatert kitagadja az örökségből! 
Eddig hallgattak róla, mintha mi sem történt volna! 
Tegnap a hagyatéki tárgyaláson derült ki … hát csak 
gratulálni tudok nekik…” 
Hozzászólás: „A papa nem igazán tudhatta … mit ír 
alá … szegény.” 
B. P.-né I. r. terhelt: „Nem tudta … sajnos ezt 
használták ki …” „Hát sajnos ez van … Nem látják 
be, hogy a pénz csak egy eszköz.” 

[13] A hagyatékátadó végzés 2019. január 24. napján 
végleges hatályúvá vált, B. P. nem indított polgári 
peres eljárást. 

[14] A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen a 
terheltek védője terjesztett elő felülvizsgálati 
indítványt mindhárom terhelt javára, a Be. 648. § b) 
pontját és a Be. a 649. § (1) bekezdés aa) pontját 
megjelölve annak okaként. 

[15] Indokai szerint a másodfokú bíróság a vádon 
túlterjeszkedett, amikor bizonyítás felvétele nélkül új 
tények alapján hozott döntést, és emiatt a terheltek a 
védelemhez való jogukat nem tudták gyakorolni. 

[16] Álláspontja szerint a feljelentés ténybeli alapját 
csupán az a három szövegrész képezi, amelyeket a 
feljelentő a bíróságon jegyzőkönyvbe mondott, és az 
ahhoz csatolt tíz oldalas mellékletben szereplő 
kommentek és egyéb nyilatkozatok – akár a 
feljelentettek, akár más személyek tették –, nem 
voltak a feljelentő számára sérelmesek. 
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[17] Az elsőfokú bíróság a vád szerinti cselekmény 
tekintetében az eljárást lefolytatta, és a védelem is a 
váddal egyezően a becsületsértés vétsége 
tekintetében védekezett. A felmentésért bejelentett 
védelmi perorvoslatok kapcsán másodfokon eljárt 
bíróság átvette a magánvádló szerepét, aki egyébként 
az elsőfokú döntés ellen nem is fellebbezett, amikor 
olyan kijelentéseket is a tényállás részévé tett, 
amelyeket a feljelentés nem tartalmazott, és ezekre 
alapozottan – az iratokkal is ellentétesen – a terheltek 
büntetőjogi felelősségét más bűncselekményben 
állapította meg. 

[18] Kifogásolta, hogy a másodfokú bíróság a feljelentő 
feljelentését, arra figyelemmel, hogy azt az egész 
családot ért sérelem miatt tette, olyan családtagok 
tekintetében is joghatályosnak tekintette, akik 
feljelentést nem tettek, és az eljárásban csupán 
tanúként vettek részt. 

[19] A védő álláspontja szerint a jogerős ítélet nem 
vizsgálta önállóan a terheltek felelősségét, hanem 
kollektíve tekintette őket bűnösnek. Nézete szerint a 
vád tárgyát képező, közösségi oldalon tett 
személytelen bejegyzések a szabad 
véleménynyilvánítás körébe tartoznak, a becsület 
csorbítására nem alkalmasak, és így egyik terhelt 
cselekménye sem bűncselekmény. A III. r. terhelt 
tekintetében a bizonyítottság hiányára is hivatkozott. 

[20] Indítványozta, hogy a Kúria elsődlegesen 
mindhárom terheltet mentse fel az ellenük emelt vád 
alól, míg másodlagosan a jogerős ítélet hatályon 
kívül helyezésére és az elsőfokú bíróság új eljárás 
lefolytatására való utasítására tett indítványt. 

[21] A magánvádló és jogi képviselője a felülvizsgálati 
indítványra észrevételt nem tettek. 

[22] A felülvizsgálati indítvány B. P. III. r. terhelt 
tekintetében alapos, B. P.-né I. r. és B. T. II. r. terhelt 
tekintetében nem alapos. 

[23] Felülvizsgálatnak a Be. 648. §-a értelmében 
kizárólag a bíróság vádról rendelkező, jogerős 
ügydöntő határozata ellen, a Be. 649. §-ában írt 
okokból van helye. A Be. 648. §-a nem felsorolja, 
hanem csupán rendszerezi az egyébként a Be. 649. §-
ában felsorolt felülvizsgálati okokat, ekként a Be. 
648. §-a felülvizsgálati okként közvetlenül nem 
hivatkozható. Felülvizsgálatra akkor kerülhet sor, ha 
az indítványban foglalt kifogás a Be. 649. §-ában 
foglalt felülvizsgálati okok valamelyikét kimeríti. 

[24] Anyagi jogi és eljárásjogi okra is alapított 
felülvizsgálati indítvány esetén elsőként az utóbbi 
kifogások megvizsgálása indokolt, azok 
bármelyikének alapos volta esetén ugyanis anyagi 
jogi felülvizsgálatra nem kerülhet sor. 

[25] A Kúria jelen esetben ennek megfelelően járt el. 
[26] A Be. 649. § (2) bekezdése b) pontjának első 

fordulata alapján valóban felülvizsgálati ok, ha a 
bíróság magánindítvány hiányában járt el. Ezért a 
Kúria vizsgálta, hogy jelen ügyben a magánindítvány 
joghatályos-e. Megállapítható, hogy S. F. 
magánvádló a saját személyét és a családját érintő 
becsület csorbítására alkalmas kijelentések miatt a 
tudomásszerzéstől számított egy hónapon belül tett 
feljelentést a három feljelentett személy ellen. Az 
eljárás során a feljelentő családtagjai közül senki 
nem élt magánindítvánnyal. Az S. F. által tett 
feljelentés kizárólag saját személyére tartalmaz 
igényt a büntetőeljárás lefolytatására. A családra 
vonatkozóan felhozott kijelentések természetesen 

családtagként sérthették a feljelentőt, azonban nem 
jogosították fel más családtagok nevében feljelentés 
megtételére. A feljelentés egyébként – a családra 
utaláson túl – a családtagokra konkrétan nem is 
hivatkozik, közülük egyet sem nevez meg. Ekként 
helytállóak a felülvizsgálati indítványban foglaltak, 
és tévedett a másodfokú bíróság, amikor úgy 
tekintette – és azzal a Be. 593. § (1) bekezdésének a) 
pontjára való hivatkozással a tényállást is 
kiegészítette –, miszerint a „feljelentő tehát, mint 
családfő tette a feljelentést az egész családot ért 
sérelem miatt”. 

[27] A másodfokú bíróság ezen álláspontja ugyanakkor a 
tartalma szerint nem ténymegállapítás, hanem a 
magánindítvány másodfokú bíróság általi (téves) 
jogi értékelése, ezért – annak ellenére, hogy azt a 
másodfokú bíróság az ítélet tényállási részében 
rögzítette – a Kúriát a felülvizsgálati eljárásban a Be. 
659. §-ának (1) bekezdésében írtak ellenére sem 
kötötte. 

[28] A másodfokú bíróság téves álláspontja pedig azért 
nem eredményezett eljárásjogi sérelmet, mert annak 
jogkövetkezményeit nem vonta le, azaz a terheltek 
bűnösségét a magánvádló bármelyik családtagja 
sérelmére elkövetett becsületbevágó bűncselekmény 
miatt nem állapította meg. A rágalmazás és a 
becsületsértés jogi tárgya a becsület, amely 
személyhez kötődik, ekként a rágalmazás 
rendbelisége a sértettek számához igazodik. A 
bíróság jogerős ítéletében egyrendbeli rágalmazás 
vétsége tekintetében mondta ki bűnösnek a 
terhelteket, amely S. F. magánvádló sérelmére 
valósult meg; a magánvádló tekintetében pedig a 
joghatályos magánindítvány kétségtelenül 
rendelkezésre áll. 

[29] A Be. 649. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti 
felülvizsgálati ok, ha a bíróság jogerős ügydöntő 
határozatát nem az arra jogosult által emelt vád 
alapján hozza meg. Ez megvalósul akkor is, ha nem 
csupán a vádló alaki legitimációja hiányzik, de akkor 
is, ha egyáltalán nem áll rendelkezésre a jogerős 
ítéletben a terhelt terhére rótt magatartásra nézve vád. 
A bíróság ugyanis nyilvánvalóan nemcsak akkor jár 
el az arra jogosult által emelt vád hiányában, ha az 
eljárás alapját képező vádat nem az arra jogosult 
emelte, hanem akkor is, ha az adott személlyel 
szemben és az adott cselekmény tekintetében (bárki 
által emelt) vád hiányában jár el. 

[30] Becsületbe vágó bűncselekmény esetén követelmény 
az is, hogy a vád tartalmazza azokat a konkrét 
közléseket, amelyekkel – a vádló álláspontja szerint 
– a terhelt a bűncselekményt megvalósította, és 
amelyek miatt az elkövető felelősségre vonását 
kívánja (BH 2015.120.). Vád tárgyává nem tett 
közlést ekként a bíróság a terheltnek nem róhat fel, 
ilyen esetben a bíróság vád hiányában jár el. 

[31] Magánvádas eljárásban a feljelentés a vád, amelynek 
tartalmaznia kell a magánindítványt. A vád ezzel 
felel meg a törvényes vád követelményeinek (EBH 
2012.B.17.). A vádhoz tartozik mindazon tényleírás, 
ami miatt a feljelentő kinyilvánítja, hogy az elkövető 
felelősségre vonását kívánja [Be. 378. § (2) bek.]. A 
feljelentés szerkesztésének módja – az, hogy a 
sérelmezett kijelentések a feljelentés 
„törzsszövegében” vagy a mellékletben szerepelnek-
e – közömbös. Jelen esetben is nyilvánvaló, hogy – 
amint arra a másodfokú bíróság ítélete indokolásának 
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[15] bekezdésében helyesen hivatkozott – a 
feljelentő a feljelentésben hivatkozott és az 
eredetiben kinyomtatott bejegyzéseket a felelősségre 
vonás iránti igényével és nem valamilyen más, ettől 
eltérő, ismeretlen okból csatolta a feljelentéshez. 

[32] Jelen ügyben a vád kereteit illetően a vád 
módosítására, illetve kiterjesztésére nem került sor. 
A feljelentő tízoldalas mellékletben csatolta a 
feljelentéshez a nyilvános oldalon megjelenttette, 
általa sérelmesnek tartott bejegyzéseket. A 
jegyzőkönyvben kiemelten nevesített bejegyzések 
között ugyan nem szerepel, de a melléklet 
tartalmazta a másodfokú bíróság általi kiegészítéssel 
a tényállás részévé tett közléseket. 

[33] Az eljárásban 2019. április 29. napjától a 
magánvádló jogi képviselőjeként eljárt ügyvéd által 
a 2019. május 2-i tárgyaláson becsatolt és a védőnek 
egyidejűleg átadott 18 oldal terjedelmű facebook 
levelezés a feljelentés mellékletében írtakat 
sérelmező bejegyzéseken kívül irreleváns 
bejegyzéseket tartalmaz. A magánvádló jogi 
képviselőjének a 2019. június 13-i tárgyaláson tett 
nyilatkozata már nem tért el a már a feljelentésben 
rögzített tartalomtól. 

[34] A bíróságok ekként arra jogosulttól származó 
törvényes vád alapján jártak el. 

[35] A felülvizsgálati indítvány szerint a másodfokú 
bíróság azzal is túlterjeszkedett a vádon, hogy az 
elsőfokú ítéleti tényállást a magánvádló 
fellebbezésének hiányában kiegészítette, és a 
terheltek cselekményét rágalmazás vétségének 
minősítette. Álláspontja szerint a másodfokú bíróság 
csak azt vizsgálhatta volna, hogy a terhelteknek az 
elsőfokú ítéletben írt cselekménye megvalósítja-e a 
becsületsértés vétségét, és nemleges álláspont 
elfoglalása esetén a terhelteket fel kellett volna 
mentenie. 

[36] Ez az álláspont téves. 
[37] A Kúria rámutat arra, hogy a másodfokú bíróság – a 

Be. 590. § (3) bekezdése szerinti kivételtől eltekintve 
– a bejelentett fellebbezés irányától függetlenül 
hivatalból bírálja felül az ítélet megalapozottságát, az 
ítéletnek a bűnösség megállapítására, a 
bűncselekmény minősítésére, a büntetés kiszabására, 
intézkedés alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit 
[Be. 590. § (2) bek.]. 

[38] A tényállás hiányosságban megnyilvánuló 
megalapozatlanságát észlelve a másodfokú bíróság a 
részbeni megalapozatlanságot azzal küszöböli ki, 
hogy a tényállást az elsőfokú bíróság által lefolytatott 
bizonyítást érintő ügyiratok tartalma alapján 
kiegészíti, illetve helyesbíti [Be. 593. § (1) bek. a) 
pont]. Ennek megfelelően törvényesen járt el a 
törvényszék, amikor az elsőfokú bíróság ítéletét a 
helyesbített, kiegészített tényállás alapján bírálta 
felül [Be. 593. § (3) bek.]. 

[39] A bűnösség megállapítását vizsgálva nem jutott 
eltérő következtetésre az elsőfokú bírósághoz képest, 
azonban a bűncselekmény minősítését illetően nem 
osztotta a járásbíróság álláspontját. 

[40] A vád kereteit a vád tárgyává tett tények határozzák 
meg, nem pedig a vádlónak a vád tárgyává tett 
cselekmény jogi minősítésére tett indítványa. Ha az 
elsőfokú bíróság jogszabályt helytelenül alkalmazott, 
és az ítéletét nem kell hatályon kívül helyezni, a 
másodfokú bíróság az ítéletet megváltoztatja és a 
törvénynek megfelelő határozatot hoz [Be. 606. § (1) 

bek.]. Ezért akár az elsőfokú, akár a másodfokú 
bíróság vádtól eltérő minősítése összefüggésbe sem 
hozható az arra jogosult által emelt vád hiányával, 
ekként az a Be. 649. § (2) bekezdésének c) pontjában 
foglalt felülvizsgálati oknak sem felel meg. 

[41] Jelen ügyben az tény, hogy mindhárom terheltet 
érintően anélkül került sor a másodfokú ügydöntő 
határozatban a minősítés megváltoztatására, hogy 
előzetesen a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság 
által megállapított minősítéstől való eltérés 
lehetőségét megállapította volna [Be. 601. § (6) bek., 
Be. 762. § (1) bek.]. Ez azonban csupán relatív 
eljárási szabálysértés, amely felülvizsgálatot nem 
tesz lehetővé. 

[42] A másodfokú eljárásban a teljes körű védelmi 
fellebbezés – amelynek a felmentésért bejelentett 
fellebbezések kétségtelenül megfelelnek – a 
másodfokú bíróság felülbírálati jogkörét a Be. 590. § 
(1) bekezdése szerint megnyitja, és kiterjed – 
egyebek mellett – a tényállás és a jogi minősítés 
felülbírálatára is. A (terhelt terhére bejelentett) vádlói 
fellebbezés hiánya kizárólag a másodfokú bíróság 
döntési jogkörét és azt is csak annyiban korlátozza, 
hogy az ún. súlyosítási tilalom (Be. 595. §) beáll. A 
másodfokú bíróság határozata azonban jelen esetben 
a súlyosítási tilalomba sem ütközött, mivel az első 
fokon önállóan alkalmazott intézkedést nem 
érintette. 

[43] Eljárásjogi okból tehát a jogerős ítélet hatályon kívül 
helyezésére nem kerülhetett sor. Ezért a Kúria 
mindhárom terhelt tekintetében vizsgálta az 
indítványban írt anyagi jogi hivatkozásokat is. 

[44] A Be. 649. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja 
alapján valóban felülvizsgálati ok, ha a bíróság 
jogerős ítéletében a terhelt bűnösségét a büntető 
anyagi jog szabályainak megsértésével állapította 
meg. 

[45] A büntetőjogi felelősség alapkérdése a 
tényállásszerűség. Elsőként a Kúria ezt vizsgálta. A 
becsületbe vágó magatartás ellenében álló törvényi 
tényállás egyrészt a mással szemben becsület 
csorbítására alkalmas kifejezés használata, ami – 
egyéb törvényi feltételek megléte esetén – 
becsületsértés (Btk. 227. §); másrészt a valakiről más 
előtt becsület csorbítására alkalmas tény állítása, 
híresztelése vagy ilyen tényre közvetlenül utaló 
kifejezés használata, ami rágalmazás (Btk. 226. §). 

[46] A tényállásszerűség szempontjából annak van 
jelentősége, hogy mindkét bűncselekmény – az 
alapesetét tekintve – formális, tehát nem eredmény-
bűncselekmény. Formális bűncselekmény esetén 
pedig az elkövetési tevékenység pontos 
meghatározása annál is inkább szükséges, mert a 
tárgyi oldalon – a jogi tárgyon kívül – egyedül ez 
határozza meg a cselekmény jellemzőit. 

[47] Másképpen szólva a Btk. az elkövetési magatartást a 
becsületcsorbításra alkalmasság függvényében 
határozza meg; vagyis a Btk. megadja a védendő 
értéket, ami a becsület, viszont a törvény a bíróra 
bízza valamely elkövetési magatartás sértésre 
alkalmasságának eldöntését. 

[48] A hétköznapi felfogás nem húz éles határt a 
rágalmazás és a becsületsértés közé, mindkettő 
becsületbevágó ügy. Kétségtelen azonban, hogy 
jogilag régóta fennáll a rágalmazás és a 
becsületsértés különválasztása. 
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[49] Ennek indoka pedig az elkövetési magatartás 
mibenlétében gyökerezik: 
– a rágalmazás és a becsületsértés között rendszerint 
nagy súlykülönbség áll fenn, 
– a rágalmazó eseményt, történést formál; az 
eseménynek, a történetnek pedig a hallgató (a 
közönség) szemében mindig nagyobb a hitele, mint a 
már jellegében is szubjektív értékítéletnek vagy 
egyéb nyilatkozatnak, – a rágalmazó tényállítás az 
objektív valóság hitelével jelentkezik, mutatkozik 
meg a hallgató számára; ezzel szemben a – csupán – 
becsületsértő kijelentéseknek rendszerint nincs 
konkrét tartalma. 

[50] Ehhez képest alapvető különbség van aközött, hogy 
az elkövető a tényállításával a hallgató jövőbeni 
értékítéletére számít, vagy aközött, hogy eleve 
értékítéletet mond. A rágalmazó tényállítás alapján a 
hallgató tud értékítéletet alkotni a sértettről azon 
egyszerű oknál fogva, mivel a tények meggyőző 
ereje nagyobb. Ezért hisznek az emberek a tényeknek 
(tényállításnak) inkább, mint az értékítéletnek. 

[51] A tényállásszerűség követelménye alapján az első 
eldöntendő kérdés az, hogy az elkövető magatartása 
tényállítás, híresztelés avagy kifejezés használata. 

[52] A tényállásszerűség szempontjából kiindulva 
lényeges, hogy miként kell értelmezni valamely 
inkriminált nyilatkozatot. 

[53] Valamely nyilatkozat becsületcsorbításra 
alkalmasságának megítélése lehetséges az elkövető 
felfogása, a sértett felfogása vagy objektív ismérv 
szerint. 

[54] Következetes, évszázados az ítélkezési gyakorlat az 
objektív ismérv mellett. A becsület csorbítására való 
alkalmasság tehát objektív ismérv; így objektíve, a 
társadalomban kialakult általános megítélés, az 
általános erkölcsi és közfelfogás 
figyelembevételével kell eldönteni, hogy az adott 
tény állítása, híresztelése, kifejezésként való 
használata alkalmas-e a becsület csorbítására. Ekként 
nem a passzív alany, a sértett egyéni megítélése, 
szubjektív értékítélete, esetleges érzékenysége 
alapján kell megítélni ezt az alkalmasságot (EBH 
1999.87., BH 2001.462., 1994.171.III.). 

[55] A törvény ekként, bár az adott sértett személyét, 
illetve becsületét védi, azonban nem az adott sértett 
szubjektív becsületérzéséhez kötötten, mérten. 
Kétségtelen, hogy a következetes ítélkezési 
gyakorlat szerint bevett formula: az objektíve, a 
társadalomban kialakult általános megítélés, az 
általános erkölcsi és közfelfogás. 

[56] A Btk. 226. § (1) bekezdése alapján rágalmazást 
követ el, aki valakiről más előtt, a becsület 
csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy 
ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ. A 
bűncselekmény jogi tárgya a személyiségi jogok 
részét képező becsület; ezáltal büntetőjogi védelmet 
élvez a társadalmi megbecsülés és az emberi 
méltóság; elkövetési magatartása pedig a becsület 
csorbítására alkalmas tény állítása, híresztelése, ilyen 
tényre közvetlenül utaló kifejezés használata. 

[57] A társadalmi megbecsülés a személyről kialakult 
kedvező megítélés, a személy tulajdonságának, 
magatartásának környezetében meglévő 
elismertsége. A méltóság az embert adottságától 
függetlenül megillető bánásmód igénye. A méltóság 
az emberi élettel eleve együtt járó minőség, amely 
oszthatatlan és korlátozhatatlan, és ezért minden 

emberre nézve egyenlő [64/1991. (XII. 17.) AB 
határozat indokolás D/2/b pont], az Alkotmány 54. § 
(1) bekezdésében deklarált méltósághoz való egyik 
funkciója az egyenlőség biztosítása [34/1992. (VI. 
1.) AB határozat indokolás III/4/3. pont; vö. 
Alaptörvény (2011. április 25.) Szabadság és 
Felelősség részének II. cikke]. 

[58] A tény fogalma alá tartozik valamely, a múltban 
bekövetkezett vagy a jelenben (a megnyilatkozáskor) 
tartó cselekmény (cselekedet, magatartás), történés 
(jelenség, esemény), továbbá állapot (így az ember 
múltban fennállt vagy jelenben fennálló tudatállapota 
is; BH 1994.171.). 

[59] A tényállítás pedig olyan megnyilatkozás, amelynek 
tartalma múltban bekövetkezett vagy jelenben tartó 
cselekmény, történés, állapot. A tényállításnak – 
törvényi tényállás szerint – „valakiről” kell 
megtörténnie. 

[60] Ehhez képest a rágalmazás megvalósulásához 
szükséges tényállításon olyan – a sértett magatartását 
egyedileg felismerhetően meghatározó – 
nyilatkozatot, kijelentést kell érteni, amelynek 
tartalma valamely múltban megtörtént vagy jelenben 
történő esemény, jelenség, állapot (BH 2009.135.). 

[61] A becsület csorbítására alkalmasság pedig objektív 
ismérv. A törvény bár az adott sértett személyét, 
illetve becsületét védi, azonban nem az adott sértett 
szubjektív becsületérzéséhez kötötten, mérten. 

[62] Általában becsület csorbítására alkalmas olyan tény 
állítása, híresztelése, amely valósága esetén 
büntető-, szabálysértési vagy fegyelmi eljárás 
megindításának alapjául szolgálhat a sértett ellen 
(EBH 2014.B.16., BH 2011.186.). Becsület 
csorbítására alkalmas olyan tény állítása, híresztelése 
is, amely az emberi méltóságot támadja, vagy 
alkalmas arra, hogy a sértettről, tulajdonságairól, 
magatartásáról a környezetében kialakult kedvező 
társadalmi megítélést, az elismertségét kedvezőtlen, 
negatív irányba befolyásolja (BH 2007.4.). 

[63] A rágalmazás szándékos bűncselekmény; a bűnösség 
megállapításához szükséges, hogy az elkövető tudata 
átfogja, hogy a tényközlés más előtt történik, és 
objektíve alkalmas a sértett személy becsületének 
csorbítására. Nem feltétele azonban a bűnösségnek a 
sértési célzat és közömbös a motívum is. 

[64] A tényállásszerűség szempontjából közömbös a 
tényállítás valótlanságának tudata, a valóságtartalom 
tisztázatlansága vagy annak az elkövető tudatában 
való mikénti feltevése, feltételezése és az ebben való 
jó- vagy rosszhiszeműség. A szándékosság 
megállapításához elégséges, ha az elkövető tudata 
átfogta, hogy tényközlésének tartalma – az általa 
állított, híresztelt tény – becsület csorbítására 
alkalmas (EBH 1999.87., BH 1999.540.). 

[65] Mindez azt is jelenti, hogy sem az adott tény 
valósága, sem a tényközlés közérdektől vagy jogos 
magánérdektől vezéreltsége, ilyen motívuma, illetve 
célzata önmagában, közvetlenül nem zárja ki a 
becsület csorbítására objektíve alkalmas tartalmú 
tényközlés jogellenességét. Ehhez képest a 
bíróságnak először abban kell állást foglalnia, hogy a 
felrótt magatartás tény állítása-e (híresztelése stb.). 
Ha a cselekmény nem tartozik a tényállítás 
(híresztelés stb.) fogalma alá, akkor nem 
tényállásszerű, tehát nem bűncselekmény. 

[66] A II. r. terhelt a terhére rótt közléssel azt állította, 
hogy a magánvádló és családja az örökhagyót 
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megtévesztve íratott vele alá egy nyilatkozatot, 
aminek következtében édesapja elveszítette az 
örökrészét, a magánvádló pedig jogtalan, az 
örökhagyó által nem ismert és így nem szándékolt 
előnyhöz jutott. Az I. r. terhelt ezt kifejezetten meg is 
erősítette azzal, hogy az örökhagyó – a magánvádló 
megtévesztésének eredményeképp – nem is tudott 
arról, hogy milyen nyilatkozatot tesz. Ez a közlés 
olyan, akár bűncselekmény gyanúját is felvető, de 
mindenképpen erkölcsileg súlyosan elítélendő 
magatartás tanúsítását állítja a magánvádló részéről, 
ami objektíve alkalmas a becsület csorbítására, így 
tényállásszerű. Nevezettek egymás tevékenységéről 
tudva, azt mintegy kiegészítve, társtettesként [Btk. 
13. § (3) bek.] valósították meg a rágalmazás [Btk. 
226. § (1) bek., (2) bek. b) pont] törvényi tényállását, 
amelybe a II. r. terheltnél a becsületsértés vétsége 
[„S. F. (és családja) szánalmas, jellemtelen 
ember(ek)”] beolvad (BH 1981.48.). A jogerős 
ítéletben a társtettesi elkövetői minőség 
megállapításának elmaradása nem lehet 
felülvizsgálat tárgya. 

[67] Az irányadó tényállás szerinti, B. P. III. r. terhelt által 
tett közlés egy negatív kívánság („remélem, ők is a 
sírba viszik”) után egy múltbéli, de közelebbről meg 
nem határozott eseményre való homályos utalást 
tartalmaz („gyerekek meg majd megint kereshetik az 
eldugott pénzt, … volt már ilyen”), majd a terhelt a 
magánvádló (és családjának) magatartásáról alkotott 
véleményét (értékítéletét) fejti ki. Ezek közül 
tényállításnak csak a múltbéli eseményre való utalás 
tekinthető, amiből azonban sem az nem tűnik ki, 
hogy az milyen magatartást takar, de még csak az 
sem, hogy az személy szerint kire vonatkozik. 
Ekként önmagában becsületcsorbításra alkalmatlan. 
A közlés további részei – bár kétségkívül a 
magánvádlóval szembeni negatív értékítéletet 
tükröznek – azonban becsületcsorbításra alkalmas, 
gyalázkodó jellegű kifejezést nem tartalmaznak. Az 
önmagában közömbös, hogy a közlés a sértett 
becsületérzését ténylegesen érintette, sértette-e. 
Mivel a III. r. terheltnek felrótt közlés becsület 
csorbítására objektíve nem alkalmas, így a 
cselekmény sem a rágalmazás, sem a becsületsértés 
tekintetében nem tényállásszerű, tehát nem 
bűncselekmény. 

[68] Minderre figyelemmel a Kúria – a Be. 660. § (1) 
bekezdése alapján tanácsülésen, a Be. 655. § (1) 
bekezdése szerinti összetételben eljárva – miután 
nem észlelt olyan egyéb eljárási szabálysértést sem, 
amelynek vizsgálatára hivatalból köteles, a 
felülvizsgálati indítványnak B. P. III. r. terhelt 
tekintetében helyt adott, és a megtámadott 
határozatokat e terhelt tekintetében a Be. 662. § (2) 
bekezdésének a) pontja alapján megváltoztatta, és őt 
az ellene rágalmazás vétsége [Btk. 226. § (1) bek., (2) 
bek. b) pont] miatt emelt vád alól bűncselekmény 
hiányában felmentette [Be. 566. § (1) bek. a) pont]; 
míg a megtámadott ítéletet az I. r. és a II. r. terheltek 
tekintetében a Be. 662. § (1) bekezdése alapján 
hatályában fenntartotta. 

[69] A felmentő rendelkezésre tekintettel mellőzte a 
Kúria Bp. III. r. terhelt egyetemleges bűnügyi költség 
megfizetésére kötelezését [Be. 575. § (1) bek., Be. 
782. § (1) bek.]. 

(Kúria Bfv. II. 376/2021.) 

I. A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény 
elkövetőjével szemben különös méltánylást 

érdemlő esetben a foglalkozástól eltiltás kötelező 
alkalmazása mellőzhető [Btk. 52. § (4) bek. 2. mondat]. 
II. A Btk. 52. § (4) bekezdésében megfogalmazott 
foglalkozástól eltiltás büntetés alkalmazhatóságának 
nem követelménye, hogy az elkövető az eltiltás 
tárgykörébe tartozó szakértelmet igénylő 
foglalkozással rendelkezzen.  
III. A különös méltánylást érdemlő ok helytelen 
értelmezése, illetve a részletes indokolás elmaradása 
nem eredményezheti felülvizsgálati ok megállapítását 
[Be. 649. § (1) bek. b) pont ba) alpont]. 

[1] A járásbíróság a 2020. február 25. napján megtartott 
tárgyaláson meghozott ítéletében az I. r. terheltet 
bűnösnek mondta ki 4 rendbeli kiskorú 
veszélyeztetésének bűntettében [Btk. 208. § (1) 
bek.]. Ezért őt – halmazati büntetésül – egy év hat 
hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre 
ítélte. A kiszabott szabadságvesztés végrehajtását két 
évi próbaidőre felfüggesztette. A II. r. terheltet 
bűnösnek mondta ki 4 rendbeli kiskorú 
veszélyeztetésének bűntettében [Btk. 208. § (1) 
bek.]. Ezért őt – halmazati büntetésül – egy év hat 
hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre 
ítélte. A kiszabott szabadságvesztés végrehajtását két 
évi próbaidőre felfüggesztette. Elrendelte mind a két 
terhelt pártfogó felügyeletét. 

[3] A törvényszék mint másodfokú bíróság a 2020. 
június 26. napján meghozott ítéletével az elsőfokú 
bíróság ítéletét mind a két terhelt vonatkozásában 
megváltoztatta, és a cselekményüket a Btk. 208. § (2) 
bekezdésének a) pontja szerint minősítette, valamint 
mellőzte a terheltek pártfogó felügyeletének 
elrendelését, egyebekben az elsőfokú határozatot 
helybenhagyta. 

[5] A jogerős ítéletben megállapított tényállás lényege: 
az I. r. terhelt alkalmi munkát végez, mely fizikai 
természetű segédmunka, ebből heti 30 000 forint 
jövedelme származik, míg a II. r. terheltnek 
munkahelye nincs, havi jövedelme a 89 000 forint 
összegű családi pótlék. A két terhelt a négy kiskorú 
gyermekét közös háztartásban élve, rendezett 
életkörülmények között neveli, az eljárás tárgyát 
képező cselekményen kívül nem merült fel adat arra 
nézve, hogy gyermekeiket bármilyen más 
magatartásukkal veszélyeztetnék. 

[6] 2019. július 16. napján 10 óra 50 perc körül időben a 
Gy., B. N. A. tér 10. szám alatti L. áruházba az I. r. 
és a II. r. terhelt a 2008. február 5. napján született 
Cs. J., a 2009. május 5. napján született Cs. K., a 
2011. október 13. napján született Cs. J. V. és a 2014. 
szeptember 1. napján született Cs. A. nevű 
gyermekeikkel bementek. A bejáratnál a II. r. terhelt 
2 darab L. feliratú szatyrot vett magához, a kisméretű 
bevásárlókosarat kk. Cs. J. V., majd kk. Cs. A. tolta, 
miközben édesanyja mellette sétált. Az üzletben a 
terheltek és a gyermekek egymáshoz közel 
mozogtak, mindannyian válogatás nélkül, lopási 
szándékkal pakolták az árukat a bevásárlókosárba. A 
zöldséges részlegnél az I. r. terhelt nejlonzacskóba 
gyümölcsöt pakolt, míg a II. r. terhelt és kk. Cs. J. 
üres nejlonzacskókat szaggattak az állványról, de 
abba gyümölcsöt nem pakoltak. Ezt követően a 
család tovább pakolta a különböző termékeket a 
kosárba. Ezt követően a II. r. terhelt a kosárban lévő 
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termékeket két részletben egy üres nejlonzacskóba 
pakolta, eközben valamennyi gyermek és az I. r. 
terhelt szorosan körbeállta a bevásárlókosarat, ezzel 
takarta a II. r. terhelt tevékenységét. A II. r. terhelt a 
megpakolt zacskót a kosárba visszatette. Ezután a 
család a mirelithűtőkhöz ment, ahol a II. r. terhelt az 
L. feliratú szatyorba pakolta a kosárból a termékeket, 
eközben kk. Cs. J. átvette a szatyrot a II. r. terhelttől 
és azt tartotta, amíg abba édesanyja pakolt. 10 óra 59 
perckor a család a chips-es sorra ért, ahol a II. r. 
terheltet körbeállták a családtagok oly módon, hogy 
mellette állt az I. r. terhelt, a másik oldalról kk. Cs. J. 
V., szemből pedig a másik három gyermek. A 
gyermekek úgy mozogtak, hogy takarják édesanyjuk 
tevékenységét. Itt a II. r. terhelt a nejlontáskába 
összekészített termékeket az I. r. terhelten lévő 
oldaltáskába pakolta. Majd kk. Cs. J. levette a 
hátizsákját, átadta édesanyjának, aki abba pakolta az 
L. feliratú szatyorba összekészített termékeket, a 
gyerekek eközben is takarták a tevékenységét. 11 óra 
06 perckor kk. Cs. J. V. édesanyja, a II. r. terhelt háta 
mögé állt és karjait maga előtt keresztbe fonva 
folyamatosan jobbra-balra nézve figyelte, hogy 
észleli-e valaki a cselekményüket. Eközben kk. Cs. 
K. folyamatosan úgy állt, hogy a háta és a rajta lévő 
nyitott hátizsák az éppen abba pakoló II. r. terhelt felé 
legyen. Kk. Cs. J. az átlátszó nejlontáskában lévő 
árukat beletette a kk. Cs. K. hátán lévő hátizsákba. 
Ezt követően a II. r. terhelt az egyik vállára tette a 
telepakolt rózsaszín mintás hátizsákot, és elindultak 
az üzlet másik része felé. 11 óra 08 perckor a család 
beállt a kasszához, ekkor a telepakolt hátizsákok kk. 
Cs. J. és kk. Cs. K. hátán, illetve a telepakolt 
oldaltáska az I. r. terheltnél volt. A kasszasort az I. r. 
terhelt és a négy gyerek fizetés nélkül elhagyta, míg 
a II. r. terhelt 1 üveg étolajjal, 3 flakon üdítővel és 1 
darab L. feliratú nejlontáskával hátra maradt fizetni. 
Miután a II. r. terhelt távozott az üzletből, őt a 
biztonsági őr megállította. A terheltek cselekményét 
a biztonsági őr észlelte és őket tetten érte, valamint a 
rendőrséget értesítette. Az eltulajdonított 
termékekkel okozott kár 25 778 forint volt, amely 
visszavétellel megtérült. 

[7] Az I. r. terhelt és a II. r. terhelt azzal, hogy 
gyermekeiket bevonták a szabálysértés elkövetésébe, 
a kiskorú nevelésére irányuló kötelességüket 
súlyosan megszegték, és a cselekmény során velük 
lévő kk. Cs. J., kk. Cs. K., kk. Cs. J. V., valamint kk. 
Cs. A. erkölcsi fejlődését veszélyeztették. 

[8] A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen a 
megyei főügyészség felülvizsgálati indítványt 
nyújtott be a Be. 649. § (1) bekezdés b) pont ba) 
alpontja alapján az I. r. és a II. r. terheltekkel szemben 
bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb 
tevékenységtől eltiltás érdekében, amelynek 
keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személy nevelését, felügyeletét, gondozását, 
gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb 
hatalmi vagy befolyási viszonyban áll. 

[14] A Legfőbb Ügyészség átiratában a megyei 
főügyészség felülvizsgálati indítványát változatlan 
tartalommal fenntartotta. Indítványozta, hogy a 
Kúria a járásbíróság, illetve a törvényszék mint 
másodfokú bíróság ítéletét a Be. 662. § (2) 
bekezdésének b) pontjának II. fordulata alapján 
változtassa meg, és az I. r., valamint a II. r. terheltet 
a Btk. 52. § (4) bekezdése alapján tiltsa el bármely 

olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb 
tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személy nevelését, 
felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, 
illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási 
viszonyban áll, egyebekben a jogerős ítéletet 
hatályában tartsa fenn. 

[15] A felülvizsgálati indítványra az I. r. és a II. r. terhelt 
és a kirendelt védőik nem tettek észrevételt. 

[16] A felülvizsgálati indítvány nem alapos. 
[17] A Kúria megállapította, hogy a megyei főügyészség 

a jogerős ügydöntő határozattal szemben az I. r. és a 
II. r. terhelt terhére a Be. 652. § (3) bekezdésében 
meghatározott törvényes határidőn belül nyújtotta be 
a felülvizsgálati indítványt. 

[18] Felülvizsgálatnak a bíróság jogerős, vádról 
rendelkező ügydöntő határozata ellen a büntető 
anyagi jog szabályainak megsértése miatt helye van 
[Be. 648. § a) pont]. Felülvizsgálati indítvány 
terjeszthető elő, ha a bíróság ügydöntő határozatában 
a bűncselekmény törvénysértő minősítése miatt, 
illetve a Btk. más szabályának megsértésével szabott 
ki törvénysértő büntetést [Be. 649. § (1) bek. b) pont 
ba) alpont]. 

[19] A Be. 659. § (5) bekezdése értelmében a Kúria a 
megtámadott határozatot – a Be. 659. § (6) 
bekezdésben meghatározott kivétellel – csak a 
felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott részében és 
csak a felülvizsgálati indítványban meghatározott ok 
alapján bírálja felül. 

[20] A megyei főügyészség a felülvizsgálati indítványát a 
Be. 649. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjára 
alapította. E jogszabályhely értelmében 
felülvizsgálatnak van helye, ha a Btk. más 
szabályainak megsértése miatt a jogerős ítéletben 
törvénysértő büntetést szabott ki a bíróság. 

[21] A következetes jogértelmezés szerint a büntetőjog 
más szabályának megsértése miatt törvénysértő 
büntetés címén az olyan anyagi jogi szabály 
megszegése képez felülvizsgálati okot, amelynek 
alkalmazását a büntetés (intézkedés) meghatározása 
körében a törvény az ítélőbíró számára kötelezően 
előírja, avagy korlátok közé szorítva biztosítja, és 
elvétése miatt az egyszerűsített felülvizsgálat (Be. 
XCIV. Fejezet) nem ad jogorvoslati lehetőséget. 
Ugyanakkor, amennyiben egy büntetés kiszabását 
vagy mellőzését a törvény lehetővé teszi, az nem 
lehet felülvizsgálat tárgya, hogy a bíróság az arra 
vonatkozó, egyébként a bíró mérlegelésére bízott 
döntést indokoltan vagy indokolatlanul hozta-e meg 
(BH 2020.228. [23]–[24]). 

[22] A jogerős ügydöntő határozatban a bíróság mindkét 
terhelttel szemben a Btk. 208. § (2) bekezdésének a) 
pontja szerint minősülő 4 rendbeli kiskorú 
veszélyeztetésének bűntette miatt szabott ki 
halmazati büntetést. 

[23] A Btk. 52. § (4) bekezdése szerint a kiskorú 
veszélyeztetése bűncselekmény elkövetőjét el kell 
tiltani bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy 
egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 
nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését 
végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy 
befolyási viszonyban áll. Különös méltánylást 
érdemlő esetben a foglalkozástól eltiltás kötelező 
alkalmazása mellőzhető. 
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[24] E jogszabályi előírás alapján a kiskorú 
veszélyeztetése bűncselekmény elkövetőjével 
szemben különös méltánylást érdemlő esetben a 
foglalkozástól eltiltás kötelező alkalmazása 
mellőzhető. A mellőzés oka azonban kizárólag 
különös méltánylást érdemlő körülmény lehet. Így 
felülvizsgálat tárgya nem lehet az, hogy a bíróság a 
különös méltánylást érdemlő ok meglétét helyesen 
állapította-e meg, továbbá az sem, ha a foglalkozástól 
eltiltás nem alkalmazása esetén a bíróság a különös 
méltánylást érdemlő ok megjelölését, illetve annak 
indokolását elmulasztja. Azaz kizárólag akkor 
állapítható meg a Btk. 649. § (1) bekezdés b) pont ba) 
alpontjában írt felülvizsgálati ok, ha az alapügyben 
eljárt bíróság kizárja a különös méltánylást érdemlő 
ok megállapíthatóságát, és ezt követően törvénysértő 
indokok alapján mellőzi a foglalkozástól eltiltás 
alkalmazását. Ezt a jogi okfejtést fogalmazza meg a 
BH 2020.228. eseti döntés is. 

[25] Az alapügyben meghozott jogerős ítéletben a 
másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság indokolását 
elvetve kifejtette, hogy „… a Btk. 52. § (4) 
bekezdésében írt törvényi rendelkezés helyes 
értelmezéséből nem következik az az elsőfokú 
bíróság által tett megállapítás, hogy csak a 
szakértelmet igénylő foglalkozással rendelkező 
terheltet lehet a meglévő foglalkozásától eltiltani, 
ugyanakkor nem következik az a főügyészségi 
álláspont sem, hogy minden egyes kiskorú 
veszélyeztetése bűncselekmény elkövetőjével 
szemben a foglalkozástól eltiltás kiszabása kötelező 
lenne. Ez az álláspont nem áll összhangban a Btk. 52. 
§ (3) és (4) bekezdését érintő módosítás indokaival, 
annak céljával és hátterével, mely a fenti 
rendelkezéseknek a büntető anyagi jogszabályba 
történő beiktatását szükségessé tette, és egyben nem 
felel meg a módosítást követően is irányadó 
ítélkezési gyakorlatnak. A másodfokú bíróság 
álláspontja szerint a Btk. 52. § (4) bekezdésében írt, 
speciálisan a kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény 
elkövetőjével szemben kötelezően alkalmazandó 
foglalkozástól eltiltás nem írja felül a foglalkozástól 
eltiltás büntetés kiszabásának a Btk. 52. § (1) és (2) 
bekezdésében szabályozott törvényi feltételeket, 
csupán azt rögzíti, hogy a foglalkozástól eltiltás 
kiszabásának a bírói mérlegelésen alapuló esetein 
túlmenően, amennyiben annak az általános törvényi 
feltételei fennállnak, a kiskorú veszélyeztetése 
bűncselekmény elkövetőjével szemben annak 
kiszabása kötelező.” Az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottsága 2007. július 13. napján elfogadott, a 
gyermekek szexuális kizsákmányolásáról és 
szexuális zaklatás elleni védelméről szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XCII. 
törvény alapján pedig megállapította, hogy a „Btk. 
fenti módosítása, amelynek nyomán a foglalkozástól 
eltiltás büntetés nemcsak a nemi élet szabadsága és a 
nemi élet elleni bűncselekmény elkövetőjével 
szemben alkalmazható, hanem a törvényi feltételek 
fennállása esetén kiszabható a kiskorú 
veszélyeztetése bűncselekményt elkövetővel 
szemben. A fenti törvénnyel kihirdetett egyezmény 
22. cikke alapján ugyanis az egyezmény aláírói 
kötelesek minden szükséges jogalkotási intézkedést 
megtenni annak a megbüntetésére, aki a gyermekkel 
szexuális zaklatást vagy szexuális tevékenységet 
szexuális célzattal megnézet, akár a gyermek abban 

való részvétele nélkül, mely magatartás alkalmas 
lehet a kiskorú erkölcsi vagy érzelmi fejlődésének 
veszélyeztetésére, így a kiskorú veszélyeztetése 
bűncselekmény megállapítására. A fentiek 
egyértelműen azt a jogértelmezést támasztják alá, 
hogy a Btk. 52. § (4) bekezdésében írt kötelezően 
alkalmazandó foglalkozástól eltiltás nem minden 
általános törvényi feltétel nélkül, továbbá nem 
minden kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt 
elkövető terhelttel szemben alkalmazandó. Jelen 
esetben a vádlottakkal szemben a foglalkozástól 
eltiltás kiszabásának törvényi feltételei nem állnak 
fenn …”. 

[26] Így a jogerős ítéletben megfogalmazott indokolás 
értelmében a Btk. 52. § (4) bekezdésében 
megfogalmazott foglalkozástól eltiltás büntetés 
alkalmazhatóságának nem követelménye, hogy az 
elkövető az eltiltás tárgykörébe tartozó szakértelmet 
igénylő foglalkozással rendelkezzen. Azaz az 
eltiltásnak nem előfeltétele a Btk. 52. § (1) 
bekezdésének a) pontjában írt kritérium. A 
másodfokú bíróság ennek leszögezését követően két 
egymástól eltérő okot jelölt meg a foglalkozástól 
eltiltás mellőzése tekintetében. Egyrészt, 
foglalkozástól eltiltás „nem minden általános 
törvényi feltétel nélkül, továbbá nem minden kiskorú 
veszélyeztetése bűncselekményt elkövető terhelttel 
szemben alkalmazandó”. Az első hivatkozásának 
alapja, hogy az alkalmazhatóság körében a Btk. 52. § 
(1) és (2) bekezdésében írt feltételek meglétét is 
vizsgálni szükséges. Ez az érvelése azonban 
ellentétben áll azzal, hogy az elsőfokú bíróság erre 
vonatkozó jogi érvelését elvetette. A második 
hivatkozás alapjaként a törvényszék visszautalt az 
Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2007. július 13. 
napján elfogadott, a gyermekek szexuális 
kizsákmányolásáról és szexuális zaklatás elleni 
védelméről szóló egyezmény 22. cikkelyére, 
azonban álláspontját elmulasztotta részletesen 
indokolni. 

[27] A fentiek alapján a Kúriának abban kellett állást 
foglalnia, hogy a jogerős ítélet indokolása alapján a 
különös méltánylást érdemlő ok meglétét a jogerős 
ítélet kizárta-e, másként megfogalmazva 
megállapította-e a foglalkozástól eltiltás 
alkalmazásának indokoltságát, és ennek ellenére 
törvénysértően mellőzte-e annak kiszabását. A már 
kifejtettek alapján a különös méltánylást érdemlő ok 
helytelen értelmezése, illetve a részletes indokolás 
elmaradása nem eredményezheti a Be. 649. § (1) 
bekezdés b) pont ba) alpontjában írt felülvizsgálati 
ok megállapítását. 

[28] A jogerős ítélet indokolása alapján a Kúria észlelte, 
hogy a bíróságok a foglalkozástól eltiltás 
alkalmazásának indokoltságát (szükségességét) nem 
állapították meg. Ugyanakkor a bíróságok a mellőzés 
indokát egyrészről a törvényi előírás helytelen 
értelmezésére alapították, azaz a nem alkalmazás 
törvényi okát törvénysértően jelölték meg. Emellett 
azonban a foglalkozástól eltiltás mellőzése körében a 
jogerős ítélet indokolása tartalmazza azt az érvet is, 
hogy nem minden kiskorú veszélyeztetés 
elkövetőjével szemben van helye e szankció 
alkalmazásának, és ennek alátámasztására a 
gyermekek szexuális kizsákmányolásáról és 
szexuális zaklatás elleni védelméről szóló 
egyezmény 22. cikkelyére hivatkozott, azaz érvelését 
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a bűncselekmény jellegéhez kötötte. A Btk. 52. § (4) 
bekezdése a büntetés nem alkalmazása 
vonatkozásában nem tartalmaz a kiskorú 
veszélyeztetése bűncselekményen belüli 
differenciálást, és ilyen szempont a Btk. 52. § (1) és 
(2) bekezdéséből sem vezethető le. Így a jogerős 
ítéletben a másodfokú bíróságnak ez a vizsgálata – 
tartalma szerint – nem a Btk. konkrét jogszabályi 
rendelkezésén alapul, ebből következően kizárólag a 
Btk. 52. § (4) bekezdés 2. mondatában foglalt 
különös méltánylást érdemlő körülmény keretében 
nyerhet értelmezést. 

[29] A Kúria lényegesnek tartja kiemelni, hogy az ítélet 
indokolása logikai egységet képez, így nem hagyható 
figyelmen kívül, hogy a másodfokú bíróság a 
terheltekkel szemben a pártfogó felügyelet 
intézkedést sem tartotta alkalmazandónak, amit azzal 
indokolt, hogy „az elsőfokú bíróság az enyhítő 
körülmények körében feltárta mindazon tényeket és 
körülményeket, amelyek a fenti intézkedés 
elrendelésének a szükségessége ellen hatnak – eseti 
jellegű, alkalomszerű elkövetés, a gyermekek 
rendezett körülmények között, közös háztartásban 
nevelése a vádlottak részéről, tartósan büntetlen 
előéletük, megbánó magatartásuk. Fenti tények 
ellenében önmagában a cselekmény jellege nem teszi 
indokolttá azt a következtetést, hogy a próbaidő 
eredményes elteltéhez a vádlottak életvitelének 
rendszeres figyelemmel kísérése szükséges”. 

[30] A különös méltánylás megállapítását megalapozó 
körülmények megállapításának és értékelésének 
helytállósága a felülvizsgálati eljárásban nem 
vizsgálható. 

[31] A Kúria a teljesség érdekében utal a következőkre. A 
jogerős ítéletben megállapított és így a felülvizsgálati 
eljárásban irányadó tényállás szerint tényként 
rögzíthető, hogy a terheltek kiskorú gyermekeiket 
tulajdon elleni szabálysértés elkövetésébe vonták be, 
ezzel a kiskorú nevelésére irányuló kötelességüket 
súlyosan megszegték és a kiskorú gyermekek 
erkölcsi fejlődését veszélyeztették. Ugyanakkor nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy a munkanélküli 
terheltek cselekményük során az élelmiszerboltban 
élelmiszert és vitamint tulajdonítottak el. 

[32] A foglalkozástól eltiltás Btk. 52. § (3) bekezdésében 
és a (4) bekezdés 1. mondatában megfogalmazott 
esetköre tekintetében közös szabály, hogy annak 
alkalmazása során a Btk. 52. § (1) és (2) 
bekezdésében írt feltételek vizsgálatának nincs 
helye, az eltiltás alkalmazása kötelező és az olyan 
foglalkozás gyakorlására vagy egyéb tevékenységre 
terjed ki, amelynek keretében tizennyolcadik életévét 
be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, 
gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen 
személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban 
állna. Ugyanakkor eltérés a szabályozásban, hogy a 
nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni 
bűncselekmény elkövetője esetében, ha a 
bűncselekményt tizennyolcadik életévét be nem 
töltött személy sérelmére követte el az eltiltás 
kötelezően végleges hatályú, míg a kiskorú 
veszélyeztetése bűncselekmény elkövetője esetében 
a jogalkotó az eltiltás alkalmazását tette kötelezővé, 
de annak tartama a Btk. 53. § (1) bekezdése 
értelmében határozott idejű vagy végleges hatályú 
lehet. Így a kiskorú veszélyeztetése esetén e büntetési 
nem alkalmazása során a mérték meghatározása a 

bűncselekmény tárgyi súlyához, illetve a bűnösségi 
körülmények értékeléséhez igazodik. Ehhez 
kapcsolódik, hogy a Btk. 52. § (4) bekezdésének 2. 
mondata különös méltánylást érdemlő esetben e 
büntetés mellőzésének a lehetőségét is 
megfogalmazza. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
amennyiben a bíróságok a foglalkozástól eltiltás 
alkalmazásának indokoltságát (szükségességét) 
megállapítják, akkor ezt követően állást kell 
foglalniuk annak tartama tekintetében. Ettől eltérő 
eset, ha a terhelt büntetőjogi felelősségét kiskorú 
veszélyeztetésében megállapítja a bíróság, de a 
foglalkozástól eltiltás kiszabását nem tartja 
indokoltnak, és ezért különös méltánylást érdemlő 
okból mellőzi. Ez utóbbi esetben a büntetés 
mellőzése felülvizsgálati eljárásban nem 
sérelmezhető. 

[33] Mindezek alapján a felülvizsgálati indítvánnyal 
támadott jogerős ítéletben a bíróságok nem sértették 
meg a Btk. más (kógens) szabályát, így a Be. 649. § 
(1) bekezdés b) pont ba) alpontjában írt 
felülvizsgálati ok megállapításának a törvényi 
előfeltétele hiányzik. 

[34] A Kúria megállapította, hogy az alapügyben eljárt 
bíróságok Be. 649. § (6) bekezdésében 
meghatározott eljárásjogi szabályt nem vétettek. 

[35] A kifejtettek alapján a Kúria – a Be. 660. § (1) 
bekezdése alapján tanácsülésen, a Be. 655. § (1) 
bekezdése szerinti összetételben eljárva – a megyei 
főügyészség által előterjesztett felülvizsgálati 
indítványnak nem adott helyt és a Be. 660. § (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében a felülvizsgálati 
indítvánnyal megtámadott határozatot hatályában 
fenntartotta. 

(Kúria Bfv. I. 147/2021.) 

I. A végleges hatályú járművezetéstől eltiltás 
kiszabása törvényes, ha az ítélet meghozatalakor 

a terhelt a járművezetésre alkalmatlan. Alkalmassá 
válásának prognózisa e körben közömbös [Btk. 56. § 
(5) bek.].  
II. Amennyiben az elsőfokú ítélet ellen kizárólag 
korlátozott fellebbezést jelentenek be, a másodfokú 
eljárásban később felmerült bizonyíték sem vehető 
figyelembe. Ebben a perjogi helyzetben az új 
bizonyíték csupán – a Be. 637. § (1) bekezdése a) pontja 
szerinti feltételek megléte esetén – perújításban 
érvényesíthető [Be. 583. § (3) bek., 591. § (2) bek. a) 
pont].  
III. Korlátozott felülbírálat esetén a történeti tényállás 
kizárólag a kijavításra vonatkozó szabályok szerint 
érinthető. Annak azonban nincs akadálya, hogy a 
másodfokú bíróság az iratok tartalma alapján az 
elsőfokú ítéletben nem rögzített, a terhelt személyi 
körülményeire vonatkozó adatokat feltüntessen és 
figyelembe vegyen [Be. 453. § (1) és (6) bek., 561. § (3) 
bek. b) pont]. 

[1] A járásbíróság a 2020. június 18. napján kihirdetett 
ítéletével a terheltet – helyes megnevezése szerint – 
járművezetés ittas állapotban vétsége [Btk. 236. § (1) 
bek.] miatt 1 év 6 hónapi szabadságvesztésre és 
végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltásra 
ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását 3 évi 
próbaidőre felfüggesztette, annak végrehajtási 
fokozatát fogházban állapította meg, és akként 
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rendelkezett, hogy annak végrehajtása elrendelése 
esetén a terhelt legkorábban a büntetés kétharmad 
részének kitöltését követő napon bocsátható 
feltételes szabadságra. 

[2] A terhelt és védője által bejelentett fellebbezést 
elbírálva a másodfokon eljárt törvényszék a 2020. 
november 10. napján meghozott végzésével az 
elsőfokú ítéletet helybenhagyta. 

[3] A jogerős ítéletben megállapított tényállás lényege 
szerint a terhelt 2018. június 21. napján 19 óra 30 
perckor a tulajdonában álló Opel Corsa gyártmányú 
gépjárműhöz ment a D., F. udvar 15. szám mögötti 
várakozóhelyen és elindult, ennek során a gépjármű 
a padkán átugratott, és a padka túloldalán lévő 
lejtőnél parkoló, F. I. J. tulajdonában álló Opel Astra 
típusú személygépjárműnek ütközött. 

[4] A baleset során személyi sérülés nem történt, a 
járművekben anyagi kár keletkezett. 

[5] A terhelt úgy vezette közúton a járművet, hogy a 
járművezetés megkezdése előtt szeszes italt 
fogyasztott. 

[6] A balesetről értesített, helyszínre érkező 
rendőrjárőrök a terheltet a 19 óra 50 perckor 
végrehajtott helyszíni légalkoholmérést követően – 
annak pozitív eredménye miatt – vér- és vizeletvétel 
céljából előállították az F.-C. Kft. által üzemeltetett 
felnőtt orvosi ügyeletre, a terhelt vérének etilalkohol-
koncentrációja 2018. június 21. napján 21 óra 5 
perckor 1,83 g/l (ezrelék) volt. 

[7] A terhelt alkoholfüggő, az alkoholfogyasztást 
alkoholos és gyógyszeres intoxikációt követően, 
illetve addiktológiai kezelés ellenére sem tudta 
abbahagyni. A terhelt jelen egészségi és 
pszichológiai állapota alapján orvosi szempontból 
nem alkalmas gépjárművezetőnek. A terhelt idült 
alkoholizmusa eredményes elvonó kezelése, illetve a 
betegsége gyógyult volta esetén I. csoportú 
gépjárművezetőnek három évenkénti időszakos 
kontrollal, II. csoportú gépjárművezetőnek csoportos 
személyszállítás kivételével három éven át évenkénti 
időszakos vizsgálattal alkalmas lehet. 

[8] A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen a terhelt 
védője terjesztett elő felülvizsgálati indítványt. 

[9] Indítványában a Be. 648. § a) pontja alapján – 
pontosabb jogszabályi hivatkozás nélkül – kérte a 
jogerős ítélet felülvizsgálatát, és a Be. 662. § (2) 
bekezdése b) pontjának megfelelő megváltoztatását 
akként, hogy a terhelttel szemben a végleges hatályú 
járművezetéstől eltiltás helyett határozott idejű 
járművezetéstől eltiltás alkalmazására kerüljön sor. 

[10] Indokolásként előadta, hogy a terhelt az elsőfokú 
bíróság által megállapított tényállást nem vitatta, a 
bűnösségét elismerte, azonban a fellebbezési eljárás 
során új tény és új bizonyíték merült fel, amire 
tekintettel a másodfokú bíróság már törvénysértően 
alkalmazta a végleges hatályú eltiltást. A védelem 
hivatkozott arra, hogy a fellebbezés elbírálásának 
időpontjára a terhelt részt vett azon az orvosi 
kezelésen, amely alapján megállapítható, hogy a 
2020. március 12-én készült szakértői véleményben 
és az elsőfokú bíróság ítéletében rögzített kettős 
feltételrendszer megvalósult, ezért orvosszakértői 
szempontból elhárult az akadálya annak, hogy 
ismételten gépjárművet vezessen. Mindezekből 
pedig az is következik, hogy a végleges hatályú 
eltiltás alkalmazására esetében már nem kerülhet sor. 
A 38. BK véleményre hivatkozással hiányolta, hogy 

a terhelt esetében a járművezetéstől eltiltás 
alkalmazása során nem történt meg a társadalmi 
érdekek, ezzel összefügésben a terhelt egzisztenciális 
körülményeinek feltárása és értékelése sem. 

[11] A Legfőbb Ügyészség átiratában a felülvizsgálati 
indítványt részben törvényben kizártnak, részben 
alaptalannak tartotta. 

[12] Álláspontja szerint törvényben kizárt az indítvány 
azon részében, amelyben az új bizonyítékon alapuló 
új tényre hivatkozással valójában a felülvizsgálatban 
irányadó tényállás megalapozatlanságát állította, ami 
a felülvizsgálati eljárásban nem megengedett. 

[13] Ugyanakkor az indítványt érdemben sem tartotta 
alaposnak. 

[14] A Legfőbb Ügyészség szerint a jogerős ítéleti 
tényállás személyi részében rögzített adatok alapján 
az alkoholfüggő terhelt esetében egy olyan 
állandósult jellemhibára lehet következtetni, amely 
pszichológiai szempontból is alkalmatlanná tette a 
terheltet a vezetésre. A védő által hivatkozott 38. BK 
vélemény II. pontja szerint a végleges hatályú eltiltás 
feltételét képező járművezetésre alkalmatlannak kell 
tekinteni azt is, akinél súlyos fokú és állandósult 
jellemhiba, kifogásolható életvezetési stílus (idült 
alkoholizmus, korábbi ittas járművezetés miatti 
többszörös elítélés) észlelhető. 

[15] Tévesnek tartotta a Legfőbb Ügyészség a védő azon 
álláspontját is, miszerint a másodfokú bíróság a 
tényállásban rögzített kettős feltételrendszer 
teljesülése ellenére hagyta helyben a terhelttel 
szemben a végleges hatályú közúti járművezetéstől 
eltiltás kiszabását. A törvényszék indokolása a 
határozat [25]–[26] pontjában kitért arra, hogy egy 
20 napos addiktológiai kezelésen való egyszeri 
részvétel panaszmentes hazabocsátás esetén sem 
lehet azonos az alkoholizmusnak, mint 
szenvedélybetegségnek a gyógyult voltával, amelyre 
egyébként maga az orvosi zárójelentés sem tartalmaz 
semmiféle utalást. 

[16] Ennek alapján pedig helyesen rögzítette, hogy az 
igazságügyi pszichiáter szakértők által nevesített 
feltételek maradéktalanul nem teljesültek, ekként a 
terhelt egészségügyi és pszichológiai állapota alapján 
orvosi szempontból továbbra is gépjárművezetésre 
alkalmatlannak tekintendő, így az irányadó tényállás 
alapulvételével a terhelt pszichológiai, továbbá 
orvosi szempontból is alkalmatlan gépjármű 
vezetésére. 

[17] A Legfőbb Ügyészség ezért indítványozta, hogy a 
Kúria a felülvizsgálattal megtámadott határozatot 
hatályában tartsa fenn. 

[18] A felülvizsgálati indítvány nem alapos. 
[19] A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, a jogerős 

ítélettel szembeni jogi – és nem ténybeli – kifogás 
lehetőségét biztosítja (Be. 648. §). A felülvizsgálat 
kizárólag a Be. 649. §-ában megjelölt anyagi és 
eljárásjogi okokra hivatkozással vehető igénybe, a 
felülvizsgálati okok törvényi köre nem bővíthető. 

[20] A védői indítvány szerint a másodfokú bíróság 
törvénysértően alkalmazta a terhelttel szemben a 
járművezetéstől eltiltást végleges tartamban. Döntése 
idején ugyanis már rendelkezésére állt – új 
bizonyítékként – egy olyan orvosi dokumentum, 
amely az elsőfokú ítéletben megállapított, a terhelt 
járművezetésre való alkalmatlanságával szemben új 
tényként annak megállapításra volt alkalmas, hogy a 
terhelt a jogerős határozat meghozatalának 
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időpontjában már járművezetésre alkalmas 
állapotban volt. 

[21] A Be. 649. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint 
felülvizsgálatnak lenne helye, ha a bíróság a Btk. más 
– a cselekmény törvénysértő minősítésén kívül eső – 
szabályának megsértésével szabott volna ki 
törvénysértő büntetést; jelen esetben a terhelttel 
szemben a közúti járművezetéstől eltiltást végleges 
hatállyal. 

[22] A Btk. 56. § (5) bekezdésének első mondata szerint 
a járművezetéstől végleges hatállyal az tiltható el, aki 
a járművezetésre alkalmatlan. Az indítvány szerint a 
bíróság e törvényi feltétel hiányában szabta ki a 
végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltást, 
ezért a védői indítvány ennek a törvényi 
felülvizsgálati oknak feleltethető meg, 
következésképp annak alapján jelen ügyben a 
felülvizsgálatnak helye van. 

[23] Ugyanakkor a felülvizsgálatban megkerülhetetlen az 
a szabály, miszerint a felülvizsgálati indítványban a 
jogerős ítéletben megállapított tényállás nem 
támadható [Be. 650. § (2) bek.]; továbbá az, hogy a 
felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok ismételt 
egybevetésének, eltérő értékelésének, valamint 
bizonyítás felvételének nincs helye, a felülvizsgálati 
indítvány elbírálásakor a jogerős ügydöntő 
határozatban megállapított tényállás az irányadó [Be. 
659. § (1) bek.]. Ez azt jelenti, hogy felülvizsgálatban 
a tényállás megalapozottsága, a bizonyítékok 
mikénti mérlegelése nem vitatható. A 
jogkövetkeztetések – így a bűnösség vagy a jogi 
minősítés megállapításának helyessége, illetve a 
kiszabott büntetés törvényessége – kizárólag az 
irányadó tényállás alapulvételével vizsgálható. 

[24] Jelen esetben a jogerős ítéleti tényállás a terhelt 
járművezetésre való alkalmassága kapcsán az 
alábbiakat tartalmazza: 
– a vádlott jelen egészségi és pszichológiai állapota 
alapján orvosi szempontból nem alkalmas 
gépjárművezetőnek, 
– a vádlott idült alkoholizmusának eredményes 
elvonó kezelése esetén, illetve a betegség gyógyult 
volta esetén I. csoportú gépjárművezetőnek három 
évenkénti időszakos kontrollal alkalmas lehet; II. 
csoportú gépjárművezetőnek csoportos 
személyszállítás kivételével három éven át évenkénti 
időszakos vizsgálattal alkalmas lehet, 
– a vádlott egy alkalommal jelent meg a D.-i 
Addiktológiai Szakrendelésen, rendszeres kezelésen 
nem vett részt; bizonyítottan 2019. április 3-án 
fogyasztott alkoholt. 

[25] A védő a fenti ténymegállapításokkal szemben 
olyan, eltérő tényállás megállapítását kérte, miszerint 
a terhelt a másodfokú határozat meghozatala idején 
már járművezetésre alkalmassá vált, mert a D.-i 
Egyetem K. Gy. Kórház Felnőtt Pszichiátriai 
Osztályán addiktológiai kezelésen vett részt 2020. 
augusztus 10. és 2020. augusztus 19. napja között; az 
elvonókezelés eredményes volt, melynek 
eredményeképp a terhelt panaszmentes, gyógyult 
állapotban került hazabocsátásra. 

[26] A védő tehát a törvényi feltétel hiányára vonatkozó 
álláspontját a jogerős ítéletben foglalttól eltérő (azzal 
ellentétes) tényállásra alapította, ami a 
felülvizsgálatban – a korábban írtak szerint – 
törvényben kizárt. 

[27] A jogerős ítéleti tényállás ugyanakkor tényként 
rögzítette, hogy a terhelt a jelen (azaz a jogerős ítélet 
meghozatalakori) állapotában orvosi szempontból a 
járművezetésre alkalmatlan. A végleges hatályú 
eltiltásnak – a határozott tartamú eltiltáshoz képest – 
ez az egyetlen törvényi többletfeltétele, ez pedig az 
irányadó tényállás alapján maradéktalanul teljesült, 
és így a végleges hatályú járművezetéstől eltiltás 
kiszabása törvényes. 

[28] Az pedig ebből a szempontból közömbös, hogy a 
jogerős ítéleti tényállás – az elfogadott szakvélemény 
alapján – időbeli határok megjelölése nélkül rögzíti 
azt is, hogy a jövőben a terhelt bizonyos feltételek 
teljesülése esetén alkalmassá válhat a 
járművezetésre. A végleges hatályú járművezetéstől 
eltiltás kapcsán a Btk. 56. § (5) bekezdésének 
második mondata akként rendelkezik, hogy a 
végleges hatályú eltiltás alól a bíróság az eltiltottat 
kérelemre mentesítheti, ha az eltiltás óta tíz év eltelt 
és az eltiltott a járművezetésre alkalmassá vált. Az a 
tény azonban, hogy a terhelt esetlegesen tíz évnél 
korábban is alkalmassá válhat a járművezetésre, 
egyfelől nem teszi törvénysértővé a korábban 
törvényesen kiszabott végleges hatályú eltiltást – 
mert kiszabásának nem a legalább tíz évig tartó, 
hanem az aktuálisan fennálló alkalmatlanság a 
többletfeltétele –, másfelől nem eredményezi a 
mentesítés esetleges korábbi lehetőségét sem. A 
járművezetéstől eltiltás ugyanis a Btk. 
szankciórendszerén belül büntetés (Btk. VII. 
Fejezet), amelynek tartamát (végleges hatályú eltiltás 
esetén legalább tíz évet) az elítéltnek ki kell töltenie, 
és a mentesítés feltétele a törvény egyértelmű 
rendelkezése szerint csak ezután vizsgálható. 

[29] A védő azon állítása, miszerint a terhelt a jogerős 
ítélet meghozatalának időpontjára már alkalmassá 
vált a járművezetésre, a korábban írtak szerint az 
irányadó tényállással szembeni és ezért nem vehető 
figyelembe. A teljesség érdekében azonban a Kúria 
kitér arra is, hogy jelen ügyben az elsőfokú ítélet 
ellen a terhelt kizárólag a végleges hatályú eltiltás 
miatt, a védő pedig „enyhítés érdekében, a fő- és a 
mellékbüntetés ellen is” jelentett be fellebbezést. Ez 
a Be. 583. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti – 
kizárólag a kiszabott büntetés nemét és/vagy 
mértékét támadó – korlátozott fellebbezés, amelynek 
az a jogkövetkezménye, hogy az elsőfokú ítéletben 
megállapított tényállás rögzül [Be. 591. § (2) bek. a) 
pont], annak felülbírálatára a másodfokú bíróság 
felülbírálati jogköre a Be. 590. § (3) és (5) 
bekezdésére tekintettel nem nyílik meg. 

[30] Következésképp az sem vehető figyelembe, hogyha 
az elsőfokú ítélet meghozatala után olyan új 
bizonyíték merül fel, ami a tényállás megállapítására 
kihatással lehet. Ebben a perjogi helyzetben az ilyen 
bizonyíték csupán – a Be. 637. § (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti feltételek megléte esetén – 
perújításban érvényesíthető. Ekként a törvényszék 
ügydöntő végzésében az új bizonyítási eszköz 
tartalmát ugyan helyesen, de szükségtelenül 
értékelte, mert azt tartalmától függetlenül, perjogi 
okból egyébként sem vehette volna figyelembe. 

[31] A Kúria a másodfokú bíróság által végzett 
felülbírálattal (és a végzésének indokolásában 
foglaltakkal) összefüggésben – a felülvizsgálat 
érdemét nem érintően – a következőket jegyzi még 
meg. 
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[32] A másodfokú bíróság a végzése [8]–[13] 
bekezdéseiben az elsőfokú bíróság ítéletét érintően 
végzett el különféle módosításokat oly módon, hogy 
mindennek jogalapjaként egységesen a Be. 453. § (6) 
bekezdését jelölte meg. Ez azonban nem helytálló. 

[33] Kétségtelen, hogy a másodfokú bíróság az elsőfokú 
bíróság tényállásában írtakat elírás vagy számítási 
hiba esetén akkor is helyesbítheti, ha a korlátozott 
felülbírálatra tekintettel annak megalapozottságát 
nem vizsgálhatja, ez azonban érdemi változást nem 
eredményezhet (EBD 2019.B.20.). Értelemszerűen 
azonban erre csak akkor kerülhet sor, ha a határozat 
kijavításának általános feltételei egyébként is 
fennállnak. 

[34] A Be. 453. § (1) bekezdése a határozat kijavítására 
vonatkozó szabályozásban a határozat kijavítását az 
elírás vagy számítási hiba esetén teszi lehetővé, 
amennyiben az nem változtat a határozat érdemén. A 
kijavítás már meglévő adaton való – a törvényi 
előírás szerint elírás vagy számítási hibából eredő – 
módosítást jelent és nem használható a határozat 
tartalmi kiegészítésére. A másodfokú bíróság a 
hivatkozott bekezdésekben azonban kijavítás címén 
valójában egyrészt az indokolás személyi részét 
érintően kiegészítette annak tartalmát, másrészt az 
elsőfokú bíróság által megállapított tényállást érintő 
– részleges megalapozatlanságot kiküszöbölő – 
beavatkozást végzett. Minderre a korlátozott 
felülbírálat miatt törvényi lehetősége nem volt, a 
kijavítás szabályainak megfelelő módosításnak 
kizárólag a másodfokú bíróság végzésének [9] 
bekezdésében írt javítások fogadhatók el. 

[35] Más okból azonban nem tekinthetők törvénysértőnek 
a másodfokú végzés [8], [10] és [11] bekezdésében 
foglaltak. 

[36] Az ügydöntő határozat tartalmát illetően ugyanis a 
Be. 561. § (3) bekezdésének b) és c) pontja külön-
külön rögzíti, hogy az ügydöntő határozat 
indokolásának tartalmaznia kell egyfelől a vádlott 
személyi körülményeire vonatkozóan megállapított 
tényeket és a vádlott korábbi büntetéseire vonatkozó 
adatok közül azokat, amelyek a határozat 
meghozatalakor jelentőséggel bírtak, másfelől a 
bíróság által megállapított tényállást. 

[37] Következésképpen a Be. 561. § (3) bekezdésének c) 
pontja szerinti tényállás azonos a történeti 
tényállással, annak a cselekménynek a leírásával, 
amelyre vonatkozóan a bíróság bizonyítást folytatott, 
és amelyeket a bizonyítékok mérlegelésével 
megállapított. A terhelt személyi körülményeire és 
előéletére vonatkozó adatok nem ennek részei, 
hanem az ügydöntő határozat önálló tartalmi 
egysége. 

[38] Ehhez képest a megalapozottság kérdése a Be. 561. 
§ (3) bekezdésének c) pontját érinti, ekként a 
korlátozott fellebbezés és a korlátozott felülbírálat az 
említett törvényhely b) pontja szerinti tartalmat, 
annak felülbírálat során történő kiegészítését, 
helyesbítését valójában nem akadályozza, nem érinti. 

[39] Az ilyen helyesbítés, kiegészítés a büntetéskiszabást 
érdemben érintő tényeket, ténymegállapításokat 
rögzítő tartalom, amely felülbírálata – a 
büntetéskiszabás elleni jogorvoslat esetén – 
nyilvánvalóan nem korlátozható. Ettől független, 
hogy a bírói gyakorlat – legalábbis részben – a 
tényállást személyi és történeti részre bontva oldotta 
meg a személyi részben feltétlen rögzítendő, 

büntetéskiszabást befolyásoló tényezők 
kiegészítését, helyesbítését, mint részbeni 
megalapozatlanság kiküszöbölését. 

[40] Ezért kifejezetten jogalap nélkülinek csak a 
másodfokú végzés [12] bekezdésében írt kiegészítés 
tekinthető, így azt a Kúria nem is tekintette a jogerős 
ítéleti tényállás részének. 

[41] Mindennek azonban a felülvizsgálatra nincs 
kihatása. 

[42] Ekként a Kúria – miután olyan eljárási szabálysértést 
nem észlelt, amelynek vizsgálatára a Be. 659. § (6) 
bekezdése alapján hivatalból köteles – a terhelt 
védője által bejelentett felülvizsgálati indítványnak 
nem adott helyt, és a megtámadott határozatot a Be. 
660. § (1) bekezdése szerint tanácsülésen eljárva, a 
Be. 662. § (1) bekezdése alapján hatályában 
fenntartotta. 

(Kúria Bfv. II. 241/2021.) 

A csoportos elkövetés minősítő körülményét 
bármilyen elkövetői alakzatban, de csak a tettesi 

elkövetési magatartás kifejtésének helyszínén vagy 
annak közelében, azzal egy időben vagy egybefüggően 
tanúsított magatartások alapozhatják meg. A rablás 
nem minősül csoportosan elkövetettnek, ha a bűnsegéd 
a rablás helyszínére csalja a sértettet, de még a tettesi 
magatartás kifejtését megelőzően onnan eltávozik és 
azalatt végig folyamatosan távolodik a helyszíntől [Btk. 
365. § (1) bek. a) pont és (3) bek. c) pont, 459. § (1) bek. 
3. pont; 2/2000. BJE.]. 

[1] A járásbíróság a 2018. december 6. napján kihirdetett 
ítéletében az I. r. terheltet bűnösnek mondta ki 
társtettesként elkövetett rablás bűntettében [Btk. 365. 
§ (1) bek. a) pont, (3) bek. c) pont] és társtettesként 
elkövetett súlyos testi sértés bűntettében [Btk. 164. § 
(1) bek., (3) bek.]. Ezért halmazati büntetésül 6 év 9 
hónap szabadságvesztésre és 7 év közügyektől 
eltiltásra ítélte azzal, hogy a szabadságvesztés 
végrehajtási fokozata fegyház és abból a terhelt 
legkorábban a büntetés kétharmad részének letöltését 
követően bocsátható feltételes szabadságra. Az I. r. 
terhelttel szemben 167 297 forint erejéig 
vagyonelkobzást rendelt el. Az I. r. terhelt 
tekintetében az elsőfokú bíróság ítélete ellen 
bejelentett kétirányú fellebbezéseket elbírálva a 
másodfokon eljárt törvényszék a 2019. július 2. 
napján meghozott ítéletével az elsőfokú ítéletet e 
terhelt tekintetében érdemben helybenhagyta. 

[2] A jogerős ítéletben megállapított tényállás lényege 
szerint az I. r., a II. r. és a III. r. terheltek 2017. június 
15-én az esti órákban lakóhelyükről az I. r. terhelt 
által használt Renault Megane személygépkocsival 
K.-ra mentek, és a Balaton-parton a V. 
szórakozóhely térségében lévő útszakaszon 
leparkoltak. A terheltek sétálva, körbe tekingetve, 
meg-megállva, egymással beszélgetve haladtak a 
városi strand bejárata irányából a vasúti sín irányába, 
a Cs. F. sétánnyal való felfestett gyalogátjárós 
kereszteződésig. 

[3] Az I. r. és a II. r. terhelt haladásuk közben észlelték a 
sétányon a sértett érkezését Porsche gépkocsijával, és 
azt, hogy a sértett a gépkocsival a pavilonsor járda-
gyalogosátjáró folytatása után megáll, a kocsiból 
kiszáll. Ekkor az I. r. és a II. r. terhelt jelzett a tőlük 
távolabb álló III. r. terheltnek. 

35 
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[4] Közös megbeszélést követően a három terhelt a 
sértett irányába indult, aki ez idő alatt a pavilonsor 
járda – Cs. F. sétány kereszteződésétől északra, a 
pavilonsor járda folytatását képező ligetes részen, a 
járda melletti padhoz ment, amely a vasúti átjáró előtt 
helyezkedik el. 

[5] A terheltek közös megbeszélése szerint a III. r. terhelt 
a sértetthez ment, megszólította, míg az I. r. és a II. r. 
terheltek – a III. r. terhelt mozgását és tevékenységét 
figyelemmel kísérve – a pavilon járda és a Cs. F. 
sétány kereszteződésénél jobbra elkanyarodva 
sétáltak tovább. 

[6] A sértett és a III. r. terhelt együtt, 22 óra 20-25 
perckor a padra ültek. 

[7] A III. r. terhelt a terhelttársaival való, a sértett 
értékeinek akár erőszakkal történő elvételére 
irányuló megbeszélést követően a sértettet – 
beszélgetés, önmaga iránti részvét és 
együttérzéskeltés közben – a padtól a H. liget 
bejáratához csalta séta ürügyével, majd az innen 
különböző irányba induló több sétaút közül egy 
kivilágítatlan, gyöngykavicsborítással felszórt 
ösvényen folytatták útjukat. Ez az ösvény 
párhuzamosan fut a vasútállomás–Volán-telep 
irányába, a K. úttal és az azzal párhuzamos, de már a 
H. ligetben futó kivilágított, aszfaltozott sétaúttal is, 
de a H. park belső területe felé esően. 

[8] A sötét ösvényen az állomásépület–Volán-telep 
irányába mintegy 15 métert a III. r. terhelt és a sértett 
tovább beszélgetve tett meg. 

[9] Mindez idő alatt a III. r. terhelt mobiltelefonján az I. 
r. terhelttel tartotta a kapcsolatot, 22 óra 22 perc 20 
másodperc, 22 óra 27 perc 38 másodperc 
időpontokban. 

[10] A sötét ösvényen a III. r. terhelt hirtelen – a 
terhelttársakkal közös megállapodásnak megfelelően 
– a sértettet elhagyta, az ösvényről még egy olyan 
helyen, ahonnét az egyébként fás, bokros parki 
részről akadálymentesen a K. úti – vasútállomás-
épület–Volán-telep irányába futó – járdára ki tudott 
haladni. 

[11] Miután a III. r. terhelt a sértettet elhagyta, vele 
szemben megjelent az I. r. és a II. r. terhelt, akik a 
sértett háta mögé kerülve őt hátulról leütötték. Az 
ütések erejétől a földre eső sértettet földön fekvő 
állapotában tovább ütlegelték a fején lábbal, illetve 
kézzel, miközben a sértettnél lévő válltáskát – 
amelyet a sértett szorosan fogva tartott, testéhez 
szorított – megszerezni igyekeztek. 

[12] Az I. r. és a II. r. terheltek részéről a sértett testi 
épsége ellen kifejtett erőszak mértéke, hirtelensége 
megtörte a sértett ellenállását, aminek következtében 
a terheltek a sértettől a táskáját a benne lévő 
készpénzzel, személyes tárgyakkal együtt magukhoz 
vették, és azzal a helyszínről a vasútállomás–Volán-
telep irányába, a H. parkon át eltávoztak. 

[13] Ez idő alatt, 22 óra 30 perc körüli időben a III. r. 
terhelt már a K. úton, az állomás–Volán-telep 
irányába haladt. 

[14] 22 óra 33 perckor az I. r. és a II. r. terheltek a H. park 
területét már elhagyva a Volán-telep M. utcai 
végénél, az M. utca K. utca sarkán lévő V. B. 
Sörözőnél tartózkodtak, ahol az időközben a K. úton 
ugyanebbe az irányba haladó III. r. terhelttel 
összecsatlakoztak. 

[15] Innét mindhárom terhelt a vasútállomás területére, a 
MÁV K. úti kerítése és a sínpályák közötti sötétebb 

részre futott. Ott a sértett táskáját átkutatták, és a 
vasútállomás épülete felé visszaindultak úgy, hogy a 
sértett táskáját az I. r. terhelt tartotta magánál, majd a 
vasútállomás épületéhez érve azt a III. r. terheltnek 
átadta, aki azt a testén átvetve magára akasztotta. 

[16] Ezt követően a terheltek a MÁV épületein áthaladva 
a síneken keresztül a Balaton-parti V. szórakozó hely 
irányába menekültek el. 

[17] A sértett az I. r. és a II. r. terheltek ütlegelése 
következtében a jobb oldali szemhéj zúzódásában, 
vérömlenyében, a jobb arcfél zúzódásában, az 
állkapocscsont bal oldali zúzódásában, valamint az 
állcsont jobb oldalának törésében megnyilvánuló, 8 
napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, azok 
gyógytartama 40 nap volt. 

[18] A sértett válltáskájában volt a sértett 26 000 forint és 
800 euró készpénze, férfi bőr pénztárcája, vászon 
pénztárcája, Sony Xperia X Compact F 5321 típusú 
érintőképernyős mobiltelefonja, ingatlanainak 
kulcsai tartóval együtt, valamint Zeiss márkájú 
dioptriás multifokális napszemüvege, összesen 
501 890 forint értékben, továbbá személyi 
igazolványa, forgalmi engedélye, 2 darab 
bankkártyája és 2 darab Tb-kártyája. 

[19] A jogerős ügydöntő határozat ellen az I. r. terhelt 
terjesztett elő felülvizsgálati indítványt a terhére rótt 
bűncselekmény minősítését és a halmazati büntetés 
kiszabását kifogásolva a Be. 649. § (1) bekezdés a) 
pont aa) alpontja és a Be. 649. § (1) bekezdés b) pont 
ba) alpontjára hivatkozással, melyben a támadott 
határozat megváltoztatását kérte. 

[20] Indítványa szerint a terhére rótt bűncselekmények 
közül a rablás minősítése téves, tekintettel arra, hogy 
azt kizárólag ketten, a II. r. terhelttel együtt, hirtelen 
ötletből eredően követték el. A cselekményben rajtuk 
kívül más, így a III. r. terhelt sem vett részt, a 
cselekményhez semmi köze nem volt és abban 
semmiféle szerepet sem vállalt; ennek ellenkezője 
kétséget kizáróan bizonyításra nem került. Kifejtette, 
hogy ezáltal a rablás súlyosabban minősülő esete, a 
csoportos elkövetés megállapítása jogszabálysértő, 
amely – a rablás alapesetéhez képest – jóval 
súlyosabb joghátrányra vezet. 

[21] Álláspontja szerint a halmazati büntetés kiszabására 
is törvénysértően került sor, miután tévesen 
minősítették a cselekményét a rablás bűntettével 
halmazatban testi sértés bűntettének is. Kifejtette, 
hogy a rablás – mint erőszakos bűncselekmény – 
magában foglalja mind a fizikai, mind a pszichikai 
erőszakos ráhatást, így az elvételhez társuló erőszak 
okán van helye lopás helyett rablás megállapításnak. 

[22] Mindezek alapján a jogerős ítélet és a téves 
minősítésre tekintettel törvénysértően súlyos 
büntetés felülvizsgálatát kérte. 

[23] A Legfőbb Ügyészség átiratában az I. r. terhelt 
felülvizsgálati indítványát részben törvényben 
kizártnak, részben alaptalannak tartotta, és az I. r. 
terhelt tekintetében a megtámadott határozatok 
hatályában fenntartására tett indítványt. 

[24] Kifejtette, hogy a felülvizsgálati eljárásban a 
tényállás támadhatatlanságának törvényi előírására 
tekintettel törvényben kizárt a III. r. terheltnek a 
cselekmény elkövetésében való részvételét, illetve 
annak bizonyítottságát vitató hivatkozása, melyre a 
felülvizsgálati eljárásban nincs lehetőség. 

[25] Az indítványnak a rablás csoportosként 
elkövetettségével kapcsolatos kifogását alaptalannak 
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találta azzal, hogy az I. r. és a II. r. terhelt társtettesi, 
a III. r. terhelt bűnsegédi magatartása a rablás 
csoportosan elkövetett minősített esetének 
megállapítására vezet. 

[26] Ugyancsak alaptalannak találta a súlyos testi sértés 
bűntettének megállapítását és a halmazati büntetés 
kiszabását sérelmező terhelti hivatkozásokat a 
töretlen ítélkezési gyakorlat alapján, amely – a védett 
jogi tárgyak különbözőségére is figyelemmel – az 
erőszak nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozó 
eredményét külön bűncselekményként értékeli a 
rablási cselekmény mellett. 

[27] A kiszabott büntetéssel összefüggésben 
megjegyezte, hogy az a terhelt indítványának 
alapossága, a bűnfelelősség rablás alapesete 
megállapítása mellett sem törvénysértő. 

[28] Az I. r. terhelt felülvizsgálati indítványa – részben és 
eltérő indokok alapján – alapos. 

[29] A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, amely a Be. 
648. §-a értelmében kizárólag a bíróság vádról 
rendelkező jogerős ügydöntő határozata ellen, a Be. 
649. §-ában megjelölt anyagi és eljárási okokból 
vehető igénybe. A felülvizsgálati okok törvényben 
meghatározott köre nem bővíthető, az ott 
meghatározottakon kívül más okból 
felülvizsgálatnak nincs helye. 

[30] Az I. r. terhelt indítványában a felülvizsgálat törvényi 
hivatkozásaként a Be. 649. § (1) bekezdés a) pont aa) 
alpontját és a Be. 649. § (1) bekezdés b) pont ba) 
alpontját egyaránt megjelölte. 

[31] A Be. 649. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint 
valóban felülvizsgálati ok, ha a bíróság jogerős 
ítéletében a terhelt büntetőjogi felelősségét a büntető 
anyagi jogi szabályok megsértésével állapította meg. 
E felülvizsgálati ok akkor valósul meg, ha a jogerős 
ítéleti tényállásban foglalt terhelti magatartás nem 
meríti ki bűncselekmény törvényi tényállási elemeit, 
avagy – ugyancsak az irányadó tényállásból kitűnően 
– büntethetőséget kizáró vagy megszüntető ok 
ellenében került sor a terhelt elítélésére. Ilyen esetben 
az indítvány célja a terhelt felmentése vagy vele 
szemben az eljárás megszüntetése. 

[32] A Be. 649. § (1) bekezdés b) pont első fordulat ba) 
alpontja szerinti felülvizsgálati ok viszont nem a 
terhelt büntetőjogi felelőssége alóli mentesülést, 
hanem a téves minősítés kiküszöbölését és – ezen 
keresztül – (a terhelt javára előterjesztett indítvány 
esetén) a büntetés enyhítését célozza; 
következésképp a két felülvizsgálati ok ugyanazon 
ténybeli alapon, egyidejűleg nem valósulhat meg. 

[33] Jelen esetben az I. r. terhelt nem a bűnfelelősség 
megállapítását, hanem azt sérelmezte, hogy a bíróság 
jogerős ítéletében a terhére megállapított vagyon 
elleni bűncselekményt rablás alapesete helyett 
csoportosan elkövetettnek és azt a súlyos testi 
sértéssel halmazatként minősítette, így emiatt a 
kiszabott büntetés törvénysértően súlyos. 

[34] A rablás tekintetében tehát az alapeset helyett a 
minősített eset megállapítását kifogásolta az 
indítvány, azaz kifejezetten téves minősítést állított. 
Emellett ugyancsak a téves minősítés állítását jelenti 
annak sérelmezése is, hogy a bíróság jogerős 
ítéletében a terhelt cselekményét egység helyett 
rablás és súlyos testi sértés halmazataként 
minősítette. Halmazat esetében a Be. 649. § (1) 
bekezdés a) pontja szerinti törvénysértő felmentés, 
eljárásmegszüntetés és bűnösség megállapítása – 

értelemszerűen – az anyagi halmazatban álló 
bűncselekmény kapcsán képez felülvizsgálati okot. 
Az alaki halmazatban álló bűncselekmény esetében 
ugyanis valójában egyazon magatartás jogi 
értékelésének változatairól, ekként minősítéséről van 
szó. Ekként az ilyen jogi értékelés (illetve annak 
megléte vagy hiánya miatti kifogás) nem a Be. 649. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerint, hanem az említett 
törvényhely b) pontjának első fordulata szerint 
képezheti felülvizsgálat tárgyát; amint az ilyen 
értékelés téves mivolta sem vezet sem a bűnösség 
kimondásához (EBD 2012.B.15.), sem pedig 
felmentéshez (BH 2008.322., 2017.109.I.). 

[35] A terhelt indítványa tehát (kizárólag) a Be. 649. § (1) 
bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti felülvizsgálati 
oknak felel meg, amiatt viszont az indítvány alapján 
a felülvizsgálatnak helye van. 

[36] A felülvizsgálati eljárásban ugyanakkor a 
tényálláshoz kötöttség megkerülhetetlen szabály. A 
felülvizsgálati indítványban a jogerős ítéletben 
megállapított tényállás nem támadható [Be. 650. § 
(2) bek.]; a bizonyítékok ismételt egybevetésének, 
eltérő értékelésének, valamint bizonyítás 
felvételének nincs helye, a felülvizsgálati indítvány 
elbírálásakor a jogerős ügydöntő határozatban 
megállapított tényállás az irányadó [Be. 659. § (1) 
bek.]. 

[37] A terhelti kifogások tehát felülvizsgálati okot 
alapoznak meg, amelyeket azonban a felülvizsgálati 
eljárás törvényi kötelezettségeként szabályozott 
tényálláshoz kötöttség alapján, a jogerős ítéletben 
megállapított tényállás alapulvételével kell elbírálni. 
Következésképp a terhelti magatartás megítélése 
során a jogerős ítéleti tényállásban nem szereplő 
vagy azokkal ellentétes ténymegállapítások nem 
vehetők figyelembe. 

[38] Az irányadó tényállás szerint a III. r. terhelt a 
társaival előzetesen megállapodott a sértett 
értékeinek akár erőszakkal történő elvételében, majd 
e megbeszélést követően csalta a sértettet a park egy 
kivilágítatlan területére, miközben az I. r. terhelttel 
telefonon tartotta a kapcsolatot. Ezt követően 
ugyancsak a társaival közös megállapodásnak 
megfelelően hagyta el a sértettet, majd pedig társai 
ennek megfelelően hajtották végre a rablást, és vették 
el erőszakkal a sértett által szorosan tartott válltáskát 
a benne lévő készpénzzel és személyes tárgyakkal, 
majd adták át azt később a III. r. terheltnek. 

[39] Mindezek alapján az I. r. terhelt indítványának a III. 
r. terheltnek a cselekmény elkövetésében való 
részvételét, illetve annak bizonyítottságát vitató 
hivatkozása a törvényi tilalom ellenére ténylegesen 
az irányadó tényállást támadja, amire a 
felülvizsgálati eljárásban nincs törvényes lehetőség. 
Az irányadó tényállás egyértelműen rögzíti, hogy a 
három terhelt a bűncselekmény elkövetését 
előzetesen elhatározta és megbeszélte. E 
ténymegállapítás a felülvizsgálati eljárásban nem 
vonható kétségbe, és a jogkövetkeztetések nem 
alapíthatók ettől eltérő, olyan tényállásra, miszerint a 
III. r. terhelt az I. r. és a II. r. terhelt szándékáról nem 
tudott, és utóbbiak az előbbi tudtán kívül követték el 
a bűncselekményt. 

[40] Ugyanakkor az I. r. terhelt indítványa az eljárt 
bíróságok határozatai ellen a rablás bűntettének 
csoportosan elkövetettkénti minősítése miatt más 
indokok alapján alapos. 
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[41] A Btk. 459. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint 
csoportosan követik el a bűncselekményt, ha az 
elkövetésben legalább három személy vesz részt. E 
jogszabályi hivatkozás helyes értelmezése szerint a 
csoportos elkövetés akkor valósul meg, ha három 
vagy több személy a bűncselekmény helyszínén 
vagy annak közelében tettesként (társtettesként), 
illetve – a tettes (társtettes) mellett – részesként: 
bűnsegédként vagy önállóan nem értékelhető 
bűnsegédi magatartást is kifejtő felbujtóként vesz 
részt a bűncselekmény elkövetésében (2/2000. BJE 
jogegységi határozat). Az időben és térben 
kifejezetten elkülönülő magatartás nem alapozza 
meg a csoportos elkövetés megállapítását (BH 
1993.482.). 

[44] A rablás csoportos elkövetése akkor állapítható meg 
tehát, ha három vagy több személy – akár tettesi, akár 
részesi minőségben – a bűncselekmény helyszínén 
vagy annak közelében együtt, egy időben 
tevékenykedve valósítja meg a bűncselekményt. 

[45] Jelen esetben az irányadó jogerős ítéleti tényállás 
szerint a III. r. terhelt a rablás elkövetésekor nem volt 
jelen a bűncselekmény helyszínén. A tényállás 
kifejezetten azt tartalmazza, hogy az I. r. és a II. r. 
terheltek csak azt követően jelentek meg a sértettel 
szemben, miután a III. r. terhelt a sértettet és ekként 
a bűncselekmény közvetlen helyszínét már elhagyta, 
majd ezután – a sértett háta mögé kerülve – került sor 
a sértettnek az I. r. és a II. r. terheltek általi 
bántalmazására és értékei elvételére. A jogerős ítéleti 
tényállás kifejezetten kidomborítja a terheltek 
egyidejű magatartásának kettős helyszínét: egyfelől 
a bűnsegéd III. r. terhelt a tettesi magatartás 
kifejtésének megkezdése (a törvényi tényállásba való 
belépés) előtt elhagyta a helyszínt, majd a rablás 
végrehajtása során már más helyszínen tartózkodott; 
míg az I. r. és a II. r. terhelt a H. park területén belül 
egy ösvényen bántalmazták a sértettet, a III. r. terhelt 
már a parkon kívül, a K. úton, az állomás–Volán-
telep irányába haladt. 

[46] A megállapított tényállás alapján tehát a III. r. terhelt 
a sértett kivilágítatlan, rejtett helyszínre csalásával 
megvalósított segítő, vagyis bűnsegédi magatartás 
kifejtése után – de még a sértett bántalmazása előtt – 
eltávozott onnan, ahol aztán a személy elleni 
erőszakos, jogtalan, értékelvétellel járó magatartást 
az I. r. és a II. r. terheltek megvalósították, vagyis a 
bűncselekmény helyszínéről. A tényállásban 
részletesen, időpont szerint leírt mozgásának iránya 
is kétségkívül a helyszín mihamarabbi elhagyásának 
célzatát igazolja. 

[47] Mindezek alapulvételével nem vitás, hogy a 
csoportos elkövetésnek az a feltétele, miszerint 
legalább három személy vegyen részt az elkövetési 
tevékenység végrehajtásában, megvalósult, az pedig 
közömbös, hogy a három elkövető egyike csak 
részesi (bűnsegédi) tevékenységet fejtett ki. A 
cselekmény súlyosabb minősítése szempontjából az 
elkövetésében való részvétel a döntő, nincs 
jelentősége annak, hogy a három vagy több elkövető 
közül a bűncselekményben melyik, milyen 
magatartással működött közre, tehát hogy ki 
valósította meg teljes egészében a törvényi 
tényállásban foglalt elkövetési magatartást, és ki az, 
aki ehhez segítséget nyújtott. 

[48] A 2/2000. BJE határozat azonban a csoportos 
elkövetés megállapíthatósága kapcsán egyértelművé 

teszi, hogy a minősítő körülmény megállapításának 
további feltétele az is, hogy a legalább három 
elkövető „a bűncselekmény helyszínén vagy annak 
közelében” fejtse ki a bűnösségét megalapozó 
tevékenységét. 

[49] A „bűncselekmény helyszíne” és különösen a 
„bűncselekmény helyszínének közelsége” relatív 
meghatározás, ami nyilvánvalóan nem írható le 
mértékegységekben. Ezért vizsgálni kellett, hogy a 
bűncselekmény helyszínén vagy annak közelében 
való elkövetés milyen indokok alapján válik a 
csoportos elkövetés megállapíthatóságának 
feltételévé; ez alapján nyílik mód e követelmény 
tartalmi mibenlétének meghatározására. 

[50] A 2/2000. BJE határozat III. pontja rámutat: a 
csoportos elkövetés annyiban eltér az egyszerű 
többes elkövetéstől, hogy legalább három személy 
közreműködését feltételezi. Ennél lényegesebb 
további különbség, hogy a csoport tagjai a 
bűncselekmény, pontosabban a tettesi (társtettesi) 
magatartás helyszínén vagy annak közelében, tehát 
azonos alkalommal, jól körülhatárolható térbeli és 
időbeli határok között együttműködve vesznek részt 
a cselekmény véghezvitelében. A csoport tagjainak 
együttes jelenléte és összehangolt tevékenysége 
egyfelől megkönnyíti a bűncselekmény elkövetését, 
másfelől megnehezíti az ellene való védekezést. 
Ebben nyilvánul meg a csoportos elkövetés fokozott 
társadalomra veszélyessége az egyszerű többes 
elkövetéshez képest. 

[52] A fentiekből szembetűnő, hogy a csoportos 
elkövetésnek a térbeli feltétel mellett időbeli 
követelménye is van: a három tettes magatartását egy 
időben kell kifejtenie. Jelen esetben azok időben nem 
esnek egybe, és még csak nem is egybefüggően, 
folyamatosan kapcsolódnak egymáshoz. A III. r. 
terhelt már elhagyta a (közvetlen) helyszínt, amikor 
az I. r. és a II. r. terhelt szemből megjelent, elhaladtak 
a sértett mellett, majd a sértett háta mögött 
visszafordulva a tettesi elkövetési magatartást 
megkezdték. 

[53] Ez idő (azaz a tettesi magatartás kifejtése) alatt pedig 
– ahogy azt az elsőfokú ítélet rögzíti is – a III. r. 
terhelt már más helyszínen haladt, folyamatosan, 
gyors ütemben távolodva a bűncselekmény 
helyszínétől. 

[54] Kétségkívüli tehát, hogy a III. r., illetve az I. r. és a 
II. r. terhelt általi elkövetési magatartás kifejtése 
ugyan egymásra tekintettel történt és időben is 
közeli, de nem egyidejű, együttes cselekvőség. A 
három terhelt együttes jelenléte azonos helyszínen a 
bűncselekmény elkövetése során – az erőszak 
megkezdésétől az elvétel befejezéséig – nem valósult 
meg, sőt az elkövetés megkezdésekor sem volt már 
jelen a III. r. terhelt. 

[55] Tekintettel azonban arra, hogy a III. r. terhelt 
távozása után lényegében azonnal megjelent az I. r. 
és a II. r. terhelt, majd a sértett mellett elhaladva és 
visszafordulva meg is kezdték az elkövetést, 
nyilvánvaló, hogy addigra a III. r. terhelt még „nem 
juthatott messzire” a cselekmény közvetlen 
helyszínétől. Kérdésként merül fel tehát, hogy ez a 
bűncselekmény helyszínének közelében való 
jelenlétnek tekinthető-e. 

[56] A Kúria e körben jelentőséget tulajdonított annak, 
hogy a III. r. terhelt ekkor már végig folyamatos, 
határozott és sietős távolodó mozgást végzett. A 
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csoportos elkövetés fokozott társadalomra 
veszélyessége – a fent írtak szerint – egyrészt az 
egyidejű tevékenység cselekmény elkövetését 
könnyítő hatásában, másrészt a bűncselekmény 
elleni nehezebb védekezésben nyilvánul meg. Ebből 
következik, hogy ha a bűncselekmény elkövetése 
előtti részességet megvalósító elkövető egyértelmű, 
a külvilágban felismerhető jelét adja annak, hogy a 
további elkövetésben már nem fejt ki magatartást és 
a helyszín elhagyására törekszik, úgy a helyszínhez 
való ideiglenes fizikai közelsége a csoportos 
elkövetés térbeli feltételét sem meríti ki. Nyilvánvaló 
ugyanis, hogy a helyszínt elhagyó és folyamatosan, 
sietve távolodó, korábban bűnsegélyt nyújtott 
személy a továbbiakban a sértett védekezési 
lehetőségeit már nem nehezíti, a tettesek számára 
pedig már nem jelenti az elkövetés segítésének 
elméleti lehetőségét sem. 

[57] Így jelen ügyben a III. r. terheltnek a helyszínen még 
a bűncselekmény megkezdése előtt kifejtett 
cselekvősége, majd a még a bűncselekmény 
megkezdését megelőző gyors távozása és folyamatos 
távolodása nem meríti ki a bűncselekmény 
helyszínén vagy annak közelében kifejtett bűnsegédi 
magatartás fogalmát. Ekként a bűncselekmény 
helyszínén, egyidőben és együttesen csak két 
személy (az I. r. és a II. r. terhelt) vett részt az 
elkövetésben, a III. r. terhelt megelőző bűnsegélyét 
követően. Így azonban a csoportos elkövetés 
feltételei nem valósultak meg. 

[58] Mindezek alapján az I. r. terhelt magatartása csak a 
Btk. 365. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti rablás 
bűntettének az alapesetét valósította meg, amelyet a 
II. r. terhelttel együtt a Btk. 13. § (3) bekezdése 
szerint társtettesként követett el. 

[59] Ugyanakkor az indítványnak a rablás és a testi sértés 
halmazatban való megállapítását sérelmező része 
alaptalan. 

[60] A Btk. Különös Részében több bűncselekmény 
tényállási eleme az erőszaknak bizonyos magasabb 
foka, mint például a szexuális erőszak vagy a rablás 
esetében. Az ilyen bűncselekmények körében az 
ítélkezési gyakorlat szerint, ha az erőszak 
alkalmazása folytán a sérülés 8 napon belüli 
gyógytartamú, az ekként létrejött könnyű testi sértés 
beolvad a súlyosabb bűntettbe, ugyanakkor, ha a 
sérülés jelentősebb, mert a sérülés gyógytartama a 8 
napot meghaladja, úgy a súlyos testi sértés ezekkel a 
bűncselekményekkel bűnhalmazatban áll (BJD 
2988., BJD 4811.). 

[61] A rablás elkövetése érdekében kifejtett személy 
elleni erőszak általában a sértettnek – 8 napon belül 
gyógyuló, azaz könnyűnek minősülő – sérülést okoz; 
ezért a könnyű testi sértés és a rablás 
bűncselekménye a beolvadás folytán csak 
látszólagos alaki halmazatot képez. Ugyanakkor az 
idegen dolog jogtalan elvétele érdekében alkalmazott 
személy elleni erőszak nem szükségképpen jár együtt 
súlyos sérülés keletkezésével. Ezért a töretlen 
ítélkezési gyakorlatnak megfelelően (BH 2004.41.) – 
a védett jogi tárgyak különbözőségére is 
figyelemmel – az erőszak nyolc napon túl gyógyuló 
sérülést okozó eredménye a rablási cselekménnyel 
valóságos alaki halmazatot alkot (BH 2016.265.). 

[62] Minderre figyelemmel a bíróság jogerős ítéletében 
törvényesen minősítette az I. r. terhelt cselekményét 

a rablás bűntette mellett súlyos testi sértés 
bűntettének is, amelynek ugyancsak társtettese volt. 

[63] A bűncselekmény törvénysértő minősítése akkor 
teszi lehetővé a felülvizsgálatot, ha egyben 
törvénysértő büntetés kiszabására vagy intézkedés 
alkalmazására is sor került. Jelen esetben a rablási 
cselekmény alapesete helyett csoportosan 
elkövetettként való minősítése ennek vizsgálatát 
megnyitotta. 

[64] Kétségtelen, hogy felülvizsgálati eljárásban 
megállapított törvénysértő minősítés esetén a 
büntetés abban az esetben is lehet törvénysértő, ha a 
törvényes minősítésnek megfelelő büntetési tétel 
keretei között került kiszabásra (BH 2011.97.). A Be. 
649. § (1) bekezdésének b) pontja esetében – a 2018. 
július 1. napját megelőző, a büntetőeljárásról szóló 
1998. évi XIX. törvényhez hasonlóan – a Be. nem 
tartalmaz a büntetőeljárásról szóló, 2003. június 30. 
napjáig hatályos 1973. évi I. törvény 284. § (2) 
bekezdése szerinti szabályt, ami kizárta a 
felülvizsgálatot, ha a büntetést a törvényes 
minősítésnek megfelelő büntetési tétel keretei között 
szabták ki. 

[65] Ez lényeges különbség. Azt jelenti ugyanis, hogy a 
téves minősítést kifogásoló és egyben a kiszabott 
büntetést is sérelmező felülvizsgálati indítvány 
esetében a felülvizsgálat nem kizárt pusztán azért, 
mert a kiszabott büntetés a helyes minősítés szerint is 
az arra vonatkozó törvényes büntetési tételkeretek 
közé esik. 

[66] Következésképp, ha a minősítés valóban 
törvénysértő, akkor mindig vizsgálni kell, hogy a 
kiszabott büntetés – a helyes minősítéshez képest – 
törvényes-e. Ez – éppen a korábbi törvényi 
rendelkezés elhagyása folytán – azt jelenti, hogy a 
Kúriának az új minősítéshez képest vizsgálnia kell az 
adott büntetés kiszabásának valamennyi törvényi 
feltételét; nem elegendő tehát önmagában arra 
szorítkozni, hogy a téves minősítés alapján kiszabott 
büntetés a helyes minősítéshez tartozó törvényi 
kereten belüli-e. A Be. szerinti szabályozás értelme 
éppen az, hogy a törvénysértő minősítés esetében 
akkor is szükséges a kiszabott büntetés vizsgálata, ha 
az a helyes minősítésnek megfelelő büntetési tétel 
keretén belüli, és a vizsgálat eredményétől függ, 
hogy a kiszabott büntetés is törvénysértővé vált-e. 

[67] Jelen esetben ez a helyzet. Az I. r. terhelt terhére rótt 
cselekmény büntetési tétele – szemben a másodfokú 
bíróság által alapul vett 5 évtől 13 évig terjedő, de azt 
el nem érő szabadságvesztéssel – a helyes minősítés 
alapján 2 évtől 11 évig terjed, de azt nem érheti el. 
Ehhez képest a jogerős ítéletben kiszabott 6 év 9 
hónapi – azaz a helyes minősítéshez képesti törvényi 
középmértéket meghaladó – szabadságvesztés a 
visszaesőnek nem tekinthető bűnismétlő, erőszakos 
vagyon elleni bűncselekmény miatt még nem 
büntetett terhelttel szemben eltúlzott. 

[68] Ezért a Kúria a főbüntetés mértékét, a jogerős 
ítéletben megállapított enyhítő és súlyosító 
körülményeket a helyes minősítés szerinti büntetési 
tételkeretek között értékelve némileg mérsékelte. A 
jelentősebb enyhítést kizárta, hogy a helyes 
minősítés mellett súlyosító körülményként a terhelt 
terhére értékelendő, hogy tettét előre kitervelten, 
bűnsegédet is bevonva követte el. Arányosan 
enyhítette a Kúria a közügyektől eltiltás 
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mellékbüntetésnek a helyes minősítéshez képest 
ugyancsak eltúlzott tartamát is. 

[69] A szabadságvesztés végrehajtási fokozatát illetően a 
Kúria előre bocsátja, hogy a Be. 650. § (1) 
bekezdésének c) pontja alapján nincs helye 
felülvizsgálatnak, ha a törvénysértés egyszerűsített 
felülvizsgálati eljárás lefolytatása útján orvosolható. 
Ez azonban csak a felülvizsgálat kezdeményezését 
zárja ki olyan törvénysértés miatt, amely 
egyszerűsített felülvizsgálat útján is orvosolható, 
nem jelenti azonban a Kúria döntési jogkörének 
korlátozását akkor, ha a rendkívüli jogorvoslattal 
támadható terheltre hátrányos törvénysértés 
kiküszöbölése – következményesen – érint 
egyébként egyszerűsített felülvizsgálatban 
orvosolható rendelkezést is. Ezért a Kúria e körben is 
maga hozhat a törvénynek megfelelő határozatot. 

[70] A Btk. 92/B. § (1) bekezdés első mondata szerint, ha 
– egyebek mellett – a felülvizsgálat eredményeként 
hozott ítélet az alapügyben hozott határozatot 
megváltoztatja, az alapügyben kiszabott és 
végrehajtott büntetést vagy intézkedést be kell 
számítani. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha az 
ügyben a felülvizsgálat nyomán – megismételt 
eljárásban – új jogerős ügydöntő határozat 
keletkezik, vagy a megváltoztatott határozatban 
eltérő büntetési nem kerül kiszabásra és emiatt kell a 
beszámításról dönteni. Amennyiben – miképp jelen 
ügyben is – a Kúria maga hoz a törvénynek 
megfelelő határozatot, és a törvénysértő 
rendelkezések megváltoztatása mellett a jogerős 
ítéletet egyebekben hatályában fenntartja, úgy 
továbbra is az eredeti ítélet marad az ügyben a 
jogerős ügydöntő határozat, és az kerül végrehajtásra 
a Kúria által megváltoztatott tartalommal. 

[71] Ezért a jelen ügyben az I. r. terhelt továbbra is a 
járásbíróság, illetve a törvényszék mint másodfokú 
bíróság ítéletével kiszabott szabadságvesztését tölti 
majd, a Kúria jelen ítéletével megváltoztatott 
tartamban. Ezért a beszámításról rendelkezni nem 
lehetséges és nem is szükséges. A fentiekre 
tekintettel a Kúria – mivel nem észlelt olyan eljárási 
szabálysértést, amelynek vizsgálatára a Be. 659. § (6) 
bekezdése alapján hivatalból köteles – a 
felülvizsgálati indítványnak helyt adott, és a jogerős 
ítéletet a Be. 662. § (2) bekezdés b) pontjának első 
fordulata alapján megváltoztatta: az I. r. terhelt 
erőszakos vagyon elleni cselekményét – az elkövetői 
alakzatra vonatkozó jogerős ítéleti rendelkezést nem 
érintve – rablás bűntettének [Btk. 365. § (1) bek. a) 
pont] minősítette, a kiszabott fő- és mellékbüntetést 
a korábban írtak szerint enyhítette, a 
szabadságvesztés végrehajtási fokozatát pedig a Btk. 
35. § (1) bekezdésére tekintettel, a Btk. 37. § (2) 
bekezdésének a) pontja alapján börtönben határozta 
meg. 

[72] Ezt meghaladóan pedig a jogerős ítéletet az I. r. 
terhelt tekintetében hatályában fenntartotta [Be. 662. 
§ (1) bek.]. 

(Kúria Bfv. II. 554/2021.) 

I. Az Európai Parlament és a Tanács 1998. 
február 16-i 98/5/EK irányelvének 3. cikk (1) 

bekezdése szerint annak az ügyvédnek, aki másik 
tagállamban kíván működni, mint ahol ügyvédi 
képesítését megszerezte, az adott ország hatáskörrel 

rendelkező hatóságánál be kell jegyeztetnie magát.  
II. Az a személy, aki a Magyar Ügyvédi Kamaránál 
európai közösségi jogászként sem állandó, sem eseti 
jelleggel nincs nyilvántartásba véve, tevékenységéről a 
kamarához bejelentést nem tett, meghatalmazása 
bolgár nyelvű és nem hitelesített, együttműködési 
szerződést pedig nem csatolt, és arra sincs adat, hogy 
ilyennel egyáltalán rendelkezne, Magyarországon 
ügyvédi tevékenységet folytatni nem jogosult, így 
büntetőügyben védő sem lehet. Következésképp az 
általa előterjesztett indítvány sem tekinthető a védő 
által előterjesztettnek [Be. 41. § (1) bek., 45. § (2) bek.].  

[1] Az ítélőtábla a 2021. június 17-én meghozott 
végzésével R. P. R. bolgár ügyvédnek a törvényszék, 
illetve az ítélőtábla 2019. június 20-án jogerős 
határozata ellen előterjesztett perújítási indítványát 
elutasította. 

[2] Az alapügyben eljárt bíróság társtettesként elkövetett 
embercsempészés bűntette [Btk. 353. § (1) bek., (2) 
bek. a) és b) pont, (3) bek. a) pont] és 67 rendbeli 
társtettesként elkövetett testi sértés bűntette [Btk. 
164. § (1) bek., (3) bek., (8) bek. 1. ford.] miatt a VII. 
r. terhelttel mint az embercsempészés bűntettét 
bűnszervezetben elkövetővel szemben halmazati 
büntetésül 8 év fegyházban végrehajtandó 
szabadságvesztést szabott ki. Rendelkezett arról, 
hogy a VII. r. terhelt feltételes szabadságra nem 
bocsátható, valamint a bűnjelekről és a bűnügyi 
költség viseléséről. 

[3] Az ítélőtábla indokai szerint az indítványt benyújtó 
R. P. R. bolgár ügyvéd a Magyar Ügyvédi 
Kamaránál európai közösségi jogászként sem 
állandó, sem eseti jelleggel nincs nyilvántartásba 
véve, tevékenységéről a kamarához bejelentést nem 
tett. Meghatalmazása bolgár nyelven készült és nem 
hitelesített, az iratokhoz együttműködési szerződést 
nem csatolt, és arra sincs adat, hogy ilyennel 
rendelkezne. Ezért Magyarországon ügyvédi 
tevékenységet folytatni nem jogosult, így 
büntetőügyben védőként sem járhat el. Ebből 
következően az általa készített és előterjesztett 
perújítási indítvány sem tekinthető védő által 
előterjesztettnek. 

[4] Mindezek alapján az ítélőtábla a perújítási indítványt 
mint nem jogosulttól származót elutasította. 

[5] A perújítási indítványt elutasító végzés ellen R. P. R. 
bolgár ügyvéd jelentett be fellebbezést, a végzés 
hatályon kívül helyezése és a perújítás elrendelése 
érdekében. 

[6] A fellebbezésben kifejtette, hogy a perújítási 
indítvány elutasítása nem csak az Emberi Jogok 
Európai Egyezményének durva megsértése, de 
ellentmondásban van a Strasbourgi Bíróság 
gyakorlatával is, mivel megsérti az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 47–53. cikkeit, amelyek 
garantálják a méltányos eljáráshoz való jogot. 

[7] Álláspontja szerint az 1998/5. EK irányelvben foglalt 
normák is sérültek, mely szerint az EU minden 
ügyvédjének joga van ahhoz, hogy hivatását a 
honossága szerinti szakmai címmel összhangban 
folytassa. Sérelmezte, hogy a bíróság nem adott 
számára felvilágosítást és lehetőséget, hogy kérje a 
Magyarországon való bejegyzését. 

[8] Az indítványozó rámutatott, hogy a tagállamok 
biztosítják: amennyiben a vádlott nem volt jelen a 
saját tárgyalásán, és a 2016/343. EK irányelv 8. § (2) 

36 



190 Büntető Kollégium 

bekezdésében meghatározott feltételek nem 
teljesültek, az érintett személynek joga van egy új 
tárgyaláshoz, vagy más olyan jogorvoslathoz, amely 
lehetővé teszi az ügy érdemi részének új elbírálását, 
ideértve új bizonyíték megvizsgálását, amely az 
eredeti határozat megváltoztatásához vezethet. 

[9] Kifejtette, hogy a perújítási indítványt a tartalma és a 
formája szerint is úgy kell tekinteni, mint az elítélt és 
védője által aláírt kérelmet. Hivatkozott a bolgár 
normatív rendelkezésekre, melyek szerint a 
vádlott/elítélt ügyvédje, akit az általa képviselt 
személy az előírt módon meghatalmazott, a 
büntetőeljárás során kettős minőségben lép fel. 
Védőként, mint önálló fél az eljárásban, és mint a 
vádlott vagy elítélt eljárásbeli képviselője. A védő 
jogosultságot szerez arra, hogy nyilatkozatokat 
tegyen, a saját nevében és a vádlott/elítélt nevében is, 
anélkül, hogy az elkészült iraton rajta lenne a 
meghatalmazó aláírása is, mivel az aláírás helyébe az 
ügyre vonatkozóan adott meghatalmazás lép. Éppen 
ilyen a jelen eset is, amelyben a magyar bírósághoz 
fordult, a saját nevében és az őt meghatalmazó VII. 
r. terhelt nevében is. 

[10] Az indítványozó a fellebbezésében kiemelte, hogy a 
Bolgár Köztársaságban működő ügyvédeknek a 
tevékenységük során csak a bolgár és az európai 
törvényhozás előírásait kell betartaniuk, mivel sem 
szakmai, sem etikai szempontból nem kötelesek 
ismerni idegen országok nemzeti törvénykezését, 
ami objektíven nézve nem is lenne lehetséges, ez 
utóbbiak nagy száma és eltérő jellege miatt. Ezért 
célszerűnek tartaná, hogy az eljárásban való 
szabályszerű részvétel érdekében a bíróság kellő 
időben nyújtson konkrét útmutatást, és biztosítsa a 
teljesítéshez szükséges megfelelő határidőt. 

[11] Amennyiben az indítványozó nem járhat el védőként 
jelen ügyben, akkor a bíróságnak biztosítania kell 
egy kirendelt védőt a VII. r. terhelt részére, ahelyett, 
hogy a bolgár állampolgártól általánosságban és 
generális jelleggel megtagadják az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, azon tény 
miatt, hogy a nevezett nem ismeri a magyar 
törvényeket. 

[12] Sérelmezte, hogy a jogerős ítélet – melyet a VII. r. 
terhelt és az indítványozó 2020. június 29-én vett át 
– nem tartalmaz arra vonatkozó kioktatást, hogy a 
VII. r. terhelt milyen módon és milyen határidőben 
gyakorolhatja a perújítási indítvány benyújtásához 
való jogát. 

[13] A Legfőbb Ügyészség átiratában – egyetértve az 
ítélőtábla indokaival és jogi álláspontjával – a 
fellebbezést alaptalannak tartotta, és a megtámadott 
határozat helybenhagyását indítványozta. Kifejtette 
továbbá, hogy a perújítási indítvány egyéb ok miatt 
sem joghatályos, figyelemmel arra, hogy a Be. 639. 
§ (3) bekezdése szerint a terhelt és a védő a Be. 637. 
§ (1) bekezdés g) pontjára alapított perújítási 
indítványt attól a naptól számított egy hónapon belül 
terjesztheti elő, amelyen a terhelt az alapügyet 
befejező ügydöntő határozat jogerőre emelkedéséről 
tudomást szerzett. A perújítási indítvány szerint a 
távollétében elítélt VII. r. terhelt 2020. június 29-én 
szerzett tudomást a jogerős ítéletről. Ehhez képest a 
Be. 639. § (3) bekezdése szerinti határidő 2020. 
július 29-én letelt, így az ezt követően előterjesztett 
perújítási indítvány elkésett. 

[14] R. P. R. bolgár ügyvéd fellebbezése nem alapos. 

[15] A perújítás a jogerős, vádról rendelkező ügydöntő 
határozat elleni ténybeli kifogás lehetőségét biztosító 
rendkívüli jogorvoslat. 

[16] Igénybevételére kizárólag a Be. 637. § (1) bekezdése 
a)–g) pontjában felsorolt perújítási okok 
valamelyikének maradéktalan teljesülése esetén – a 
perújítás okától és irányától függően – a hivatkozott 
törvényhely (2), (3), (4) és (5) bekezdésében írt 
további feltételek mellett van mód. 

[17] A Be. 639. § (2) bekezdése taxatíve felsorolja, hogy 
a terhelt javára ki terjeszthet elő perújítási indítványt. 
E szerint a terhelt javára 
a) az ügyészség, 
b) a terhelt, 
c) a védő, 
d) a terhelt törvényes képviselője, 
e) a terhelt házastársa vagy élettársa a 
kényszergyógykezelés elrendelése ellen, 
f) a terhelt halála után egyenesági rokona, testvére, 
házastársa vagy élettársa, illetve, ha a terhelt halála 
óta több, mint ötven év telt el, oldalági rokona 
terjeszthet elő perújítási indítványt. 

[18] Az ítélőtábla a perújítási indítványban foglaltakat 
megvizsgálva, helyes érvekkel fejtette ki, hogy R. P. 
R. bolgár ügyvéd által előterjesztett perújítási 
indítvány nem jogosulttól származó. 

[19] A fellebbezésre tekintettel mindezt a Kúria 
szükségesnek tartja megismételni. 

[20] A Be. 41. § (1) bekezdése szerint védőként 
meghatalmazás vagy kirendelés alapján ügyvéd 
járhat el; ahol e törvény védőként eljáró ügyvédről 
rendelkezik, ezen az ügyvédi tevékenységről szóló 
törvényben meghatározott feltételek fennállása 
esetén – egyebek mellett – az európai közösségi 
jogászt is érteni kell. 

[21] Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi 
LXXVIII. törvény 74. §-a szerint európai közösségi 
jogászként Magyarország területén ügyvédi 
tevékenység állandó jelleggel csak az ügyvédi 
kamarai nyilvántartásba európai közösségi 
jogászként való felvételt, eseti jelleggel az ügyvédi 
kamarai nyilvántartásba európai közösségi 
jogászként való felvételt, vagy – kivéve, ha e 
tevékenysége megfelel a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló törvényben meghatározott határon 
átnyúló szolgáltatásnyújtásnak – a Magyar Ügyvédi 
Kamarához intézett bejelentés megtételét követően 
folytatható. Az említett törvény 77. § (2) bekezdése 
szerint az európai közösségi jogász a 
büntetőeljárásban csak akkor láthatja el a terhelt 
védelmét, ha e célból ügyvéddel vagy ügyvédi 
irodával együttműködési szerződést kötött. 

[22] Ezen túlmenően a Be. 45. § (2) bekezdése szerint a 
meghatalmazott ügyvéd védőként akkor járhat el, ha 
– az elektronikus ügyintézés esetkörét kivéve − 
eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített 
másolatát az eljáró bírósághoz, ügyészséghez vagy 
nyomozó hatósághoz benyújtották. Az európai 
közösségi jogász köteles az ügyvédi tevékenységről 
szóló törvény alapján ügyvéddel vagy ügyvédi 
irodával kötött eredeti együttműködési szerződést 
vagy annak hitelesített másolatát és – ha az nem 
magyar nyelvű – annak hiteles magyar fordítását az 
eljáró bírósághoz, ügyészséghez vagy nyomozó 
hatósághoz benyújtani. 
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[23] Az indítvány előterjesztője a fenti követelmények 
egyikének sem tett eleget. A Magyar Ügyvédi 
Kamaránál európai közösségi jogászként sem 
állandó, sem eseti jelleggel nincs nyilvántartásba 
véve, tevékenységéről a kamarához bejelentést nem 
tett; meghatalmazása bolgár nyelvű és nem 
hitelesített, együttműködési szerződést pedig nem 
csatolt, és arra sincs adat, hogy ilyennel egyáltalán 
rendelkezne. Ezért Magyarországon ügyvédi 
tevékenységet folytatni nem jogosult, így 
büntetőügyben védő sem lehet. Következésképp az 
általa előterjesztett indítvány sem tekinthető a védő 
által előterjesztettnek. 

[24] Kétségtelen, hogy nincs akadálya annak, hogy a 
terhelt a saját jogú perújítási indítványának 
megszerkesztésére és benyújtására a védőjét 
hatalmazza meg. Ez – amennyiben az indítvány 
szövegezése e tekintetben egyértelmű – a terhelt 
által, a védője útján előterjesztett és nem védői (saját 
jogon benyújtott) perújítási indítványnak tekintendő 
akkor is, ha azon csupán a védő aláírása szerepel. 

[25] Jelen büntetőeljárásban az indítványt megszerkesztő, 
aláíró és benyújtó bolgár ügyvéd az előzőekben 
részletezettek alapján jelenleg nem védő, ezért fel 
sem merülhet, hogy a perújítási indítványt a bíróság 
a VII. r. terhelt által, a védője útján előterjesztettként 
kezelje. 

[26] Ami a fellebbező kifogását illeti az eljárásban való 
szabályszerű részvételre vonatkozóan, miszerint a 
Bolgár Köztársaságban működő ügyvédeknek a 
tevékenységük során csak a bolgár és az európai 
törvényhozás előírásait kell betartaniuk, mivel sem 
szakmai, sem etikai szempontból nem kötelesek 
ismerni idegen országok nemzeti törvénykezését, a 
következőkre mutat rá Kúria. 

[27] A fellebbező által hivatkozott, az ügyvédi hivatásnak 
a képesítés megszerzése országától eltérő 
tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának 
elősegítéséről szóló, az Európai Parlament és a 
Tanács 1998. február 16-i 98/5/EK irányelvének 2. 
cikke valóban rögzíti, hogy bármely ügyvéd jogosult 
állandó jelleggel bármely más tagállamban a saját 
tagállamában megszerzett szakmai címmel az 5. 
cikkben meghatározott tevékenységek folytatására. 

[28] Figyelmen kívül hagyta azonban az irányelv további 
– megkerülhetetlen – rendelkezéseit. A 3. cikk (1) 
bekezdése szerint ugyanis annak az ügyvédnek, aki 
másik tagállamban kíván működni, mint ahol 
ügyvédi képesítését megszerezte, az adott ország 
hatáskörrel rendelkező hatóságánál be kell 
jegyeztetnie magát. 

[29] A 6. cikk (1) bekezdése alapján a saját tagállamában 
érvényes ügyvédi működési szabályoktól 
függetlenül a saját országának szakmai címe 
használatával működő ügyvédre minden olyan 
tevékenység esetében, amelyet a fogadó tagállam 
területén végez, ugyanazok a működési szabályok 
érvényesek, mint a fogadó tagállam szakmai címével 
működő ügyvédekre. 

[30] Mindezek alapján alappal nem hivatkozhat arra az 
indítványozó, hogy bolgár ügyvédként nem ismeri a 
magyar jogszabályokat, ezért nem volt tudomása a 
büntetőeljárásban való szabályszerű – védőként 
történő – részvétel szabályairól. Erre vonatkozóan 
külön tájékoztatási kötelezettsége nincs a 
bíróságnak, azonban a jelen határozat indokolása 
szükségképpen rámutat az indítványozó védőkénti 

fellépésének hiányosságaira, jelenlegi 
alkalmatlanságára. 

[31] Megjegyzi a Kúria, hogy nincs akadálya annak, hogy 
ezt követően a VII. r. terhelt vagy védője – az 
irányelvnek és a jogszabályi előírásoknak eleget téve 
– perújítási indítványt terjesszen elő. 

[32] Mindezek alapján helyes az a következtetés, mely 
szerint a védőként eljárni nem jogosult R. P. R. 
bolgár ügyvéd nyújtotta be a perújítási indítványt, 
ezáltal az nem jogosulttól származó. 

[33] Ekként az ítélőtábla végzése törvényes, ezért azt a 
Kúria a Be. 645. § (4) bekezdésének II. fordulata 
szerinti tanácsülésen eljárva, a Be. 605. § (1) 
bekezdése alapján helybenhagyta. 

(Kúria Bpkf. III. 1.180/2021.) 

A magánvádló jogi képviselője által benyújtott 
fellebbezés – mivel a magánvádló jogi képviselője 

a büntetőeljárásban nem önálló eljárásjogi szereplő, 
így ellentétben a védővel, önálló fellebbezési joga sincs 
– mindig kizárólag az általa képviselt magánvádló 
fellebbezésének tekintendő. A magánvádló jogi 
képviselője más nevében, mint a magánvádló nevében 
fellebbezést nem nyújthat be, a jogi képviselő 
nyilatkozata mindig a képviselt személy 
nyilatkozatának tekintendő [Be. 61. § (1)–(3) bek., 778. 
§ (1) bek., 2017. évi LXXVIII. évi tv. 34. § (1)–(2) és (5) 
bek.]. 

[1] Az ítélőtábla a 2021. május hó 18. napján megtartott 
tanácsülésen meghozott végzésével a magánvádló 
jogi képviselője által a törvényszék végzése ellen 
bejelentett fellebbezést elutasította. A végzés 
indokolása szerint a magánvádló jogi képviselője 
saját nevében, a magánvádló jogi képviselőjeként 
önállóan – és nem a magánvádló nevében eljárva – 
terjesztette elő a fellebbezést, ezért az nem 
jogosulttól származik, mivel a fellebbezésre 
kizárólag a magánvádló jogosult, a magánvádló jogi 
képviselője önálló fellebbezési joggal nem 
rendelkezik. A fellebbezést ezért a Be. 588. § (1) 
bekezdésére figyelemmel, a Be. 614. § (1) bekezdése 
folytán alkalmazandó 598. § (1) bekezdésének a) 
pontja alapján tanácsülésen eljárva, a Be. 597. § (1) 
bekezdése alapján elutasította. 

[2] Az ítélőtábla végzésével szemben a magánvádló 
jelentett be fellebbezést. Fellebbezésében az 
ítélőtábla végzésének hatályon kívül helyezését és az 
elutasított fellebbezés érdemi elbírálását 
indítványozta. A magánvádló hivatkozott arra, hogy 
a Be. 61. § (1) bekezdése értelmében a sértett helyett 
– ha e törvény nem ír elő személyes eljárási 
kötelezettséget – az általa vagy törvényes képviselője 
által meghatalmazott képviselő is eljárhat. 
Hivatkozott továbbá arra, hogy a Be. 10. § (1) 
bekezdés 7. pontjának a) alpontja értelmében jogi 
képviselőnek tekintendő az ügyvéd és az ügyvédi 
iroda, ha a sértett képviselőjeként jár el. Álláspontja 
szerint nem fosztható meg a magánvádló a jogi 
képviselőhöz való jogtól a fellebbezési eljárásban, 
amely képviselet alapja a képviselő meghatalmazása. 
A magánvádló fellebbezésében hivatkozott az 
Alkotmánybíróság 14/2015. (V. 26.) AB 
határozatában a pótmagánvádló jogi képviseletével 
kapcsolatosan kifejtett követelményre, valamint az 
ugyancsak a pótmagánvádló jogi képviseletével 
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kapcsolatos 3285/2017. (XI. 14.) AB határozatra. A 
magánvádló álláspontja szerint a hivatkozott 
alkotmánybírósági határozatokban taglalt, a 
pótmagánvádló jogi képviselőjét érintő jogorvoslati 
jogosultság biztosítása témakörében felvetett 
alkotmányos követelmények a magánvádló jogi 
képviselőjére is érvényesek. 

[3] A magánvádló fellebbezése alapos. 
[4] Az ügyben a járásbíróság a 2020. november 4. napján 

kelt ítéletében a vádlottat a Btk. 226. § (1) 
bekezdésében meghatározott és a (2) bekezdés b) 
pontja szerint minősülő rágalmazás vétsége miatt 2 
évre próbára bocsátotta. Az elsőfokú bíróság ítélete 
ellen a vádlott és védője felmentés érdekében 
jelentett be fellebbezést. A jogorvoslati kérelmek 
folytán eljáró törvényszék a 2021. január hó 29. 
napján meghozott végzésével a büntetőeljárást 
felfüggesztette. E végzés ellen a magánvádló jogi 
képviselője fellebbezést jelentett be a végzés 
hatályon kívül helyezése, valamint az elsőfokú 
bíróság ítéletének helybenhagyása érdekében. A 
magánvádló képviseletében eljáró dr. S. J. ügyvéd 
2021. március 11-én benyújtott beadványában, mint 
a magánvádló jogi képviselője élt fellebbezéssel, azt 
saját nevében írta alá. 

[5] A Kúria megállapította, hogy magánvádló jogi 
képviselője által benyújtott fellebbezés a 
magánvádló fellebbezésének tekintendő és azt 
érdemben el kell bírálni. 

[6] Az ítélőtábla tévesen hivatkozott arra, hogy a 
magánvádló jogi képviselője által benyújtott 
fellebbezés nem a magánvádló fellebbezése, a 
magánvádló jogi képviselőjét önálló fellebbezés 
benyújtására a törvény nem hatalmazza fel, ezért az 
a törvényben kizárt fellebbezés. 

[7] A magánvádló jogi képviselője által benyújtott 
fellebbezés – éppen azért, mert a magánvádló jogi 
képviselője a büntetőeljárásban nem önálló 
eljárásjogi szereplő, így ellentétben a védővel, önálló 
fellebbezési joga sincs – mindig kizárólag az általa 
képviselt magánvádló fellebbezésének tekintendő. A 
magánvádló jogi képviselője más nevében, mint a 
magánvádló nevében fellebbezést nem nyújthat be, a 
jogi képviselő nyilatkozata mindig a képviselt 
személy nyilatkozatának tekintendő, a képviselő 
nyilatkozata közvetlenül a képviseltet jogosítja, 
illetve kötelezi; a jogi képviselet korlátozása pedig 
csak annyiban hatályos, amennyiben a jogi 
képviseletet megalapozó ügyvédi meghatalmazásból 
ez kitűnik. Ilyen korlátozás hiányában a magánvádló 
jogi képviselője által benyújtott fellebbezést minden 
esetben a magánvádló által benyújtott fellebbezésnek 
kell tekinteni. 

[8] A Be. 10. § (1) bekezdése 7. pontjának a) alpontja 
értelmében jogi képviselőnek tekintendő az ügyvéd 
és az ügyvédi iroda, ha a sértett, a terhelt, vagyoni 
érdekelt és az egyéb érdekelt meghatalmazott 
képviselőjeként jár el. 

[9] A Be. 51. § (1) bekezdésének i) pontja szerint a 
sértett jogosult arra, hogy magánvádlóként, 
pótmagánvádlóként fellépjen. 

[10] A Be. 53. § (1) bekezdése értelmében magánvádló az 
a sértett, aki az ott meghatározott bűncselekmények 
esetén a vádat képviseli, feltéve, hogy az elkövető 
magánindítványra büntethető. 

[11] A Be. 61. § (1) bekezdése szerint a sértett, a vagyoni 
érdekelt és az egyéb érdekelt helyett – ha e törvény 

nem ír elő személyes eljárási kötelezettséget – az 
általa vagy a törvényes képviselője által 
meghatalmazott képviselő is eljárhat. 

[12] A Be. 61. § (2) bekezdése kimondja, a 
meghatalmazott képviselő a képviselt személy e 
törvény szerinti jogait gyakorolhatja. 

[13] A Be. 61. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a 
büntetőeljárásban meghatalmazott képviselőként az 
ügyvéd és az ügyvédi iroda is eljárhat. 

[14] A Be. 62. § (5) bekezdése értelmében a 
meghatalmazás korlátozása csak annyiban hatályos, 
amennyiben az magából a meghatalmazásból 
kitűnik. 

[15] A Be. 762. § (1) bekezdése alapján a CIV. Fejezet 
szerinti magánvádas eljárásban, mint külön 
eljárásban e törvény rendelkezéseit az e fejezetben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Eltérő 
rendelkezést a Be. a magánvádló képviseletére nem 
tartalmaz. 

[16] A Be. 778. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú 
bíróság ítélete ellen a magánvádló fellebbezésre 
jogosult. Eltérő rendelkezés hiányában – a Be. 614. § 
(1) bekezdésére figyelemmel – a másodfokú 
eljárásban hozott olyan, nem ügydöntő végzés elleni 
fellebbezésre, amely ellen az elsőfokú eljárásban 
jogorvoslatnak lenne helye, a magánvádló 
fellebbezésre jogosult. 

[17] A Be. 614. § (3) bekezdésének a) pontja szerint ezt a 
fellebbezést az ítélőtábla bírálja el, ha a végzést a 
törvényszék hozta. 

[18] Mindezek alapján megállapítható, hogy a 
törvényszék másodfokú eljárásban hozott, eljárást 
felfüggesztő nem ügydöntő végzésével szemben a 
magánvádló fellebbezéssel élhet, amelyet az 
ítélőtábla bírál el. 

[19] A fellebbezés benyújtása – arra figyelemmel, hogy 
az a Be. vonatkozó rendelkezéseire tekintettel vagy 
papír alapon vagy elektronikus úton is benyújtható, 
és a támadott végzést nem eljárási cselekményen 
hozta meg a törvényszék – nem tekinthető személyes 
eljárási kötelezettségnek, így a magánvádló (sértett) 
azt meghatalmazott képviselője útján is benyújthatja 
[Be. 61. § (1) bek.]. 

[20] A Be. 61. § (2) bekezdése egyértelműen kimondja, 
hogy a meghatalmazott képviselő a képviselt 
személy e törvény szerinti jogait – jelen esetben a 
magánvádlót megillető fellebbezési jogosultságot – 
gyakorolhatja. A meghatalmazott képviselő – 
ellentétben a védővel – nem önálló résztvevője az 
eljárásnak, a törvény őt saját nevében és jogán 
történő eljárásra nem jogosítja fel, ezért a 
meghatalmazott képviselő által saját nevében tett 
nyilatkozat mindig az általa képviselt személy 
nyilatkozatának tekintendő. A védővel ellentétben 
nem szükséges és nem is lehetséges annak vizsgálata, 
hogy a meghatalmazott képviselő, jelen esetben a 
magánvádló jogi képviselője, a nyilatkozatot saját 
nevében vagy az általa képviselt személy nevében 
tette-e, mivel a törvény értelmében kizárólag az általa 
képviselt személy nevében tehet nyilatkozatot, saját 
jogán nem. 

[21] A Be. 62. § (1) bekezdése alapján a magánvádló jogi 
képviselője részére adott meghatalmazást írásba 
foglalták, az az ügyiratokhoz csatolás végett átadásra 
került, és a meghatalmazásban nem szerepel a 
fellebbezési jog gyakorlásával kapcsolatos 
korlátozás. 
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[22] Mindezek alapján önmagában a büntetőeljárási 
törvény hivatkozott rendelkezéseiből egyértelműen 
levezethető, hogy a magánvádló jogi képviselője a 
törvény szerinti szabályos meghatalmazás alapján a 
magánvádló minden olyan jogát gyakorolhatja, 
amely nem esik személyesen gyakorolható eljárási 
kötelezettség (személyes megjelenés, tanúvallomás 
megtétele) alá. 

[23] Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ügyvédi 
törvény) 34. § (1) bekezdése szerint, ha az ügyvédi 
tevékenység gyakorlásához az ügyfél képviselete 
szükséges, a képviseleti jog létesítéséről 
meghatalmazást kell kiállítani a megbízott részére. 

[24] Az Ügyvédi törvény 34. § (2) bekezdése értelmében 
az ügyvédi tevékenység gyakorlására adott 
meghatalmazást írásba kell foglalni, és annak 
tartalmaznia kell a megbízott elfogadó nyilatkozatát 
is. Az ilyen meghatalmazás teljes bizonyító erejű 
magánokirat. 

[25] Az Ügyvédi törvény 34. § (5) bekezdésének második 
mondata alapján a meghatalmazás korlátozása 
bíróság, más hatóság vagy harmadik személy 
irányában annyiban hatályos, amennyiben a 
korlátozás a meghatalmazásból kitűnik. 

[26] A Kúria megállapítja, hogy a magánvádló 
képviselete e szabályozás tekintetében nem tér el a 
pótmagánvádló jogi képviseletétől, ezért jelen 
ügyben is irányadó a BH 2020.100.  hivatkozott 
számon közzétett, Bfv.II.771/2019/6. számú 
határozata. A Kúria az Alkotmánybíróság 14/2015. 
AB határozatában kifejtetteket alapul véve, a 
hivatkozott alkotmánybírósági határozat [48] 
bekezdésére figyelemmel ebben a határozatában 
megállapította: a pótmagánvádló önálló fellépési (és 
fellebbezési) joga azt jelenti, hogy a 
pótmagánvádlókénti fellépésről és az eljárásban 
teendő jognyilatkozatokról (beleértve a fellebbezést 
is) a döntést ő maga hozza meg. Mindezekből az is 
következik, hogy addig, amíg a jogi képviselő által 
kifejtett tevékenység a meghatalmazás biztosította 
keretek között marad, nem önállóan jár el. A 
képviselet ezen értelmezése van összhangban a 
kötelező jogi képviselet jogalkotói céljával, és ez 
következik önmagából a képviselet nyelvtani 
értelmezéséből is. A képviselet tartalma eszerint nem 
más, mint hogy a képviselt személy „más személy 
útján” teszi meg jognyilatkozatát [Ptk. 6:11. § (1) 
bek.]. A Kúria megállapította, hogy az az értelmezés, 
mely szerint a pótmagánvádlónak a jogi képviselő 
részére adott meghatalmazáson lévő aláírása 
elegendő ahhoz, hogy az eljárási nyilatkozatokat és 
cselekményeket a továbbiakban ő a jogi képviselője 
útján, míg a jogi képviselő közvetlenül tehesse meg 
(azt sem a Be. szabályai, sem a Kúria, sem az 
Alkotmánybíróság értelmezése nem kívánja meg, 
hogy egyes jognyilatkozatokat – ideértve jelen 
esetben a fellebbezés benyújtását is – a 
pótmagánvádló aláírásával erősítse meg) azonos 
módon érvényesül a magánvádló jogi képviselete 
esetén is. 

[27] A Kúria megállapítja, hogy a jelenleg hatályos Be. 
62. § (2) bekezdése ezt közvetlenül is megjeleníti 
azáltal, hogy kimondja, a meghatalmazott képviselő 
a képviselt személy e törvény szerinti jogait 
gyakorolhatja. Ez felel meg az Alkotmánybíróság 
14/2015. (V. 26.) AB határozat 2. pontjában 

meghatározott alkotmányos követelménynek, az 
Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdéséhez, a 
jogorvoslathoz való joghoz történő igazodásnak. 
Addig, amíg a jogi képviselő által kifejtett 
tevékenység a meghatalmazás biztosította keretek 
között marad, soha nem önállóan jár el [14/2015. (V. 
26.) AB határozat, indokolás [48]], az ezzel ellentétes 
álláspont a jogorvoslati jog hatékony 
érvényesülésének az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) 
bekezdésében garantált alkotmányos követelményét 
megsértő, szűkítő értelmezése lenne. 

[28] A Kúria ezért a Be. 614. § (1) bekezdése alapján, a 
(3) bekezdés b) pontjára és (4) bekezdésére 
figyelemmel, az ítélőtábla mint másodfokú bíróság 
végzése elleni fellebbezést tanácsülésen elbírálva, a 
végzést a Be. 604. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja 
alapján hatályon kívül helyezte, és az ítélőtáblát új 
eljárásra utasította. 

(Kúria Bpkf. I. 705/2021.) 

Amennyiben a sértett már az elkövetés napján 
tudomást szerzett a magánlaksértés 

bűncselekményének elkövetőjéről, és e cselekményről 
nem új adatok feltárása vagy a cselekmény 
átminősítése folytán derült ki, hogy az 
magánindítványra büntethető vagy üldözendő, és az 
már a cselekmény elkövetésekor is nyilvánvaló volt, 
eljárás pedig hivatalból nem indult, a Be. 378. § (4) 
bekezdésének alkalmazására nincs mód [Be. 378. § (3) 
és (4) bek.]. 

[1] A terhelttel szemben a járásbíróság a 2019. 
november 27. napján meghozott – és 2019. december 
16. napján jogerőre emelkedett – büntetővégzésével 
testi sértés bűntette [Btk. 164. § (1) bek., (6) bek. c) 
pont] és 2 rendbeli magánlaksértés vétsége [Btk. 221. 
§ (1) bek.] miatt halmazati büntetésül 1 év 6 hónap 
szabadságvesztés-büntetést szabott ki. A 
szabadságvesztés-büntetés végrehajtását 2 évi 
próbaidőre felfüggesztette azzal, hogy a végrehajtás 
elrendelése esetén annak fokozata börtön, amelyből 
a terhelt a büntetés kétharmad része kitöltését követő 
napon bocsátható feltételes szabadságra. Kötelezte a 
terheltet a felmerült bűnügyi költség megfizetésére. 

[2] A bíróság jogerős, vádról rendelkező ügydöntő 
határozata ellen a megyei főügyészség nyújtott be 
felülvizsgálati indítványt a Be. 649. § (2) 
bekezdésének b) pontjában foglalt okból – 
magánindítvány hiánya miatt – a 2 rendbeli 
magánlaksértés vétsége esetében a büntetőjogi 
felelősséget megállapító rendelkezés hatályon kívül 
helyezése, e bűncselekmények tekintetében a 
büntetőeljárás megszüntetése céljából. 

[3] Indokai szerint a magánindítvány előterjesztésének 
időpontja, illetve joghatályosságának megítélése 
nem történeti tény, ezért ez nem a történeti tényállás 
részét képezi, hanem a bíróság jogi állásfoglalása a 
büntetőeljárás lefolytatása eljárásjogi feltételének 
meglétére vonatkozóan. Az ügyben Sz. K.-né sértett 
a sérelmére megvalósított cselekmény miatt mintegy 
két hónappal később, 2018. november 20. napján tett 
feljelentést, a hatóság ezirányú tájékoztatását 
követően ekkor terjesztette elő magánindítványát a 
magánlaksértés miatt. A.-né Sz. E. folytatólagos 
tanúkihallgatása során, a hatóság általi kioktatást 
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követőn, annak felhívására terjesztette elő 
magánindítványát 2019. július 17-én. 

[4] Az ügyészi álláspont szerint, mivel mind Sz. K.-né 
feljelentő, mind pedig az utóbb kihallgatott A.-né Sz. 
E. már az elkövetés napján tudomást szerzett a 
magánlaksértés bűncselekményéről (és annak 
elkövetőjéről), és a cselekményről nem átminősítés 
vagy új adatok, tények feltárása miatt derült ki, hogy 
az magánindítványra büntetendő, üldözendő, a Be. 
378. § (4) bekezdésének alkalmazására nincs mód. 
Erre tekintettel a Be. 378. § (3) bekezdése alapján a 
magánindítvány elkésett. 

[5] Mindezek alapján a megtámadott határozat esetében 
a 2 rendbeli magánlaksértés vétsége vonatkozásában 
annak hatályon kívül helyezését és e 
bűncselekmények tekintetében a büntetőeljárás 
megszüntetését indítványozta. 

[6] A Legfőbb Ügyészség átiratában a felülvizsgálati 
indítványt változatlan tartalommal fenntartotta. 

[7] A felülvizsgálati indítvány alapos. 
[8] A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, a bíróság 

jogerős, vádról rendelkező ügydöntő határozatával 
szembeni jogi – és nem pedig ténybeli – kifogás 
lehetőségét biztosítja. Kizárólag a Be. 648. § a)–d) 
pontjaiban megjelölt anyagi és eljárásjogi okokból 
vehető igénybe, a felülvizsgálati okok törvényi köre 
nem bővíthető. 

[9] A Be. 649. § (2) bekezdése taxatíve felsorolja azokat 
az eljárási szabálysértéseket, melyek felülvizsgálat 
alapjául szolgálhatnak. 

[10] E szerint felülvizsgálatnak a bíróság jogerős 
ügydöntő határozata ellen – egyebek mellett – a (2) 
bekezdés b) pontja szerint akkor van helye, ha a 
bíróság határozatát a magánindítvány, a feljelentés 
vagy a legfőbb ügyésznek a 4. § (9) bekezdésében 
vagy a Btk. 3. § (3) bekezdésében meghatározott 
rendelkezése hiányában hozta meg. 

[11] A Be. 378. § (3) bekezdése értelmében a 
magánindítványt attól a naptól számított egy 
hónapon belül kell előterjeszteni, amelyen a 
magánindítványra jogosult a bűncselekményről 
tudomást szerzett. 

[12] A (4) bekezdés szerint, ha a nyomozás megindítását 
követően derül ki, hogy a cselekmény 
magánindítványra üldözendő, a magánindítvány 
előterjesztésére jogosult nyilatkozatát be kell 
szerezni. Ebben az esetben a (3) bekezdésben 
meghatározott határidőt attól a naptól kell számítani, 
amelyen a magánindítványra jogosult a felhívásról 
tudomást szerzett. 

[13] Az irányadó tényállás lényege szerint a terhelt és A.-
né Sz. E. sértett válófélben lévő házastársak voltak, 
akik 2018. július 30. napján M.-en, a Cs. u. 32. szám 
alatti családi házban éltek együtt. Házastársi 
kapcsolatuk megromlása miatt a terhelt 2018. július 
30-án végleg elköltözött a családi házból és külön élt 
a sértettől. A terhelt a Cs. utcai házba csak az ott lakó 
A.-né Sz. E., illetve Sz. K.-né sértettek engedélyével 
volt jogosult bemenni. A terhelt 2018. szeptember 
21. napján 17 óra körüli időben a házhoz ment azzal, 
hogy beszéljen a válófélben lévő feleségével. A 
terhelt és A.-né Sz. E. között az ingatlan kapujánál 
szóváltás alakult ki, melynek során a terhelt a kapun 
kívül, az utcán, A.-né Sz. E. sértett pedig a kapun 
belül, az udvaron állt. A vita hevében a terhelt két 
kézzel megragadta és a helyéről leemelte a lánccal, 
lakattal lezárt utcai kiskaput, majd azt félretette, és az 

ingatlanban lakó A.-né Sz. E. és Sz. K.-né sértettek 
beleegyezése nélkül, jogtalanul bement a családi ház 
udvarába. Az ítéleti tényállás rögzítette azt is, hogy 
Sz. K.-né sértett 2018. november 20. napján, A.-né 
Sz. E. sértett pedig 2019. július 17. napján a 
sérelmükre elkövetett magánlaksértés vétsége miatt 
magánindítványt terjesztett elő a terhelttel szemben. 

[14] Az iratokból kitűnően Sz. K.-né sértett kétségtelen, 
hogy 2018. november 20. napján feljelentést tett, a 
hatóság ezirányú tájékoztatását követően terjesztette 
elő magánindítványát magánlaksértés miatt. A.-né 
Sz. E. pedig későbbi tanúkihallgatása során, a 
hatóság általi kioktatást követően, annak felhívására 
terjesztette elő magánindítványát 2019. július 17-én. 

[15] A Btk. 31. § (2) bekezdése alapján a magánindítvány 
előterjesztésére a sértett jogosult, továbbá a Be. 378. 
§ (2) bekezdése alapján magánindítványnak kell 
tekinteni a magánindítvány előterjesztésére jogosult 
feljelentését és bármely olyan nyilatkozatát, amely 
szerint az elkövető büntetőjogi felelősségre vonását 
kívánja. 

[16] Kétségtelen, hogy a magánindítvány jogi természete 
kettős, a magánindítvány határideje azonban 
egyértelműen eljárásjogi határidő. 

[17] Az anyagi jogi és az eljárásjogi határidő közötti 
különbség lényege, hogy a kezdőnap az anyagi jogi 
határidőbe beleszámít, viszont az eljárásjogi 
határidőbe nem számít be. Ennek indoka, hogy míg 
az anyagi jogi határidő a tudomásszerzéstől 
függetlenül magához a történéshez (lásd elévülés), 
addig az eljárásjogi határidő valójában a 
tudomásszerzéshez kötődik. Eljárásjogi határidő 
esetében ugyanis a határidő kezdetére okot adó 
körülmény valójában nem más, mint a 
tudomásszerzés, ezért annak a napja (a kezdőnap) a 
határidőbe nem számít bele. 

[18] A magánindítvány előterjesztésének határideje egy 
hónap, ami nem a cselekményhez, hanem 
kifejezetten az elkövető kilétéhez való 
tudomásszerzéshez kötött [Be. 378. § (3) bek.]. Ez 
lehet a cselekménnyel egyidejű, és lehet attól későbbi 
is. 

[19] Jelen ügyben Sz. K.-né és A.-né Sz. E. már az 
elkövetés napján tudomást szerzett a magánlaksértés 
bűncselekményének elkövetőjéről; és e 
cselekményről nem új adatok feltárása vagy a 
cselekmény átminősítése folytán derült ki, hogy az 
magánindítványra büntethető vagy üldözendő; az 
már a cselekmény elkövetésekor is nyilvánvaló volt. 

[20] Ebből következően a Be. 378. § (4) bekezdésének 
alkalmazására jelen esetben nincs mód. 

[21] Erre tekintettel az elkövető kilétének 
tudomásszerzésétől (2018. szeptember 21. napjától) 
számított magánindítvány előterjesztésére nyitva álló 
egy hónapos határidő 2018. november 20. napján 
megtett feljelentéskor, illetve a 2019. július 17-i 
tanúkihallgatás alkalmával már eltelt, ezért mindkét 
magánindítvány elkésett. 

[22] Mindezek alapján megállapítható, hogy a Be. 649. § 
(2) bekezdésének b) pontja szerinti felülvizsgálati ok 
megvalósult. 

[23] A bűnösségi kör szűkülése ellenére a terhelttel 
szemben megállapított testi sértés bűntette miatt 
kiszabott 1 év 6 hónap, végrehajtásában 2 évi 
próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés-büntetés 
nem törvénysértő, ezért annak megváltoztatása nem 
indokolt. 
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[24] Ekként a Kúria a Be. 649. § (2) bekezdésének b) 
pontja szerinti okból a Be. 660. § (1) bekezdése 
szerinti tanácsülésen eljárva a járásbíróság 
büntetővégzését a 2 rendbeli magánlaksértés vétsége 
tekintetében a Be. 607. § (1) bekezdése alapján 
hatályon kívül helyezte, és e cselekmények miatt az 
eljárást megszüntette figyelemmel a Be. 567. § (1) 
bekezdés g) pontjában írtakra, míg a végzés egyéb 
rendelkezéseit a Be. 662. § (1) bekezdése alapján 
hatályában fenntartotta. 

(Kúria Bfv. III. 1.184/2020.) 

Nem alapoz meg perújítást az olyan új 
bizonyíték, amelynek elfogadása a terhelt 

büntetőjogi felelősségét megalapozó tények 
tekintetében eltérő megállapítást nem 
eredményezhetne. A bíróság által az alapügyben 
elutasított bizonyításra irányuló indítvány 
megismétlése pedig új bizonyítéknak sem tekinthető 
[Be. 637. § (1) bek. a) pont]. 

[1] A törvényszék a 2019. szeptember 30. napján 
megtartott tárgyaláson kihirdetett, illetve az 
ítélőtábla mint másodfokú bíróság 2021. január 20. 
napján kelt és jogerős ítéletével a II. rendű terheltet 
bűnösnek mondta ki költségvetési csalás bűntettében 
[Btk. 396. § (1) bek. a) pont III. ford., (5) bek. b) pont 
I. és II. ford.], folytatólagosan elkövetett számvitel 
rendjének megsértése bűntettében [Btk. 403. § (1) 
bek. b) pont, (4) bek. a) pont] és folytatólagosan 
elkövetett hamis magánokirat felhasználásának 
vétségében (Btk. 345. §). Ezért őt – halmazati 
büntetésül – négy év börtönbüntetésre, három év 
közügyektől eltiltásra, öt év gazdálkodó szervezet 
vezető tisztségviselője foglalkozástól eltiltásra, 
valamint százötven napi tétel, napi tételenként 3000 
forint, összesen 450 000 forint pénzbüntetésre ítélte. 

[2] A IV. rendű terheltet bűnösnek mondta ki 
bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás 
bűntettében [Btk. 396. § (1) bek. a) pont III. ford., (5) 
bek. b) pont I. és II. ford.], bűnsegédként, 
folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat 
felhasználásának vétségében (Btk. 345. §) és 
társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás 
bűntettében [Btk. 342. § (1) bek. c) pont]. Ezért őt – 
halmazati büntetésül – három év hat hónap 
börtönbüntetésre, három év közügyektől eltiltásra, öt 
év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője 
foglalkozástól eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy a 
szabadságvesztés-büntetésből a szabadságvesztés 
kétharmad részének kitöltését követő napon 
bocsátható feltételes szabadságra. 

[3] A jogerős ügydöntő határozat ellen a II. rendű és a 
IV. rendű terheltek meghatalmazott védője terjesztett 
elő perújítási indítványt, amelyet az ítélőtábla a 2021. 
június 1. napján meghozott végzésével elutasított. 

[4] A perújítási indítványt elutasító végzés ellen a védő 
jelentett be fellebbezést. Fellebbezésében kérte az 
elsőfokú végzés megváltoztatását, a perújítás 
elrendelését, illetve a II. rendű és a IV. rendű 
terheltekkel szemben kiszabott szabadságvesztések 
végrehajtásának felfüggesztését. 

[5] Fellebbezésének indokolásában kifogásolta, hogy 
indítványában két önálló perújítási okot jelölt meg, 
amelyeket az elsőfokú bíróság tévesen értékelt. A 
perújítás egyik okaként olyan okiratokat csatolt, 

amelyek mint bizonyítási eszközök az alapügyben fel 
sem merült új bizonyítékot jelentenek, és amelyek 
azt hivatottak igazolni, hogy az eljárás tárgyát képező 
számlákat valós gazdasági események alapján 
állították ki. Ez a tény a terheltek felmentését 
eredményezhetné. Téves az elsőfokú bíróság azon 
álláspontja, miszerint az indítványozó az 
alapeljárásban már felmerült tényre hozott új 
bizonyítékokat. Az elsőfokú bíróság ezen 
megállapítása iratellenes, illetve eljárásjogi 
szempontból is téves, hiszen a perújítási 
indítványban az alapeljárásban felmerült tényre is 
lehet új bizonyítékot felhozni. Okszerűtlenül jutott az 
elsőfokú bíróság arra a következtetésre, hogy a 
felhozott új bizonyítékok nem alkalmasak eltérő 
tényállás megállapítására, így nem valószínűsítik, 
hogy a terhelteket az egyes bűncselekmények vádja 
alól fel kellene menteni vagy velük szemben 
lényegesen enyhébb büntetést kellene kiszabni. Az 
indítványozó álláspontja szerint a perújítás másik 
okát olyan okirati bizonyítékok képezik, amelyek az 
alapügyben 74. sorszám alatt ugyan csatolásra 
kerültek, azonban azokat az eljáró bíróság 
semmilyen módon nem vonta bizonyítékértékelő 
tevékenységébe. Ekként ezek új bizonyítéknak 
minősülnek, és ezek alapján megnyílik a lehetősége 
eltérő tényállás megállapításának, mely 
valószínűsíti, hogy az alapügyben hozott ítéletet 
lényegesen meg kell változtatni. 

[6] A Legfőbb Ügyészség átiratában a II. rendű és a IV. 
rendű terheltek védőjének fellebbezését nem találta 
alaposnak. 

[7] Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság helyesen 
állapította meg, hogy a perújítási indítvány új 
bizonyítékot nem jelölt meg. A becsatolt iratok nem 
alkalmasak az ügyben megállapított tényállásban 
megjelölt valamely számla konkretizálására, 
valamennyi számla tekintetében pedig nem vehető 
figyelembe, mivel a Cs.-T. Kft. tényleges gazdasági 
tevékenységére vonatkozó adatok az alapügyben 
mérlegelésre kerültek. Új bizonyíték hiányában a 
bizonyítékok alapügybeli mérlegelése perújításban 
nem támadható. 

[8] Egyetértett a fellebbezéssel támadott végzés 
indokaival, és indítványozta annak tanácsülésen 
történő helybenhagyását. 

[9] A védő fellebbezése nem alapos. 
[10] A bíróság jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő 

határozatával befejezett büntetőeljárás esetén 
perújításnak van helye, ha az alapügyben akár 
felmerült, akár fel nem merült tényre vonatkozó 
olyan új bizonyítékot hoznak fel, amely valószínűvé 
teszi, hogy a terheltet fel kell menteni, vagy enyhébb 
büntetést kell kiszabni [Be. 637. § (1) bek. a) pont 
aa) alpont I. és II. ford.]. 

[11] A perújítási indítvány és a fellebbezés kapcsán 
elöljáróban rámutat a Kúria arra, hogy a perújításnak 
a Be. 637. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti oka 
a jogerős ítélettel szembeni ténybeli kifogás 
lehetőségét biztosítja, azonban nem feltétlenül, 
hanem három – egymásra épülő – feltétel fennállása 
esetén. Ez okból ugyanis akkor rendelhető el a 
perújítás, ha 
– a bejelentett bizonyíték újnak tekinthető; az 
alapügyben nem merült fel vagy felmerült, de azt az 
eljárt bíróság nem értékelte; és 
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– az (ekként) újnak tekintendő bizonyíték alkalmas 
arra, hogy valamely ténynek – a jogerős határozatban 
foglaltaktól – eltérő vagy önmagában új tény 
megállapítását eredményezze; s végül, 
– az újnak tekintendő bizonyíték az eltérő, illetve új 
tény megállapítására való alkalmassága folytán 
perdöntő jellegű, azaz egyben azt is valószínűsíti, 
hogy lényegesen meg kell változtatni a jogerős 
határozat bűnösségre vagy büntetéskiszabásra 
vonatkozó rendelkezését, illetve az eljárást meg kell 
szüntetni. A Be. értelmében tehát ebben a sorrendben 
kell – egyenként és minden új bizonyítékként 
felmerült körülmény kapcsán – az egyes feltételek 
meglétét vizsgálni. Ha valamelyik feltétel esetében 
nemleges az eredmény, akkor a továbbiak vizsgálata 
már közömbös. 

[12] A jogerős ítélet perújítási indítvánnyal támadott 
tényállása (II. pont) szerint a II. rendű terhelt – mint 
a Cs.-T. Kft. ügyvezetője – nem csupán az I. H. Kft., 
hanem az. F.-L. Kft. és az E. Kft. által kibocsátott 
valótlan tartalmú számlákat is szerepeltette a Cs.-T. 
Kft. adóbevallásaiban, azok általános forgalmi adó 
tartalmát a Cs.-T. Kft. által fizetendő általános 
forgalmi adóval szemben levonta, s 2012. február és 
2013. december közötti időszakban összesen 
197 240 911 forint vagyoni hátrányt okozott az 
állami költségvetésnek. A II. rendű terhelt 
cselekményéhez a IV. rendű terhelt nem csupán az I. 
H. Kft., hanem az E. Kft. és az F.-L. Kft. 
vonatkozásában is kifejtett közreműködésével 
szándékos segítséget nyújtott. 

[13] A perújítási indítvány I. pontjában megjelölt 
bizonyítékok kapcsán a perújítás 
megengedhetőségének konjunktív feltételeit az 
ítélőtábla végzése harmadik oldalának harmadiktól 
hatodik bekezdésében helyesen vázolta fel. 

[14] A perújítási indítványhoz csatolt iratok a Cs.-T. Kft. 
és az E. Kft. tényállásban megállapított kapcsolatát 
semmilyen módon nem érintik. A csatolt iratok 
tartalma szerint az I. H. Kft. szállítási szerződést 
kötött egy szíriai vállalattal, amely 2012. február és 
december között pamutfonalat szállított az I. H. Kft. 
mint vevő részére egy cs.-i szállítási címre. Ezek az 
okiratok mint – az ítéleti tényállást kisebb részben 
érintő – bizonyítási eszközök az alapeljárásban nem 
merültek fel. Az ítélőtábla végzésében (negyedik 
oldal másodiktól negyedik bekezdésig) helyes 
okfejtés alapján állapította meg, hogy az 
indítványozó az alapeljárásban már felmerült tényre 
nézve hozott új, de eltérő tényállás megállapítására 
alkalmatlan bizonyítékot, vagyis a Cs.-T. Kft. – nem 
vitatottan – végzett valós gazdasági tevékenységet, s 
emellett fogadott be és szerepeltetett az 
adóbevallásában fiktív számlákat. A becsatolt iratok 
továbbmenően alátámasztják azt az alapügyben is 
elfogadott tényt, miszerint a cég végzett valós 
gazdasági tevékenységet is, de a jogerős ítéletben 
fiktívnek írt, sorszám szerint megjelölt számlák 
egyikének esetében sem valószínűsítik, hogy 
mögötte valós gazdasági események voltak. Az 
ítéleti tényállásban fiktívnek megjelölt számlákon 
jelentős részben nem is pamutfonal, hanem 
szövőgépalkatrész vásárlása került feltüntetésre. 

[15] A perújítás lényege, hogy perdöntő tény hiányzik az 
alapügyből. A hiány azonban nem fakadhat az 
alapügyben mérlegelt (meglévő) bizonyítékok 
újraértékeléséből, illetve a felajánlott 

bizonyítékokkal együtt való újraértékeléséből (BH 
2004.229., 2006.387.). 

[16] Ez ugyanis azt jelentené, hogy nem új bizonyítékról 
van szó, hanem arról, hogy az adott bizonyítási 
eszköznek ugyan perújítást célzó, azonban nem 
önálló, csupán az indítvány által feltételezett, illetve 
az indítvány általi értékelésen nyugvó tartalma van 
(BH 2020.266.). 

[17] Az indítványban megjelölt új bizonyíték ugyan 
bizonyítandó tényre vonatkozik, azonban – ahogyan 
azt helyesen állapította meg az elsőfokú végzés – 
nem alkalmas a jogerős ítéletben megállapítottól 
eltérő tényállás megállapítására, így nem 
valószínűsítik, hogy a II. rendű és IV. rendű 
terhelteket a bűncselekmények elkövetése alól fel 
kellene menteni vagy velük szemben lényegesen 
enyhébb büntetés kiszabását kellene alkalmazni. 

[18] Az indítványozó mindezeken túlmenően új 
bizonyítékként indítványozta értékelni az 
alapügyben 74. sorszám alatt megjelölt iratokat. Az 
indítványozó maga is utal rá, hogy az általa új 
bizonyítéknak tekintett okiratok már az elsőfokú 
eljárásban is ismertek voltak. Azokat azért tekintette 
új bizonyítéknak, mert az alapügyben eljáró elsőfokú 
bíróság nem vonta a bizonyítékértékelés körébe. 
Ezzel szemben az alapügyben 234. sorszám alatt 
felvett jegyzőkönyv hetedik oldalának utolsó 
bekezdése szerint a bíróság a védelem által 
előterjesztett valamennyi bizonyítási indítványt 
elutasította. A bizonyítási indítványok elutasítását az 
elsőfokú ítélet a 75. oldal harmadik bekezdésében 
azzal indokolta, hogy a Cs.-T. Kft. a fiktív számlák 
befogadása mellett valós gazdasági tevékenységet is 
folytatott, s ez a körülmény tette szükségessé, hogy a 
fiktív számlák befogadásával és elszámolásával a 
valós gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó fizetési 
kötelezettségét csökkenteni tudja. Azokat a 
bizonyítási indítványokat, amelyek a Cs.-T. Kft. 
valós gazdasági tevékenységét voltak hivatva 
alátámasztani, elutasította, mivel ez a tény az eljárás 
során nem volt vitatott, s a bizonyítás szempontjából 
ennek nem volt relevanciája. A másodfokon eljáró 
ítélőtábla ítéletének [144] és [145] pontjában 
kifejtette, hogy a vád tárgyává tett bűncselekmények 
szempontjából nem bírt jelentőséggel, hogy a IV. 
rendű terhelt egy szír cég megbízásából ügynöki 
tevékenységet folytatott fonalak adásvételére. 
Ugyanezen okból – a másodfokú bíróság álláspontja 
szerint – az elsőfokú bíróság helyesen járt el, amikor 
a 74. sorszám alatt csatolt idegen nyelvű iratokat nem 
értékelte bizonyítékként. 

[19] Az ítélőtábla helyesen állapította meg végzésében, 
hogy az alapügyben csatolt iratok nem képeznek új 
bizonyítékot. Az elsőfokú bíróság ezeket a 
bizonyítékokat – szükségtelen voltukra tekintettel – 
mellőzte, erről ítéletében számot adott, s a 
másodfokú bíróság a 74. sorszám alatti iratokat 
konkrétan is említve – az elsőfokú bíróság érvelését 
helyesnek találta. Következetes az ítélkezési 
gyakorlat abban, hogy nem új bizonyíték az, amelyet 
a bíróság az ügydöntő határozatának meghozatalánál 
figyelembe vett, és ide tartoznak az elutasított 
bizonyítási indítványok is. A bizonyítási indítvány 
elutasítása is része a bizonyítékok értékelésének, 
mivel azt a bíróságok mérlegelés alá vonták, és 
tartalmi értékelés után szükségtelennek találták, ami 
kioltja a bizonyíték újdonságát. A perújítási eljárás 
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nem azt célozza, hogy az alapper bírósága által 
feleslegesnek talált bizonyítást utóbb pótolja (BH 
2018.41., 1978.468.). 

[20] Amennyiben a bűnösség körében nincs új 
bizonyíték, az azonos tartalmú bizonyítékok ismételt 
összevetésére történő hivatkozás a perújítás 
megengedhetőségének indokát nem képezheti (EBH 
2012.B.33.). Új bizonyíték hiányában a bizonyítékok 
alapügybeli értékelése perújításban nem támadható. 

[21] Az ítélőtábla tehát törvényesen járt el, amikor 
perújítási ok hiányában a perújítási indítványt 
elutasította. 

[22] Ekként a Kúria a támadott határozatot a Be. 645. § 
(4) bekezdésének második fordulata szerinti 
tanácsülésen a Be. 605. § (1) bekezdése alapján 
helybenhagyta. 

(Kúria Bpkf. II. 919/2021.) 

I. A bíróság a nyilvános ülést olyan személy 
távollétében tartotta meg, akinek a részvétele a 

törvény alapján kötelező lett volna, hiszen a terhelt 
büntetés-végrehajtási intézetben fogva volt, a bíróság 
őt idézte és előállításáról intézkedett, miután a terhelt 
úgy nyilatkozott, hogy a nyilvános ülésen részt kíván 
venni. Ilyen körülmények között a terhelt 
„távolmaradása” nyilvánvalóan nem saját 
elhatározásán alapuló.  
II. A nyilvános ülés megtartása ez esetben – rendes 
jogorvoslati eljárásban vagy felülvizsgálat során – 
akkor is a határozat feltétlen hatályon kívül 
helyezéséhez vezet, ha az előállítás meg nem történte a 
bíróságnak nem felróható [Be. 649. § (2) bek. d) pont, 
608. § (1) bek. d) pont]. 

[1] A törvényszék a 2018. április 23-án meghozott 
ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki emberölés 
bűntettében [Btk. 160. § (1) bek., (2) bek. d) pont] és 
5 rendbeli zaklatás vétségében [Btk. 222. § (2) bek. 
a) pont]. Ezért őt – halmazati büntetésül mint 
többszörös visszaesőt – életfogytig tartó 
szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra 
ítélte azzal, hogy legkorábban 30 év múlva 
bocsátható feltételesen szabadságra. Megállapította, 
hogy a szabadságvesztést fegyházban kell 
végrehajtani. Rendelkezett a terhelt által előzetes 
fogvatartásban töltött idő beszámításáról, a lefoglalt 
bűnjelekről és az eljárás során felmerült bűnügyi 
költségről. 

[2] A kétirányú fellebbezések alapján eljárt ítélőtábla a 
2018. november 13-án meghozott ítéletével az 
elsőfokú bíróság ítéletét akként változtatta meg, hogy 
a terhelt feltételes szabadságra nem bocsátható. 
Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét 
helybenhagyta. Kötelezte a terheltet a másodfokú 
eljárásban felmerült bűnügyi költség megfizetésére. 

[3] A jogerős határozat ellen a terhelt – a 2020. október 
9-i keltezésű beadványában – nyújtott be 
felülvizsgálati indítványt, amelyben az elítélésének 
alaptalansága és jogellenessége részletes kifejtése 
mellett kifogásolta, hogy a tárgyalásokon nem volt 
jelen, azokon nem tett vallomást, így emiatt is 
törvénysértően ítélték el. 

[4] A Legfőbb Ügyészség a felülvizsgálati indítványt 
részben törvényben kizártnak, részben alaptalannak 
tartotta. 

[5] Kifejtette, hogy a Be. 608. § (1) bekezdésének d) 
pontja szerinti – a tárgyaláson való jelenléttel 
összefüggő ok – a rendelkezésre álló iratok szerint 
nem valósult meg, így a felülvizsgálati indítvány erre 
vonatkozó része alaptalan. Az elsőfokú eljárás során 
a terhelt és védője jelen volt a tárgyalásokon. A 
másodfokú eljárás során az ügyész által 
indítványozott nyilvános ülésen az ügyész és a védő 
jelen volt. A nyilvános ülés időpontjáról a terhelt 
értesítést kapott, az értesítésre adott terhelti 
nyilatkozat a másodfokú bíróság számára kétséges 
volt, a kételyt a másodfokú bíróság a büntetés-
végrehajtási intézet megkeresésével tisztázta, ennek 
eredménye szerint a terhelt nem kérte az előállítását, 
így eljárási szabálysértés nem állapítható meg. 

[6] Kitért az ügyész arra, hogy az eljárás korábbi 
szakaszára vonatkozóan felvetett kifogások kizártak, 
ugyanis a felülvizsgálati indítvánnyal szemben 
továbbra is irányadó, hogy a nyomozás során 
elkövetett eljárási szabálysértések a relatív eljárási 
szabálysértések körében értékelhetők, amelyek 
viszont nem tartoznak a felülvizsgálat Be. 649. § (2) 
bekezdésében felsorolt okai közé. 

[7] Az ügyészi álláspont szerint a rendelkezésre álló 
iratok alapján a Be. 649. § (2) bekezdésében foglalt 
szabálysértés nem volt megállapítható, és az eljárt 
bíróságok a büntető anyagi jog szabályainak 
megsértése nélkül állapították meg a terhelt 
bűnösségét, törvényes a kiszabott büntetés is, ezért 
indítványozta, hogy a Kúria a jogerős határozatot 
hatályában tartsa fenn. 

[8] A védő az észrevételében azt fejtette ki, hogy 
álláspontja szerint is indokolt lett volna T. B. 
tanúkénti kihallgatása, aki az események közelében 
volt, azonban a vallomásai között eltérések 
mutatkoznak, és ezek tisztázása nem történt meg. 
Megjegyezte, hogy a bíróságok nem vették 
figyelembe enyhítő körülményként a terhelt 
elmeállapotát annak ellenére, hogy a 
beszámíthatósága korlátozó tényezőként nem 
értékelhető. Mindezekre figyelemmel a védő 
csatlakozott a terhelt indítványához. 

[9] A felülvizsgálati indítvány a következők szerint 
alapos. 

[10] A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, a jogerős, 
vádról rendelkező ügydöntő határozattal szembeni 
jogi – és nem pedig ténybeli – kifogás lehetőségét 
biztosítja. Kizárólag a Be. 648. § a)–d) pontjában 
megjelölt anyagi és eljárásjogi okokból vehető 
igénybe, a felülvizsgálati okok törvényi köre nem 
bővíthető. 

[11] A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen a Be. 
649. § (2) bekezdésének d) pontja alapján 
felülvizsgálatnak van helye, ha a bíróság a 
határozatát a Be. 608. § (1) bekezdésében 
meghatározott eljárási szabálysértéssel hozta meg. 
Az utóbb említett törvényhely d) pontja szerint pedig 
eljárási szabálysértés – és ekként felülvizsgálati ok –
, ha a tárgyalást olyan személy távollétében tartották 
meg, akinek a jelenléte a törvény értelmében 
kötelező. 

[12] A felülvizsgálati indítványnak a terhelt jelenléthez 
fűződő jogát érintő tartalma szerint a terhelt az 
elsőfokú tárgyalásokon és a másodfokú nyilvános 
ülésen nem vett részt. 

[13] A rendelkezésre álló iratok alapján a Kúria 
megállapította, hogy az elsőfokú tárgyalásokon a 
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terhelt és védője egyaránt végig jelen volt, így az 
elsőfokú eljárás során eljárási szabálysértés nem 
valósult meg. 

[14] Magyarország Alaptörvénye XXVIII. cikk (1) 
bekezdésének deklarációja 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 (tisztességes eljáráshoz való 
jog). 

[15] A Be. 599. § (2) bekezdése kimondja, hogy a 
másodfokú bíróság a nyilvános ülésen 
a) az elsőfokú bíróság ítéletének részbeni 
megalapozatlansága esetén megállapíthatja a 
hiánytalan, illetve a helyes tényállást, ha az az 
elsőfokú bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő 
ügyiratok tartalma vagy ténybeli következtetés útján 
lehetséges, 
b) az ügyben a vádlottat a büntetéskiszabási 
körülmények további tisztázása érdekében 
meghallgathatja. 
A (4) bekezdés rögzíti, hogy a nyilvános ülésen az 
ügyész és – a (2) bekezdés b) pontjában 
meghatározott eseten kívül – a vádlott jelenléte nem 
kötelező. 
Az (5) bekezdés szerint a fellebbezés a 
szabályszerűen idézett vádlott távollétében akkor is 
elbírálható, ha a nyilvános ülés eredményeként 
megállapítható, hogy a meghallgatása nem 
szükséges. 

[16] A Be. az Alaptörvényben deklarált, a tisztességes 
eljáráshoz való jog keretében érvényesülő 
tárgyaláshoz való jogból kiindulva rendezi a terhelt 
jelenlétének kérdését. Ennek során egyfelől széles 
körben biztosítja annak a lehetőségét, hogy a terhelt 
a vádemelést követően a tárgyaláshoz való jogával 
éljen, másrészt elismeri, hogy e jogról bármely 
ügyben lemondjon, feltéve, hogy a bizonyításhoz 
nincs szükség a személyes jelenlétére, és a megfelelő 
garanciák – elsősorban a védő közreműködése – is 
érvényesülnek. Ennek megfelelően a bíróságnak a 
terhelt számára a saját ügyében, a jelenlét 
tekintetében érvényesülő rendelkezési jogát 
garantálnia kell. 

[17] A jelenlét biztosításának egyik eszköze az idézés. Az 
idézés kibocsátására csak abban az esetben kerülhet 
sor, ha a megjelenésre kötelezésének törvényben 
meghatározott alapja van. 

[18] A Be. 112. § (1) bekezdése alapján a bíróság azt 
idézi, akinek a jelenléte az eljárási cselekménynél 
kötelező, és azt értesíti, akinek a jelenléte nem 
kötelező, de azt a törvény lehetővé teszi. 

[19] A Be. 115. § (1) bekezdése előírja, hogy ha a címzett 
fogva van, a bíróság az idézéssel egyidejűleg 
intézkedik a címzett átkísérése iránt. 

[20] A terhelt jelenléte a másodfokú nyilvános ülésen nem 
kötelező, ami alól kivételt képez az az eset, ha a 
másodfokú bíróság az ügyben a büntetéskiszabási 
körülmények további tisztázása érdekében kívánja 
meghallgatni. E rendelkezés alapján tehát a 
másodfokú bíróságnak főszabály szerint csak 
értesítenie kell a terheltet, idéznie csak akkor kell, ha 
nyilatkoztatni kívánja. 

[21] Ehhez képest aggálytalanul értelmezhető az (5) 
bekezdésben írt azon rendelkezés is, mely szerint, ha 
a szabályszerűen idézett terhelt a másodfokú 

nyilvános ülésen szabad akaratából nem jelenik meg, 
a nyilvános ülés megtartható, ha a bíróság utóbb arra 
a meggyőződésre jut, hogy az eljárás adatai alapján 
az ügy a terhelt megjelenésének elmaradása ellenére 
mégis befejezhető. Ez tehát azt jelenti, hogy a 
törvény lehetővé teszi a terhelt számára annak az 
eldöntését, hogy jelen kíván-e lenni a nyilvános 
ülésen vagy sem. Így a bíróság kizárólag a terhelt 
saját elhatározásán alapuló meg nem jelenése esetén 
kerül abba a helyzetbe, hogy a nyilvános ülésnek a 
terhelt távollétében való megtartásáról döntsön. 

[22] Ebből következően a nyilvános ülésre megidézett – 
illetve az előállítani rendelt fogva lévő – terhelt 
nyilatkozatához a bíróság kötve van, így annak 
figyelembevételével kell eljárnia. 

[23] A másodfokú nyilvános ülés megtartásával 
kapcsolatosan az iratok alapján az alábbiak 
állapíthatók meg. 
– A büntetés-végrehajtási intézet fogvatartásában 
lévő terheltet az ítélőtábla a másodfokú nyilvános 
ülésre idézte, és egyidejűleg az előállítása iránt 
intézkedett. 
– A terhelt az idézést átvette, az szabályszerű volt. 
– A büntetés-végrehajtási intézetnek címzett, a 
kézbesítési ívet kísérő nyomtatványon a terhelt 
akként nyilatkozott, hogy a nyilvános ülésre kéri az 
előállítását. 
– A terheltet a nyilatkozata ellenére a nyilvános 
ülésre a büntetés-végrehajtási intézet nem állította 
elő. 
– Az ítélőtábla úgy tekintette, hogy a terhelt 
jelenléttel kapcsolatos akarata kétséges, ezért ennek 
tisztázása érdekében rövid úton megkereste a 
büntetés-végrehajtási intézetet. 
– A büntetés-végrehajtási intézet alkalmazottja – a 
nyilvános ülésen készült jegyzőkönyv szerint – a 
telefonos megkeresés során akként nyilatkozott, 
hogy a terhelt nem kíván a nyilvános ülésen részt 
venni. 
– A másodfokú bíróság ezt követően a terhelt terhére 
bejelentett fellebbezést elbírálva az ügyben érdemi 
határozatot hozott. 

[24] A jelen ügyben az ítélőtábla által kiadott idézésének, 
illetve a terhelt erre vonatkozóan tett – a jelenléti 
jogával élni kívánó – nyilatkozatának a kizárólagos 
eljárásjogi következménye az, hogy a nyilvános ülést 
a terhelt távollétében nem lehet megtartani. 

[25] Az ítélőtáblának a nyilvános ülés megnyitását 
követően azt kellett és lehetett volna tisztáznia, hogy 
a terhelt szabályszerű idézése ellenére az előállítására 
miért nem került sor, ugyanis a nyilatkozatában 
megfogalmazott akarata – miszerint kérte az 
előállítását – nem kétséges, ezzel ellentétes akaratot 
tükröző, közvetlenül a terhelttől származó 
nyilatkozat viszont nem állt rendelkezésre. 

[26] Erre figyelemmel közömbös, hogy a büntetés-
végrehajtási intézet alkalmazottja – a terhelt helyett 
szóban – mit közölt a bírósággal. 

[27] Mindezek alapján az ítélőtábla a nyilvános ülést 
olyan személy távollétében tartotta meg, akinek a 
részvétele a törvény alapján kötelező lett volna, 
hiszen a terhelt büntetés-végrehajtási intézetben 
fogva volt, a bíróság őt idézte és előállításáról 
intézkedett, miután a terhelt úgy nyilatkozott, hogy a 
nyilvános ülésen részt kíván venni. Ilyen 
körülmények között a terhelt „távolmaradása” 
nyilvánvalóan nem saját elhatározásán alapuló. 
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[28] A nyilvános ülés megtartása ebben az esetben – 
rendes jogorvoslati eljárásban vagy felülvizsgálat 
során – akkor is a határozat feltétlen hatályon kívül 
helyezéséhez vezet, ha az előállítás meg nem történte 
a bíróságnak nem felróható. 

[29] Megjegyzi a Kúria, hogy az eljárási cselekményen 
való részvételt a Be. XX. Fejezete 
telekommunikációs eszköz használata révén 
általános szabályként – járványügyi helyzettől 
függetlenül – is biztosítja. 

[30] Mindebből egyértelműen következik, hogy a 
másodfokú nyilvános ülés megtartására és az 
elsőfokú ítélet felülbírálatára olyan személy 
távollétében került sor, akinek részvétele azon 
kötelező lett volna; ezáltal a Be. 649. § (2) 
bekezdésének d) pontja – és a Be. 608. § (1) 
bekezdésének d) pontja – szerinti felülvizsgálati ok 
megvalósult. 

[31] Ekként a Kúria az ítélőtábla ítéletét a Be. 649. § (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti okból – figyelemmel 
a Be. 608. § (1) bekezdésében foglaltakra –, a Be. 
663. § (2) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, 
és a másodfokú bíróságot új eljárás lefolytatására 
utasította. 

[32] Egyidejűleg – a Be. 663. § (5) bekezdése 
rendelkezésének megfelelően – határozott a fogva 
lévő (a megtámadott és jelen határozattal hatályon 
kívül helyezett ítélettel kiszabott szabadságvesztés 
büntetését töltő) terhelt fogvatartása kérdésében. 
Megszüntette a hatályon kívül helyezett határozattal 
jogerősen kiszabott büntetés végrehajtását, és 
hivatalból döntött a letartóztatás tárgyában. Bár a Be. 
663. § (5) bekezdése kifejezetten nem, viszont a 653. 
§ (1) bekezdése értelmében eljárva a 622. § (1) 
bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy a 
hatályon kívül helyező végzésben a személyi 
szabadságot érintő kényszerintézkedésről – 
hivatalból – rendelkezni kell. 

[33] Ehhez képest a Be. 663. § (5) bekezdése 
következtében – a Be. 653. § (1) bekezdése, továbbá 
a 617. § és 589. § folytán, valamint a 622. § (1) 
bekezdése (illetve a 602. §) egybevetett 
értelmében –, amennyiben a Kúria a felülvizsgálati 
indítvánnyal megtámadott határozatot hatályon kívül 
helyezi és új eljárás lefolytatására utasít, a 
letartóztatás törvényi feltételei pedig fennállnak, 
akkor a Be. 622. § (1) bekezdése, illetve az 552. § (1) 
bekezdése szerint kell eljárni. 

[34] A többszörös visszaeső terhelttel szemben az 
elsőfokú bíróság nem jogerős ítéletével emberölés 
bűntette [Btk. 160. § (1) bek., (2) bek. d) pont] és 5 
rendbeli zaklatás vétsége [Btk. 222. § (2) bek. a) 
pont] miatt – halmazati büntetésül – életfogytig tartó 
szabadságvesztést szabott ki azzal, hogy legkorábban 
30 év múlva bocsátható feltételesen szabadságra. 

[35] A nem jogerős ítélettel a kiszabott szabadságvesztés 
tartama a terhelt személyére konkretizálta a felrótt 
bűncselekmény – büntetési tételben kifejeződő – 
tárgyi súlyát. Kétségtelen, hogy a Be. 552. § (2) 
bekezdése esetében – a Be. 276. § (2) bekezdés a) 
pontjától eltérően – függetlenül attól, hogy a terhelt 
jelenléte további eljárási cselekményeknél szük-
séges-e önmagában a szökés, elrejtőzés veszélyének 
kiküszöbölése a törvényi érdek, illetve cél. 

[36] Ebben a perjogi helyzetben, tehát a – végrehajtandó 
szabadságvesztést kiszabó, viszont nem jogerős 
ítéletet követő, megismételt eljárásban való – 

felülbírálat során a kockázat az, hogy a terhelt 
esetleges szökése, elrejtőzése egyrészt nyilvánvalóan 
kihatással van, illetve lehet a vele szembeni eljárás 
lefolytatására, menetére, mivel annak addigi rendjét 
vagy meg kell változtatni, vagy az eljárást fel kell 
függeszteni. Másrészt a terhelt szökése, elrejtőzése 
(elérhetetlensége) következtében egyben a kiszabott 
szabadságvesztés esetleges jövőbeni 
végrehajtásának esélye is meghiúsul. 

[37] A terhelt többszörös visszaeső, a neki felrótt 
bűncselekményeket közel egy év alatt követte el. 
Ilyen körülmények között esetében a bűnismétlés 
közvetlen veszélye ugyancsak fennáll [Be. 276. § (2) 
bek. c) pont cb) alpont]. 

[38] Mindezek ellenében számba jöhető körülmény nincs, 
ami egyben azt is jelenti, hogy enyhébb 
kényszerintézkedés törvényi lehetősége sem adott a 
terhelt esetében. 

[39] Ezért a Kúria – figyelembe véve azt is, hogy a 
jogerős ítélet hatályon kívül helyezésére kizárólag 
eljárási szabálysértés miatt került sor – a Be. 663. § 
(5) bekezdése alapján, a Be. 277. § (4) bekezdésének 
a), c) és e) pontjára tekintettel, a Be. 276. § (2) 
bekezdésének c) pont cb) alpontjában, illetve a Be. 
552. § (2) bekezdésében írt okokból a Be. 297. § (4) 
bekezdésére figyelemmel – a Be. 290. § (4) 
bekezdésében írt tartamra a terhelt letartóztatását 
elrendelte. 

(Kúria Bfv. III. 18/2021.) 

I. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
(EJEB) egyezménysértést megállapító döntése 

akkor képezi felülvizsgálati eljárás alapját, ha a 
törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés valamely 
rendelkezésének sérelme a büntetőügyben eljárt 
bíróság jogerős ügydöntő határozatában vagy az 
ügydöntő határozathoz vezető büntetőeljárásban 
valósul meg [Be. 649. § (4)–(5) bek.].  
II. Ha a megállapított egyezménysértés a jogerős 
ítéletben megállapított tényállást, az ahhoz vezető 
okfolyamatot, a bizonyítási eljárás lefolytatását, a 
bizonyítási eszközök törvényességének értékelését, a 
bizonyítékok összevetését érinti, az kizárólag hatályon 
kívül helyezés folytán megismételt bizonyítási 
eljárásban, új tényállás megállapítása során 
küszöbölhető ki [Be. 663. § (1) bek. c) pont].  
III. A felülvizsgálatban hozott hatályon kívül helyező 
határozatnak az első- és a másodfokú ítéleten kívül ki 
kell terjednie a Kúria által korábban az ügyben 
felülvizsgálat során hozott érdemben megváltoztató 
ítéletre is. Az első- és a másodfokú bíróság ítélete a 
Kúria felülvizsgálat során hozott ítéletével együtt 
alkotja azt a jogerős ügydöntő határozatot, amellyel 
szemben az EJEB döntése miatt újabb 
felülvizsgálatnak van helye [Be. 663. § (1) bek.]. 

[1] A járásbíróság 2013. július 5. napján kihirdetett 
ítéletével a II. r. terheltet bűnösnek mondta ki a Btk. 
178. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b) 
pontja szerint minősülő kábítószer birtoklásának 
bűntettében mint társtettest és a Btk. 370. § (1) 
bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) pontja 
szerint minősülő lopás vétségében mint társtettest. 
Ezért őt a bíróság – halmazati büntetésül – 7 év 
fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 7 
év közügyektől eltiltásra ítélte, amely 
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szabadságvesztésből a büntetés kétharmad részének 
letöltését követő napon bocsátható feltételes 
szabadságra. 

[2] A másodfokon eljáró törvényszék 2014. február 27. 
napján kihirdetett ítéletével az elsőfokú ítéletet 
megváltoztatta, és a II. r. terhelt szabadságvesztését 
2 év 10 hónapra, a közügyektől eltiltást 3 évre 
enyhítette azzal, hogy a szabadságvesztés 
végrehajtási fokozata börtön. 

[3] A Kúria a II. r. terhelt védője által benyújtott 
felülvizsgálati indítványt elbírálva, a 2014. december 
15. napján kelt Bfv.III.1.104/2014/10. számú 
ítéletével a járásbíróság és a törvényszék ítéleteit a II. 
r. terhelt vonatkozásában megváltoztatta, az ellene 
lopás bűntette miatt indított büntetőeljárást 
megszüntette és a halmazati büntetésre utalást 
mellőzte, egyebekben pedig a megtámadott 
határozatot a II. r. terhelt tekintetében hatályában 
fenntartotta. 

[4] A II. r. terhelt a jogerős határozat ellen kérelmet 
terjesztett elő az Emberi Jogok Európai Bíróságánál 
(a továbbiakban: EJEB). Az EJEB a 61675/14. 
számon iktatott kérelem alapján a 2020. június 9. 
napján kelt végleges ítéletében megállapította, hogy 
az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló, Rómában 1950. november 4. napján kelt 
Egyezménynek (a továbbiakban: Egyezmény) a 
tisztességes tárgyaláshoz való jogról rendelkező 6. 
Cikk 1. pontját és 3. pont d) alpontját megsértették. 

[5] A Legfőbb Ügyészség 2021. március 3-án 
felülvizsgálati indítványt nyújtott be a Be. 651. § (2) 
bekezdésének a) pontja alapján, a Be. 651. § (3) 
bekezdésében előírt kötelezettségére figyelemmel, a 
Be. 649. § (4) bekezdésében foglalt okból a II. r. 
terhelt javára a járásbíróság és a törvényszék ítéletei 
ellen. 

[6] Az indítványában kifejtette, hogy a Be. 649. § (4) és 
(5) bekezdése alapján, figyelemmel arra, hogy az 
1993. évi XXXI. törvény 3. §-ának b) pontja alapján 
Magyarország kötelezőnek ismeri el az EJEB 
joghatóságát, és arra is, hogy az Egyezmény 46. 
Cikkének 1. pontja szerint Magyarország, mint 
szerződő fél vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek 
tekinti az EJEB végleges ítéletét minden ügyben, 
amelyben félként szerepel, a felülvizsgálati ok 
feltételei fennállnak. Erre figyelemmel a jogerős, a 
vádról rendelkező ügydöntő határozat ellen a Be. 
651. § (3) bekezdése alapján a legfőbb ügyész 
hivatalból köteles előterjeszteni a felülvizsgálati 
indítványt. A Legfőbb Ügyészség hivatkozott arra, 
hogy az EJEB határozata alapján a II. r. terheltnek a 
tisztességes eljáráshoz való jogát az ügyében eljárt 
bíróságok megsértették akkor, amikor S. Z. 
feljelentését – illetve az elsőfokú bíróság a nyomozás 
során tett tanúvallomását – bizonyítékként 
felhasználták, ez önmagában nem dönti el a 
bűnfelelősséget, de olyan jogi tény, amely 
megalapozza a jogerős ügydöntő határozat 
egyezménysértő részének kiküszöbölésére alkalmas 
felülvizsgálati eljárást (EBH 2015.B.7.). 

[7] A Legfőbb Ügyészség hivatkozott arra, hogy a 
felülvizsgálati eljárásban a Be. 659. § (1) 
bekezdésében szabályozott tényálláshoz kötöttség 
eltérő rendelkezés hiányában a 649. § (4) bekezdése 
alapján, a 649. § (5) bekezdésében megszabott 
keretekben folytatott eljárásban is érvényesül, erre 
tekintettel a nemzetközi szerződés rendelkezésének 

megsértése miatt indult rendkívüli jogorvoslati 
eljárásban a Kúria a nemzetközi emberi jogi szerv 
döntésének alapulvételével a jogerős határozatban 
megállapított tényállás alapján önállóan vizsgálja, 
hogy a terhelt bűnösségének megállapítása 
tekintetében lehetséges-e a nemzetközi szerződésnek 
megfelelő határozat meghozatala vagy ahhoz az 
eljárás megismétlése szükséges. Jelen ügyben az 
Egyezmény tisztességes eljáráshoz fűződő jogról 
rendelkező cikkének az EJEB által megállapított 
megsértése nem tartozik a Be. 649. § (2) 
bekezdésében felsorolt eljárási szabálysértések közé, 
azonban a szabálysértés jellegére, valamint a 
bizonyítékok ismételt egybevetése és eltérő 
értékelése tilalmának a Be. 659. § (1) bekezdésében 
foglalt előírására, illetve a megállapított tényállás 
irányadó voltára figyelemmel, az EJEB döntésének 
alapulvételére az eljárás megismétlése esetén van 
törvényes lehetőség. 

[8] Mindezek alapján indítványozta, hogy a Kúria a 
járásbíróság és a törvényszék ítéleteit a Be. 663. § (1) 
bekezdésének c) pontja alapján, a Be. 660. § (1) 
bekezdése szerinti tanácsülésen a II. r. terhelt 
tekintetében helyezze hatályon kívül, és a 
járásbíróságot utasítsa új eljárás lefolytatására. 

[9] A felülvizsgálati indítványra a II. r. terhelt észrevételt 
nem tett. 

[10] A II. r. terhelt meghatalmazott védője észrevételében 
indítványozta, hogy a Kúria a Be. 662. § (3) 
bekezdése alapján hozza meg maga a törvénynek 
megfelelő határozatot, mivel a szerződésnek 
megfelelő határozat meghozatalához álláspontja 
szerint nem szükséges az eljárás megismétlése. 
Mindezt azzal indokolta, hogy a jogsértés 
orvoslására kizárólag a nyomozati eljárásban lett 
volna lehetőség, a megismételt eljárásban az EJEB 
határozatában megállapított jogsértések már nem 
küszöbölhetők ki. 

[11] A legfőbb ügyész felülvizsgálati indítványa alapos, a 
védő észrevételében foglaltak nem alaposak. 

[12] A Be. 648. §-ának c) pontja értelmében a bíróság 
jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő határozata 
ellen felülvizsgálatnak az Alkotmánybíróság vagy 
nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi 
szerv határozata alapján is helye van. 

[13] A Be. 649. § (4) bekezdése értelmében nemzetközi 
szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv határozata 
alapján felülvizsgálati indítvány terjeszthető elő, ha 
nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi 
szerv megállapította, hogy az eljárás lefolytatása 
vagy a bíróság jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő 
határozata megsértette a törvényben kihirdetett 
nemzetközi szerződés valamely rendelkezését, 
feltéve, hogy a nemzetközi emberi jogi szerv 
joghatóságának Magyarország alá vetette magát. 

[14] A Be. 649. § (5) bekezdése szerint nemzetközi 
szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv határozata 
alapján felülvizsgálatnak akkor is helye van, ha a 
nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi 
szerv a nemzetközi szerződés azon rendelkezésének 
megsértését állapította meg, amely olyan eljárási 
szabálysértést valósított meg, amely a törvény szerint 
felülvizsgálattal nem, csak fellebbezéssel támadható. 

[15] Az EJEB a 61675/14. számon iktatott kérelem 
alapján a K.–M. kontra Magyarország ügyben 2020. 
június 9. napján meghozott végleges ítéletében 
megállapította, hogy a kérelmezővel szemben az 
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Egyezmény 6. Cikk 1. pontját és a 3. pont d) alpontját 
megsértették. Az ítélet ténybeli alapját az képezte, 
hogy az EJEB megállapította, az ügyben S. Z. 
körözés alatt álló, szökésben lévő személy nem volt 
meghallgatható a tárgyaláson, mivel ismeretlen 
helyen tartózkodott. Az elsőfokú bíróság a II. r. 
terhelt bűnösségét S. Z.-nek az ügyiratok között 
található feljelentése és a nyomozás során tett 
tanúvallomása, valamint a szakértői vélemény és 
egyéb bizonyítékok alapján állapította meg. Az 
EJEB döntése szerint abban a kérdésben, hogy a 
kérelmező aktívan vagy tudatosan részt vett-e azon 
ingatlanban folytatott marihuána termesztésében, 
amely tulajdonában állt ugyan, de nem lakott benne, 
a rendőrség számára rendelkezésre álló egyetlen tanú 
S. Z. volt. Mindemellett, bár a fellebbviteli bíróság S. 
Z. tanúvallomását kizárta a bizonyítékok köréből, a 
rendőrségi feljelentését továbbra is figyelembe vette. 
A büntetőeljárás korai szakaszában, amikor S. Z. 
megjelent a rendőrség előtt, sem a kérelmező, sem 
jogi képviselője nem volt jelen. Így egy olyan fontos 
biztosíték hiányzott az eljárásból, amely 
ellensúlyozta volna azt a hátrányt, hogy S. Z. 
tárgyaláson nem vizsgált feljelentését figyelembe 
vették, mégpedig az, hogy a védelem a nyomozati 
szakaszban kérdéseket intézhessen a tanúhoz. S. Z. a 
kérelmező bűnösségének megállapítása tekintetében 
a kérelmező jelenlétében soha nem tett tanúvallomást 
semmilyen bíróság előtt, és soha nem állt a védelem 
rendelkezésére abból a célból, hogy kérdéseket 
tehessenek fel neki, mindazonáltal a kérelmező, mint 
egyik elkövető bűnösségére vonatkozó rendőrségi 
feljelentése a büntetőeljárás mindhárom szintjén az 
ügy része maradt. Annak ellenére, hogy a Kúria és az 
Alkotmánybíróság álláspontja szerint a bíróságok 
még S. Z. feljelentésének kizárása esetén is számos 
bizonyítékkal rendelkeztek a kérelmező ellen, az 
EJEB nem volt meggyőződve arról, hogy a 
kérelmező számára megfelelő lehetőséget 
biztosítottak arra, hogy vitassa azokat az állításokat, 
melyek döntő fontosságúak voltak bűnösségének 
megállapítása tekintetében. A bíróság ezért úgy 
vélte, ez az eljárás ellentétes a kérelmezőnek az 
Egyezmény 6. Cikk 1. pontjában és a 3. pont d) 
alpontjában foglalt jogaival. Ezért a bíróság arra a 
következtetésre jutott, hogy ezeket a rendelkezéseket 
megsértették. 

[16] Az Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő 
jegyzőkönyv kihirdetéséről az 1993. évi XXXI. 
törvény rendelkezik. 

[17] Az Egyezmény 6. Cikk 1. pont 1. mondata 
értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyét 
a törvény által létrehozott független és pártatlan 
bíróság tisztességesen, nyilvánosan és észszerű időn 
belül tárgyalja és határozatot hozzon polgári jogi 
jogai és kötelezettségei tárgyában, illetve az ellene 
felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságát 
illetően. 

[18] A 6. Cikk 3. pont d) alpontja szerint minden 
bűncselekménnyel gyanúsított személynek joga van 
(legalább) arra, hogy kérdéseket intézzen vagy 
intéztessen a vád tanúihoz és kieszközölhesse a 
mentő tanúk megidézését és kihallgatását 
ugyanolyan feltételek mellett, mint ahogy a vád 
tanúit megidézik, illetve kihallgatják. 

[19] A hivatkozott törvény 3. §-ának b) pontja alapján a 
Magyar Köztársaság Kormánya az Országgyűlés 

felhatalmazása alapján megerősítésről szóló okirat 
letétbe helyezésekor tett nyilatkozatával teljes jogúan 
és külön megállapodás nélkül, a viszonosság 
feltételével kötelezőnek ismeri el az EJEB 
joghatóságát az Egyezmény és kiegészítő 
jegyzőkönyvei értelmezéseivel és alkalmazásával 
összefüggő minden ügyben, amennyiben az ezen ügy 
alapjául szolgáló tények az Egyezménynek és a 
kiegészítő jegyzőkönyvnek Magyarországra nézve 
történő hatályba lépését követően következtek be. A 
törvény az 5. § alapján a kihirdetését követő 8. napon, 
1993. április 15. napján lépett hatályba. 

[20] Az Egyezmény 46. Cikkének 1. pontja szerint a 
szerződő felek vállalják, hogy magukra nézve 
kötelezőnek tekintik a bíróság végleges ítéletét 
minden ügyben, amelyben félként szerepelnek. 

[21] Felülvizsgálatnak ezért a Be. 649. §-ának (4) és (5) 
bekezdése szerinti ok fennállása alapján helye van. 

[22] A Be. 651. § (3) bekezdése értelmében a 649. § (3)–
(5) bekezdésében meghatározott esetben a legfőbb 
ügyész hivatalból előterjeszti a felülvizsgálati 
indítványt. 

[23] Mindezek alapján a Kúria megállapította, hogy a 
felülvizsgálati indítványt arra jogosult, törvényben 
meghatározott okból terjesztette elő, ezért a 
felülvizsgálati eljárást érdemben lefolytatta. 

[24] A Kúria szerint az, hogy az EJEB határozatában 
megállapította: az eljárás lefolytatása megsértette az 
Egyezmény 6. Cikk 1. pontját és a 3. pont d) 
alpontját, jelen ügyben tényszerűen azt jelenti, hogy 
a II. r. terhelt tisztességes eljáráshoz való joga sérült 
azzal, hogy a büntetőügyben a bíróság eljárása során 
S. Z. tanúhoz kérdéseket nem intézhetett és nem 
intéztethetett annak ellenére, hogy S. Z. feljelentését 
és tanúvallomását az elsőfokú eljárásban, illetve a 
feljelentését a másodfokú eljárásban mint a vád 
kihallgatott tanújának vallomását, figyelembe vették. 
Ez az eljárási szabálysértés nem feleltethető meg a 
Be. 649. § (2) bekezdésében megjelölt, felülvizsgálat 
alapját képező eljárási szabálysértéseknek, erre 
figyelemmel a Be. 649. § (5) bekezdésére tekintettel 
van helye felülvizsgálatnak, mivel az EJEB által 
megállapított egyezménysértés olyan eljárási 
szabálysértést valósított meg, amely a Be. szerint 
felülvizsgálattal nem, csak fellebbezéssel támadható. 

[25] A Kúria az EBH 2015.B.7. számon közzétett 
határozatában kifejtette, az EJEB egyezménysértést 
megállapító döntése akkor képezi felülvizsgálati 
eljárás alapját, ha a törvényben kihirdetett 
nemzetközi szerződés valamely rendelkezésének 
sérelme a büntetőügyben eljárt bíróság jogerős 
ügydöntő határozatában vagy az ügydöntő 
határozathoz vezető büntetőeljárásban valósul meg. 
Az EJEB ítélete önmagában nem dönti el a 
bűnfelelősséget, de olyan jogi tény, amely 
megalapozza a jogerős ügydöntő határozat 
egyezménysértő részének kiküszöbölésére alkalmas 
felülvizsgálati eljárást, tehát felülvizsgálati ok. Ezek 
a jelenlegi büntetőeljárási törvény szerinti 
felülvizsgálati eljárásban is irányadók. 

[26] Az Egyezmény hivatkozott rendelkezései 
sérelmének megállapítása folytán a felülvizsgálati 
eljárást le kell folytatni, a felülvizsgálati eljárás 
lefolytatása során azonban a Be. rendelkezéseinek 
megfelelően kell eljárni. 

[27] A Be. 659. § (4) bekezdése értelmében a 649. § (5) 
bekezdésében meghatározott esetben a 
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felülvizsgálati indítványt a törvénnyel kihirdetett 
nemzetközi szerződéssel ellentétes jogszabály 
figyelmen kívül hagyásával, illetve a nemzetközi 
emberi jogi szerv döntésének alapulvételével kell 
elbírálni. 

[28] A Be. 659. § (1) bekezdése szerint a felülvizsgálati 
eljárásban a bizonyítékok ismételt egybevetésének, 
eltérő értékelésének, valamint bizonyítás 
felvételének nincs helye, a felülvizsgálati indítvány 
elbírálásakor a jogerős ügydöntő határozatban 
megállapított tényállás az irányadó. A Be. ezzel 
ellentétes rendelkezést a 649. § (5) bekezdésében írt 
felülvizsgálati ok esetén sem tartalmaz, erre 
figyelemmel a nemzetközi szerződés 
rendelkezésének megsértése miatt indult 
felülvizsgálati eljárásban a Kúria a nemzetközi 
emberi jogi szerv döntésének alapulvételével a 
jogerős határozatban megállapított tényállás alapján 
vizsgálhatja, hogy a terhelt bűnösségének 
megállapítása tekintetében lehetséges-e a 
nemzetközi szerződésnek megfelelő határozat 
hozatala, vagy ahhoz az eljárás megismétlése 
szükséges (EBH 2009.1949.). 

[29] A megállapított egyezménysértés a jogerős ítéletben 
rögzített tényállást, az ahhoz vezető okfolyamatot, a 
bizonyítási eljárás lefolytatását, a bizonyítási 
eszközök törvényességének értékelését, a 
bizonyítékok összevetését érinti, ami kizárólag 
megismételt bizonyítási eljárásban, új tényállás 
megállapítása során küszöbölhető ki. A Kúriának 
erre – a Be. 659. § (1) bekezdésében szabályozott 
törvényi tilalom folytán – nincs törvényes 
lehetősége. A védő észrevételében tett indítványa 
emiatt nem alapos, a Kúria az egyezménysértést a 
bizonyítási eljárás ismételt lefolytatása, a bizonyítási 
eszközök és a bizonyítékok értékelése, a 
bizonyítékok összevetése nélkül nem tudná 
orvosolni, ugyanakkor ez felülvizsgálati eljárásban a 
törvény által tilalmazott. A hatályon kívül helyezés 
folytán megismételt eljárás során ugyanakkor – a 
védő álláspontjával szemben – teljes mértékben 
lehetőség nyílik az egyezménysértés orvoslására, a 
megismételt eljárásban a lefolytatott bizonyítás során 
lehetségessé válik S. Z. felkutatása, tartózkodási 
helyének megállapítása esetén a bizonyítási 
eljárásban tanúként történő kihallgatása, melynek 
során biztosítani lehet, hogy a II. r. terhelt és védője 
a tanúnak kérdéseket tegyen fel, a vád képviselőjével 
azonos módon és azonos körben. Amennyiben a 
megismételt eljárás során S. Z. tanúkénti kihallgatása 
nem lehetséges, úgy lehetőség van arra, hogy a 
feljelentésében foglaltakat, valamint tanúvallomását 
a bizonyítási eljárásban az eljáró bíróság kirekessze, 
és a tényállást kizárólag a bizonyítási eljárásban 
beszerzett többi rendelkezésre álló bizonyíték 
felhasználásával, azok törvényességének 
vizsgálatával, a bizonyítékok egyenként és 
összességében történő összevetésével, a 
jogszabályok és a bíróság meggyőződése alapján, 
indokolt határozatban állapítsa meg. A megállapított 
megalapozott tényállás alapján lehet és kell állást 
foglalni a megismételt eljárásban a II. r. terhelt 
bűnösségének kérdésében. 

[30] A Be. 663. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében, 
a Kúria a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott 
határozatot hatályon kívül helyezi, a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bíróságot új eljárásra 

utasítja, ha a nemzetközi szerződéssel létrehozott 
emberi jogi szerv határozata alapján indult 
felülvizsgálat esetén a törvényben kihirdetett 
nemzetközi szerződésnek megfelelő határozat 
meghozatalához az eljárás megismétlése szükséges 
akkor is, ha a nemzetközi emberi jogi szerv olyan 
jogsértést állapított meg, amely miatt a megtámadott 
határozatot e törvény szerint egyébként nem kell 
hatályon kívül helyezni. 

[31] A Kúria megállapította, hogy a hatályon kívül 
helyezésnek a legfőbb ügyész indítványában 
foglaltaktól eltérően az első- és a másodfokú ítéleten 
kívül ki kell terjednie az ügyben a Kúria 
felülvizsgálat során hozott ítéletére is. A Kúria a 
felülvizsgálati eljárása során hozott ítéletében a II. r. 
terhelt védője által benyújtott felülvizsgálati 
indítványt elbírálva a járásbíróság, valamint a 
törvényszék ítéletét a II. r. terhelt vonatkozásában 
megváltoztatta, az ellene lopás bűntette [1978. évi 
IV. tv. 316. § (1) bek. és (4) bek. a) pont] miatt 
indított büntetőeljárást megszüntette és a halmazati 
büntetésre utalást mellőzte; egyebekben a 
megtámadott határozatot a II. r. terhelt tekintetében 
hatályában fenntartotta. A Kúria ezen ítéletében a 
felülvizsgálati indítvánnyal támadott ügydöntő 
határozatok jogerejét a rendkívüli jogorvoslati 
eljárásban feltörte akkor, amikor azokat 
megváltoztatva a lopás bűntette miatt indult eljárást 
a büntethetőség elévülése címén, az 1998. évi XIX. 
törvény (korábbi Be.) 332. § (1) bekezdésének a) 
pont II. fordulata alapján megszüntette. Az 
eredményes rendkívüli jogorvoslat következtében az 
első- és a másodfokú bíróság ítélete a Kúria 
felülvizsgálati eljárásban hozott ítéletével együtt 
alkotja azt a jogerős ügydöntő határozatot, amellyel 
szemben a nemzetközi szerződéssel létrehozott 
emberi jogi szerv által megállapított nemzetközi 
szerződés megsértése miatt jelen felülvizsgálati 
eljárás folyamatban van. A felülvizsgálati eljárásban 
e nemzetközi szerződés EJEB által megállapított 
megsértése csak abban az esetben orvosolható, ha a 
felülvizsgálattal érintett ügydöntő határozatok 
hatályon kívül helyezésre kerülnek. Amennyiben a 
jogerős ügydöntő határozatokkal szemben korábban 
benyújtott felülvizsgálati indítvány elutasításra került 
volna, úgy értelemszerűen a hatályon kívül helyezés 
kizárólag a jogerős ügydöntő határozatot megjelenítő 
első- és másodfokú határozatok tekintetében lett 
volna szükséges. 

[32] A védő észrevételében hivatkozott arra, hogy 
amennyiben az ügyben született elsőfokú ítélet 
hatályon kívül helyezésére a rendes jogorvoslat 
előterjesztése során került volna sor, úgy az 
mindenképpen a terhelt érdekében történtnek lenne 
tekinthető. A Kúria megállapítja, hogy a Be. 649. § 
(5) bekezdésére alapozva előterjesztett 
felülvizsgálati indítvány kizárólag a terhelt javára 
előterjesztett indítványnak tekintendő. 

[33] Arra figyelemmel, hogy a Kúria megállapította, hogy 
a korábban kifejtettekre figyelemmel a felülvizsgálat 
a Kúria határozata ellen is irányul, ezért az indítványt 
a Be. 655. § (2) bekezdése alapján öt bíróból álló 
tanácsban bírálta el. 

[34] Mindezekre figyelemmel a Kúria a Be. 660. § (1) 
bekezdése alapján a felülvizsgálati indítványt 
tanácsülésen elbírálva a járásbíróság és a 
törvényszék ítéletét a II. r. terheltre vonatkozó 
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részében, valamint erre figyelemmel a Kúria ítéletét 
hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új 
eljárásra utasította a Be. 663. § (1) bekezdésének c) 
pontja alapján. 

[35] A Kúria a Be. 663. § (3) bekezdése alapján az új 
eljárás lefolytatására a következő kötelező 
utasításokat adja: 

[36] A megismételt elsőfokú eljárásban meg kell kísérelni 
S. Z. tartózkodási helyének felkutatását; amennyiben 
ez eredményre vezet, őt a tárgyaláson tanúként kell 
kihallgatni, ennek során a megfelelő 
figyelmeztetéseket követően biztosítani kell, hogy a 
kihallgatáson a vádló mellett a II. r. terhelt és védője 
is azonos körben, a vád tárgyát érintő kérdéseket 
tehessenek fel. 

[37] Amennyiben S. Z. tanú felkutatására tett 
intézkedések nem vezettek eredményre, úgy a 
feljelentésében foglaltakat, valamint a nyomozás 
során tett tanúvallomásában foglaltakat a Be. 167. § 
(5) bekezdése szerint olyan bizonyítási eszközből 
származó tényeknek kell tekinteni, amelyeket a 
terhelt és védő büntetőeljárási jogainak lényeges 
sérelmével szereztek meg. 

[38] Az ismételten lefolytatott bizonyítási eljárás során a 
Be. 167. § (4) bekezdése szerint kell a bizonyítékokat 
egyenként és összességükben szabadon értékelni, a 
bizonyítás eredményét a bíróságnak az így kialakult 
meggyőződése szerint kell megállapítani. Az ügyben 
eljáró bíróságoknak a lefolytatott törvényes 
bizonyítás alapján megállapított megalapozott 
tényállás alapján kell állást foglalniuk a II. r. terhelt 
bűnösségének kérdésében. 

(Kúria Bfv. X. 276/2021.) 
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POLGÁRI SZAKÁG 

Az írásban közölt nyilatkozat hatályosságához az 
szükséges, hogy az a másik félhez megérkezzék. 

A nyilatkozat megérkezése megállapítható akkor is, ha 
a felszólítást tartalmazó irat átvétele a címzett hibája 
miatt hiúsult meg úgy, hogy a küldeményről értesítést 
kapott, de azt nem vette át. Az írásbeli nyilatkozat 
hatályossá válásával az írásbeli felszólítás és a követelés 
elévülésének megszakítása is bekövetkezik [1959. évi 
IV. tv. (régi Ptk.) 214. § (1) bek., 327. § (1)–(2) bek.]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A 2012. március 14. napján kötött, ügyvéd által 

szerkesztett és ellenjegyzett szerződés szerint a 
felperes és egy perben nem álló harmadik személy az 
I. rendű alperes részére 3 500 000 forint 
kamatmentes kölcsönt nyújtott azzal, hogy azt az 
aláírástól számított 60 nap alatt kell visszafizetni. A 
szerződésben a követelés biztosítására a II. rendű 
alperes tulajdonában álló gyümölcsös és gazdasági 
épület megnevezésű ingatlanra a hitelezők javára 
jelzálogjogot alapítottak, amelyet az ingatlan 
tulajdoni lapjára III/4. és III/5. sorszám alatt 2012. 
április 5. napján be is jegyeztek. 

[2] Az I. rendű alperes a tartozást nem fizette vissza. A 
felperes jogi képviselője 2016. január 25. napján 
felszólító levelet írt a II. rendű alperes részére, 
amelyben tájékoztatta: az I. rendű alperes a 
kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeit nem 
teljesítette és fontolóra veszi, hogy a II. rendű alperes 
ellen polgári peres eljárást indít a követelés 
jelzálogjog érvényesítése útján való kielégítése 
érdekében. A felszólító levelet ajánlott levélként 
küldte a II. rendű alperes címére. A levél 2016. 
február 12. napján „nem kereste” jelzéssel érkezett 
vissza a feladónak. 

A kereseti kérelem és az alperes védekezése 
[3] A felperes a II. rendű alperessel szemben 2017. 

szeptember 22. napján előterjesztett keresetében azt 
kérte, hogy a bíróság egyetemlegesen kötelezze az I. 
és a II. rendű alperest a kölcsön visszafizetésére. 

[4] Az alperesek érdemi ellenkérelmükben a kereset 
elutasítását kérték. Vitatták a követelés jogalapját: a 
kölcsön összegéhez nem jutottak hozzá. 

Az első- és a másodfokú ítélet 
[5] Az elsőfokú bíróság ítéletében kötelezte az 

alpereseket, hogy 15 napon belül fizessenek meg a 
felperesnek 3 500 000 forint tőkét és 2012. május 15. 
napjától a kifizetés napjáig a késedelemmel érintett 
naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes 
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű 
kamatot. 

[6] Ítéletét a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 205. § (1) 
bekezdésére, 301. § (1) bekezdésére, 334. § (1) 
bekezdésére, 335. § (1) bekezdésére, 523. § (1) 
bekezdésére, továbbá a házasságról, a családról és a 

gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Csjt.) 30. § (1), (2) és (3) bekezdésére 
alapította. 

[7] Az alperesek fellebbezése alapján eljárt másodfokú 
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét részben 
megváltoztatta; a felperes II. rendű alperessel 
szemben előterjesztett keresetét elutasította, a II. 
rendű alperes perköltségben marasztalását mellőzte, 
az I. rendű alperest terhelő, a felperesnek fizetendő 
elsőfokú perköltség összegét leszállította. 

[8] A másodfokú bíróság a II. rendű alperes által az 
elsőfokú ítélet elleni fellebbezésben előterjesztett 
elévülési kifogás alapján vizsgálta a követelés vele 
szembeni elévülését. 

[9] A felperes fellebbezési ellenkérelmében azt állította, 
hogy a II. rendű alperesnek 2016. január 25. napján 
írt és a felperes részére „nem kereste” jelzéssel 
visszaküldött felszólító levél az elévülést 
megszakította. A másodfokú bíróság álláspontja 
szerint a felek szerződése nem tartalmazott külön 
szabályozást a kézbesítésre, ezért a szerződésre a régi 
Ptk. rendelkezései az irányadók. Az írásban tett 
egyoldalú jognyilatkozat hatályossá válásához az is 
kell, hogy az a kötelezetthez megérkezzen. A 
felszólító nyilatkozat sikeres kézbesítés hiányában 
nem vált hatályossá, ezért az elévülést nem szakította 
meg. A kölcsön visszafizetése 2012. május 15. 
napján esedékes lett, így a felperes II. rendű 
alperessel szembeni követelése a régi Ptk. 324. § (1) 
bekezdése alapján a követelés 2017. szeptember 22. 
napján történt érvényesítése előtt, 2017. május 16. 
napján elévült. A követelés ezért a régi Ptk. 325. § (1) 
bekezdése szerint bírói úton nem érvényesíthető. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[10] A jogerős ítélettel szemben a felperes terjesztett elő 

felülvizsgálati kérelmet, amelyben tartalma szerint 
elsődlegesen a jogerős ítélet hatályon kívül 
helyezését és az elsőfokú ítélet helybenhagyását, 
másodlagosan a jogerős ítélet hatályon kívül 
helyezését és a másodfokú bíróság új eljárásra és új 
határozat hozatalára utasítását kérte. Megsértett 
jogszabályhelyként a régi Ptk. 325. §-át, 326. §-át és 
327. §-át jelölte meg. 

[11] A jogerős ítélet jogszabálysértően állapította meg, 
hogy a II. rendű alperes részére küldött felszólító 
levél a „nem kereste” postai jelzéssel való 
visszaérkezése miatt nem vált hatályossá, ezért az 
elévülést nem szakította meg. A követelés 
elévülésére és megszakítására nem a felek 
szerződése, illetve szerződéses rendelkezés 
hiányában a régi Ptk. általános jognyilatkozatra 
vonatkozó szabályai, hanem az elévülés speciális 
rendelkezései az irányadók. 

[12] A régi Ptk. kézbesítési vélelemmel kapcsolatos azon 
szabályait kell alkalmazni, amelyek szerint: ha az irat 
a hatósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, 
akkor ellenkező bizonyításáig az iratot a postai 
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kézbesítés második megkísérlésének napját követő 
ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, a 
kézbesítési vélelem a címzett küldeményátvételi 
szándékától függetlenül beáll. 

[13] A régi Ptk. 327. § (1) bekezdésének első fordulata 
szerint a követelés teljesítésére irányuló írásbeli 
felszólítás megszakítja az elévülést, és a jogszabály 
nem követeli meg, hogy a felszólítás tartalmáról a 
címzett tudomást szerezzen. Az elévülés megszakad 
akkor is, ha a címzett a felszólítást neki felróható 
okból szándékosan nem vette át, ezáltal a kézbesítést 
meghiúsította. Érvelésének alátámasztásául 
hivatkozott a BH 2006.12., BH 2010.41., BH 
2011.68., BH 2014.106., BH+ 2013.203. és a BH+ 
2013.516. számú döntésekre. 

[14] Az alperesek felülvizsgálati ellenkérelmet nem 
terjesztettek elő. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[15] A Kúria a jogerős ítéletet a régi Pp. 275. § (2) 

bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelem keretei 
között bírálta felül. Kizárólag azt vizsgálta: 
jogszabálysértő-e a jogerős ítélet azon megállapítása, 
hogy a hitelezőhöz „nem kereste” postai jelzéssel 
visszaérkezett felszólító levél nem alkalmas az 
elévülés megszakítására. A Kúria a felülvizsgálati 
korlát miatt nem vizsgálhatta azt sem, hogy a 
felszólító levél tartalma alkalmas volt-e az elévülés 
megszakítására. 

[16] A felülvizsgálati kérelem megalapozott. 
[17] A felperes felülvizsgálati kérelmében tévesen érvelt 

azzal, hogy a régi Pp. 99. § (2) bekezdésének 
alkalmazásával a részére a II. rendű alperes címéről 
„nem kereste” jelzéssel visszaérkezett iratot a postai 
kézbesítés második megkísérlésének napját követő 
ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A 
régi Pp. e rendelkezései a jogszabály szövegéből is 
kitűnően kizárólag a postai úton megküldött bírósági 
iratok kézbesítésére alkalmazhatóak, ilyen tartalmú 
kikötés hiányában a felek szerződéses nyilatkozataira 
nem. 

[18] Megalapozottan hivatkozott ugyanakkor a felperes 
az írásbeli jognyilatkozatok régi Ptk. 214. § (1) 
bekezdése második fordulatában szabályozott 
hatályossá válásának a következetes bírói gyakorlat 
által kidolgozott feltételeire. E jogszabályi 
rendelkezés szerint: az írásban közölt nyilatkozat 
hatályosságához az szükséges, hogy az a másik 
félhez megérkezzék. A nyilatkozat megérkezése 
megállapítható akkor is, ha a felszólítást tartalmazó 
irat átvétele a címzett hibája miatt hiúsult meg úgy, 
hogy a küldeményről értesítést kapott, de azt nem 
vette át. A Kúria ezt állapította meg a kötelmi jellegű 
követelések érvényesítése (Gfv.VII.30.077/2012/3. – 
BH 2014.106.) és az ezzel azonos megítélés alá eső 
bérleti jogviszonyt felmondó nyilatkozatok (BH 
2006.12., BH 2010.41., BH 2011.68) esetén is. 

[19] A felperes felszólító levele a II. rendű alperes címére 
megérkezett, arról értesítést kapott, de a levél 
átvételét elmulasztotta, ezért úgy kell tekinteni, hogy 
az írásbeli nyilatkozat hatályossá válásának feltétele 
bekövetkezett, és az írásbeli felszólítás a követelés 
elévülését a régi Ptk. 327. § (1) bekezdése alapján 
megszakította. A régi Ptk. 327. § (2) bekezdésének 
alkalmazásával az elévülés újból megkezdődött, és a 
felperes a II. rendű alperessel szembeni követelését a 

kereset 2017. szeptember 22-i előterjesztésével az 
elévülési időn belül érvényesítette. 

[20] A kifejtettekre tekintettel a Kúria megállapította, 
hogy a jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelemben 
megjelölt anyagi jogi szabályokat sérti, ezért azt a 
felülvizsgálati kérelemmel érintett – a II. rendű 
alperessel szemben előterjesztett keresetet elutasító – 
részében hatályon kívül helyezte és az elsőfokú 
bíróság ítéletét helybenhagyta. 

(Kúria Pfv. II. 20.843/2019/13.) 

Ha a károkozó fellebbezésében a nem vagyoni 
kártérítés összegét kizárólag abból az okból 

vitatja, hogy a vele egyetemleges kötelezettnek 
minősülő másik károkozó egyezség keretében már 
teljesített, a másodfokú bíróság a fellebbezésen 
túlterjeszkedik, ha a marasztalás összegét a 
káreseménykori ár- és értékviszonyokra, illetve a 
károsulti közrehatásra tekintettel szállítja le [1952. évi 
III. tv. (régi Pp.) 3. § (2) bek., 215. §, 235. § (1) bek., 239. 
§, 253. § (3) bek.]. 

[1] Az I. rendű felperes fia 2009. október 29-én 
hajnalban a II. rendű alperes üzemeltetésében lévő 
főiskolai kollégiumban a lépcső külső korlátján 
tartózkodva, az I. rendű alperessel egymás ellen 
hadonászás közben egyensúlyát elvesztette, 10,39 
méter magasból a pince betonkövezetére zuhant és a 
helyszínen életét vesztette. 

[2] A cselekmény miatt a bíróság az I. rendű alperes 
bűnösségét emberölés bűntettében megállapította és 
5 év börtönbüntetésre ítélte. 

[3] Az I. rendű felperes gyermeke, a II. rendű felperes 
unokája, a III–IV. rendű felpereseknek a testvére 
volt. Az I. rendű felperes a fia halála előtt már évek 
óta egyedül nevelte gyermekeit. 

[4] Az I. rendű felperes korábban ügyvédként dolgozott, 
azonban fia halálát követően pszichés és fizikai 
állapota folytán folyamatosan nem tud munkát 
végezni, a gyászfolyamat nála krónikussá vált, és 
elakadt a felelősöket kereső harag fázisában. 

[5] A II. rendű felperest is nagyon megviselte a korábban 
támaszt jelentő fiúunokája halála, amely érzelmi 
teher számára. 

[6] A III. rendű felperes testvére halálakor 19 éves volt, 
nála enyhe depresszió, szorongásos tünetek alakultak 
ki, amely gyászával hozható összefüggésbe. Testvére 
halálát követően az I. rendű felperessel feszültté vált 
a kapcsolata, elköltözött otthonról. 

[7] A IV. rendű felperes 13 éves volt bátyja halálakor. A 
bekövetkezett káresemény után tanulmányi 
nehézségei voltak, középiskolát kellett váltania, és a 
felsőfokú tanulmányait sem fejezte be motiváció 
hiánya miatt. 

[8] A bíróság jogerős közbenső ítéletével a főiskola 
kollégiumában elkövetett emberölés bűntette 
kapcsán a II. rendű alperes 75%-os kártérítési 
felelősségét állapította meg. 

[9] A II. rendű alperes felülvizsgálati kérelme folytán 
eljárt Kúria a jogerős közbenső ítéletet hatályában 
fenntartotta. 

[10] A felperesek és az I. rendű alperes a peres eljárás 
során egyezséget kötöttek, amelyet a bíróság 
végzésével jóváhagyott. Az I. rendű alperes 
5 000 000 forintot fizetett meg a felpereseknek, 
amelyből 1 000 000 forint a vagyoni, 4 000 000 
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forint pedig a nem vagyoni hátrányok 
kompenzációjára szolgált. 

A kereseti kérelem és a II. rendű alperes 
védekezése 

[11] A felperesek módosított keresetükben a II. rendű 
alperes kötelezését kérték – a II. rendű alperessel 
szemben 7 000 000 forint igényből kiindulva, a rá 
terhesebb 75–25% kármegosztásra figyelemmel – az 
I. rendű felperes részére 2 625 000 forint, a II–III–IV. 
rendű felperesek részére pedig személyenként 
875 000 forint és járulékai nem vagyoni kártérítés 
megfizetésére. 

[12] A II. rendű alperes érdemi ellenkérelmében a saját 
kártérítési felelősségének jogalapját a jogerős 
közbenső ítéletre figyelemmel nem vitatta, az 
összegszerűség vonatkozásában kifejtette, hogy mint 
oktatási intézmény ellen megítélt kártérítés összege 
nem haladhatja meg az I. rendű alperes által – bíróság 
által jóváhagyott egyezség alapján – megfizetett 
kártérítés összegét. Hivatkozott a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: régi Ptk.) 337. § (1) bekezdésére és a 
káronszerzés tilalmára. 

[13] A II. rendű alperes pernyertessége érdekében 
beavatkozó – aki a hallgatói önkormányzat 
megbízásából a rendezvény hivatalos biztosítója és 
őre volt – a perben érdemi nyilatkozatot nem 
terjesztett elő. 

Az első- és a másodfokú ítélet 
[14] Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte a II. rendű 

alperest az I. rendű felperes részére 2 625 000 forint, 
a II-IV. rendű felperesek részére pedig 
személyenként 875 000 forint nem vagyoni kártérítés 
és járulékai megfizetésére. 

[15] Indokolásában hivatkozott arra, hogy jogerős 
közbenső ítélet már a II. rendű alperes felelősségét 
megállapította, ezért kizárólag a kártérítés 
összegszerűségét vizsgálta, függetlenül a felperesek 
és az I. rendű alperes által kötött egyezség 
tartalmától. Kifejtette, hogy a felpereseknek a II. 
rendű alperestől járó kártérítés összegszerűsége volt 
a per tárgya. 

[16] Megállapította, hogy minden felperesnél fizikai és 
pszichikai tüneteket okozott szeretett 
hozzátartozójuk elvesztése, gyászuk nem múlt el. 

[17] Minden egyes felperest ért hátrányt mérlegelve a 
felpereseknek a II. rendű alperessel szemben 
előterjesztett nem vagyoni kártérítési igényét teljes 
egészében megalapozottnak találta. 

[18] A II. rendű alperes fellebbezése folytán eljárt 
másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság 
ítéletének fellebbezett rendelkezését részben 
megváltoztatta, az I. rendű felperes javára 
megállapított nem vagyoni kártérítés tőkeösszegét 
1 000 000 forintra, a II-IV. rendű felperesek esetében 
pedig személyenként 333 340 forintra szállította le. 

[19] Indokolásában kifejtette, hogy a régi Ptk. 337. § (1) 
bekezdése szerint minden egyetemlegesen kötelezett 
az egész szolgáltatással tartozik mindaddig, amíg a 
jogosultat valamelyikük ki nem elégíti. Utalt az EBH 
2011.2314. számú döntésre, amely szerint az 
egyetemlegesen kötelezettek egyikével a jogosult 
által kötött egyezség a többi kötelezettre csak akkor 
hat ki, ha az egyezség alapján a jogosult teljes 
követelésének kiegyenlítése megtörtént. Rámutatott 

arra, hogy a kötelezettek egyetemlegessége esetén 
nincs akadálya annak, hogy a jogosult az egyik 
kötelezettel egyezséget kössön, ez azonban nem zárja 
ki az egyezséggel meg nem térült jogos 
követelésének másik károkozóval szembeni 
érvényesítését. 

[20] Fentiek alapján a másodfokú bíróság azt vizsgálta, 
hogy az I. rendű alperessel történt egyezségkötés 
időpontjában a felpereseknek milyen összegű 
keresetük volt előterjesztve. Megállapította, hogy a 
felperesek teljes követelése ekkor 1 000 000 forint 
vagyoni és 11 000 000 forint nem vagyoni kártérítés 
volt, amelyet a felperesek az I. rendű alperessel 
történt egyezségkötésüket követően, a II. rendű 
alperessel szemben előterjesztett igényükkel nem 
léptek túl. 

[21] A továbbiakban a másodfokú bíróság azt vizsgálta, 
hogy a felperesek hozzátartozójuk halálával 
összefüggő személyiségi jogi sérelmei milyen 
összegű nem vagyoni kártérítés megállapítását teszik 
indokolttá. Kifejtette, hogy e körben az I. rendű 
alperes által fizetett 4 000 000 forint nem vagyoni 
kártérítést figyelembe kell venni. Érvelése szerint a 
nem vagyoni kártérítés összege nem függ a kárért 
helytállni köteles személyek számától, az egyes 
károsultat érő személyiségi jogsérelmet egységesen 
kellett meghatározni. 

[22] Erre figyelemmel a másodfokú bíróság az I. rendű 
alperes által teljesített 4 000 000 forintot a felperesek 
között az általuk a II. rendű alperestől igényelt 
összegek egymáshoz viszonyított aránya szerint 
számolta el. Kiemelte, hogy az I. rendű alperes által 
megfizetett összegen felül az elsőfokú bíróság által 
megítélt további összegek indokolatlanul magasak, 
azok – figyelemmel a károsulti közrehatásra is – nem 
felelnek meg a 2009. évi ár- és értékviszonyoknak. 

[23] Mindezekre tekintettel a másodfokú bíróság az I. 
rendű felperes esetében a már kifizetett 2 000 000 
forinton felül további 1 000 000 forintban, a II–IV. 
rendű felperesek vonatkozásában pedig a 
személyenként elszámolható 666 660 forint alapján 
további 333 340 forintban, összesen 1 000 000 
forintban találta megalapozottnak a keresetet. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[24] A jogerős ítélet ellen a felperesek nyújtottak be 

felülvizsgálati kérelmet, amelyben annak részbeni 
hatályon kívül helyezése mellett – tartalmilag – az 
elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérték. 

[25] Megsértett jogszabályhelyként a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a 
továbbiakban: régi Pp.) 235. § (1) bekezdését, 253. § 
(1)–(3) bekezdéseit, 206. § (1) és (3) bekezdését, 221. 
§-át, valamint a régi Ptk. 355. § (4) bekezdését 
jelölték meg. 

[31] A II. rendű alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a 
jogerős ítélet hatályában való fenntartását kérte. 

[32] A beavatkozó a felülvizsgálati eljárásban sem 
terjesztett elő érdemi nyilatkozatot. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[33] A felülvizsgálati kérelem alapos. 
[34] A Kúria a jogerős ítéletet a régi Pp. 270. § (2) és a 

275. § (2) bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelem 
keretei között, a 272. § (2) bekezdése szerint 
megjelölt jogszabálysértések tekintetében vizsgálta 
felül. 
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[35] A régi Pp. 270. § (2) bekezdésének és a 275. § (3), 
illetve (4) bekezdéseinek együttes értelmezéséből 
következően az eredményes felülvizsgálat alapja 
lehet valamely anyagi jogi vagy eljárási 
szabálysértés, utóbbi azonban csak akkor, ha annak 
az ügy érdemi elbírálására lényeges kihatása van. 

[36] Mivel a felperesek felülvizsgálati kérelmükben 
elsősorban azt vitatták, hogy a másodfokú bíróság 
túlterjeszkedett a II. rendű alperes ellenkérelmén és 
fellebbezési kérelmén, ezért a Kúriának elsődlegesen 
ebben a kérdésben kellett állást foglalnia. 

[37] A Kúriának azt kellett vizsgálnia, hogy a másodfokú 
bíróság az ügy érdemi elbírálására kiható eljárási 
szabályt sértett-e azzal, hogy a 2009-es ár- és 
értékviszonyokra történő hivatkozással – ezt 
kifogásoló ellenkérelem és fellebbezési kérelem 
hiányában – leszállította a keresetet az egyes 
felpereseket megillető nem vagyoni kártérítés 
összege vonatkozásában. A polgári eljárásban 
érvényesülő rendelkezési elven alapul a régi Pp. 3. § 
(2) bekezdésében szabályozott kérelemhez kötöttség 
elve, amelynek értelmében a bíróság – törvény eltérő 
rendelkezése hiányában – a felek által előterjesztett 
kérelmekhez és jognyilatkozatokhoz – azok tartalma 
szerint – kötve van. Ezt biztosítja a bíróság érdemi 
határozatának legfőbb korlátját adó Pp. 215. §-ában 
foglalt rendelkezés, amely kimondja, hogy a döntés 
nem terjedhet túl a kereseti kérelmen és az 
ellenkérelmen. Ezek az általános szabályok a régi Pp. 
239. §-a alapján a másodfokú eljárásban is 
megfelelően alkalmazandók. A fellebbezési 
eljárásban ezért irányadó az érdemi döntés 
korlátainak tilalma, a kérelemhez kötöttség azonban 
a felek rendelkezési jogával összhangban, a régi Pp. 
253. § (3) bekezdése alapján, terjedelmi korlátozással 
érvényesül. E rendelkezés szerint a másodfokú 
bíróság érdemi döntése nem terjeszkedhet túl a 
fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelmen és a 
fellebbezési ellenkérelmen. A régi Pp. 235. § (1) 
bekezdése alapján pedig a fellebbezésben meg kell 
jelölni és elő kell adni, hogy a fél a határozat 
megváltoztatását mennyiben és milyen okból 
kívánja. A másodfokú eljárás kereteit tehát a 
fellebbezési kérelem és ellenkérelem tartalma jelöli 
ki, amely a fellebbezési kérelmek indokolásában 
kerül kifejtésre. 

[38] Jelen ügyben az iratok alapján megállapítható, hogy 
a II. rendű alperes – a közbenső ítélet meghozatalát 
követően – a nem vagyoni kártérítés 
összegszerűségét mindvégig az elsőfokú eljárás 
során, majd a másodfokú eljárásban is csupán az 
okból kifogásolta, hogy az I. rendű alperessel együtt 
egyetemlegesen kötelesek a kártérítés megfizetésére, 
ezért a felperesek I. rendű alperessel kötött egyezsége 
rá is kihat. Arra, hogy az elsőfokú bíróság által 
meghatározott nem vagyoni kártérítés összege ne 
felelne meg a 2009-es ár- és értékviszonyoknak, a II. 
rendű alperes a fellebbezésében vagy a fellebbezési 
tárgyaláson nem hivatkozott, ez okból nem támadta 
az elsőfokú ítéletet. Rámutat a Kúria, hogy fentiekre 
tekintettel a 2009-es ár- és értékviszonyoknak 
megfelelőség szempontjából a másodfokú bíróság 
nem bírálhatta volna felül a nem vagyoni kártérítés 
összegét, ezt a körülményt a bíróság hivatalból nem, 
csak erre irányuló kérelem esetén vizsgálhatta volna, 
ezért megsértette a régi Pp. 235. § (1) bekezdését. 

[39] A másodfokú bíróság a II. rendű alperes 
fellebbezésében írt érveléssel szemben részletesen 
kifejtette az alperesek egyetemleges marasztalásával, 
illetve a keresetnek az I. rendű alperes teljesítésére 
tekintettel történt leszállításával kapcsolatos 
álláspontját. Rámutatott, hogy az egyezség csak 
abban az esetben szüntette volna meg a kárkötelmet, 
ha annak alapján a jogosultak teljes követelését 
kielégítik. A kereset leszállításának 
figyelembevételével úgy ítélte meg, hogy a 
felperesek érvényesíthették a II. rendű alperessel 
szembeni további igényüket, amely nem haladta meg 
az egyezségkötés időpontjában nem vagyoni 
kártérítés címén előterjesztett igényt. Ennek 
rögzítése mellett a másodfokú bíróság – a 
fellebbezésen túlterjeszkedve – kizárólag azért 
szállította le az egyes felperesek részére megítélt nem 
vagyoni kártérítés összegét, mert megítélése szerint 
azok indokolatlanul magasak voltak, a közrehatásra 
is figyelemmel nem feleltek meg a káreseménykori 
ár- és értékviszonyoknak. 

[40] Mivel a régi Pp. 235. § (1) bekezdésének a sérelme 
megvalósult, és a felülvizsgálati kérelem már ez 
okból eredményre vezetett, a Kúria a felperesek által 
megjelölt egyéb anyagi jogi és eljárási 
jogszabályhelyek megsértését nem vizsgálta. 

[41] A Kúria a kifejtettekre tekintettel a jogerős ítéletet 
felülvizsgálati kérelemmel támadott részében 
hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróság 
ítéletét helybenhagyta. 

(Kúria Pfv. III. 20.479/2021/5.) 

A település vadászterületnek nem minősülő 
közigazgatási belterületén az ott megtelepedett 

vadászható állat által okozott kárért a vadászatra 
jogosult nem tartozik kártérítési felelősséggel [1996. évi 
LV. tv. (Vtv.) 8. § (2) bek., 75/A. §, 2013. évi V. tv. (Ptk.) 
6:563. §]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A felperes 2016. május 15-én kora reggel a város 

belterületén 30 km/óra sebességgel haladt a 
személygépkocsijával, amikor egy, az úttest jobb 
oldaláról, az azt szegélyező fás, bokros területről 
kiugrott őzsutával ütközött. Ennek következtében az 
őzsuta elpusztult, míg a felperes 
személygépkocsijának az első lökhárítója összetört, a 
jobb első fényszórója és a gépjárművet borító fólia 
bevonata megsérült. 

[2] Az elhullott vad elszállításáról az alperes intézkedett. 
[3] A kérdéses útszakaszon megengedett legnagyobb 

sebesség 30 km/óra, ott a felperes haladási irányából 
vadveszélyt jelző tábla nincs kihelyezve. 

A kereseti kérelem és az alperes védekezése 
[4] A felperes keresetében a gépjárműben bekövetkezett 

kár megtérítésére kérte kötelezni az alperest. 
[5] Az alperes érdemi ellenkérelme a kereset 

elutasítására irányult. 

Az elsőfokú ítélet és a másodfokú közbenső ítélet 
[6] Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította. 
[7] Határozatának indokolásában felhívta a vad 

védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a 
továbbiakban: Vtv.) 2. §-át, 8. § (2) bekezdés a) 
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pontját és 75/A. § (1)–(2) bekezdéseit, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 6:539. §-át és 6:563. §-át. 

[8] Mivel az alperes érvelése szerint önmagában az 
elhullott vad elszállításának ténye a felelősségét már 
csak azért sem alapozta meg, mert a baleset 
helyszínéhez más vadásztársaság vadászterülete is 
közel található, ezért az elsőfokú bíróság 
elsődlegesen azt vizsgálta, hogy a vad az alperes 
vadászterületéről váltott-e ki. E körben pedig annak 
a tanúvallomással bizonyított ténynek tulajdonított 
jelentőséget, hogy „egy őzsuta élettere és egyben 
mozgástere 500 méter–1 kilométer, így ez a vad 
valószínűleg ezen a területen született, itt találta meg 
életterét, egyszerűen városi vad lehetett”. Ebből azt a 
következtetést vonta le, hogy az a terület, amelyről az 
őzsuta kiváltott, az alperes – nem vadászható – 
vadászterülete. 

[9] A felróhatóságot egyik fél részéről sem tartotta 
megállapíthatónak. Az alperes esetében figyelemmel 
volt arra, hogy az érintett közigazgatási terület 
belterület, a város északi közigazgatási határáig 
terjed. Értékelte továbbá azt az ugyancsak 
tanúvallomással bizonyított tényt, hogy az 
alperesnek a kérdéses városrész fás, bokros területein 
kialakult vad élővilágról tudomása volt, és bár e 
probléma megoldása érdekében az illetékes 
hatóságokkal egyeztetéseket folytatott, azok nem 
vezettek eredményre, az itt élő vadak kilövésére 
pedig a terület lakott jellege miatt engedélyt nem 
kaphatott. A felperes által hiányolt közlekedési 
jelzőtábla kihelyezésének elmaradását azért nem 
tartotta az alperesnek felróhatónak, mert a vonatkozó 
útügyi műszaki előírás szerint a „szabadon élő 
állatok” jelzőtáblát olyan útszakaszon kell 
elhelyezni, ahol az utat rendszeresen használt 
vadcsapás keresztezi. Ezzel szemben rögzítette, hogy 
a szóban forgó útszakaszon vadcsapás nincs, és az 
egy forgalmas lakóövezethez tartozik, ahol a 
rendőrség tájékoztatása szerint más vad által okozott 
baleset nem volt. 

[10] Jóllehet az alperes az érdemi védekezésében azt 
állította, hogy a felperes az ütközést megelőzően 
gépjárművével túllépte a megengedett legnagyobb 
sebességet, mivel az ennek megállapítása érdekében 
szükséges szakértői bizonyítás költségeit felhívás 
ellenére nem előlegezte meg, ezért az elsőfokú 
bíróság a szakértői bizonyítást mellőzte, és az ebből 
fakadó bizonyítatlanság következményeit az alperes 
terhére értékelte. Ennek megfelelően a baleset 
bekövetkezését a felperesnek sem tartotta 
felróhatónak. Figyelembe vette továbbá, hogy a 
felperes a rendőri jelentés szerint is az útszakaszon 
megengedett legnagyobb sebességgel haladt. 

[11] A felperesnek azt a hivatkozását, hogy a lakott 
területen vaddal történt ütközés az alperes ellenőrzési 
körében felmerült rendellenességnek minősül, a 
következők miatt nem találta megalapozottnak. Utalt 
arra, hogy az említett rendellenesség meghatározása 
szakkérdés, és bár erről az anyagi pervezetés körében 
a feleket tájékoztatta, a felperes a szakértői 
bizonyítás elrendelését nem indítványozta. 
Hangsúlyozta továbbá, hogy önmagában a vad 
közúton való megjelenése nem értékelhető a 
vadásztársaság fokozott veszéllyel járó tevékenysége 
körében bekövetkezett rendellenességként (BH 
2000.401.). Emiatt azt állapította meg, hogy a vadnak 

az adott területen való megjelenése – főként azért, 
mert „ez a vad itt született, itt találta meg életterét” – 
önmagában nem rendellenes. 

[12] Mivel pedig rendellenességet a felperes részéről sem 
tartott megállapíthatónak, arra a következtetésre 
jutott, hogy mindkét fél a maga kárát viseli. Erre 
figyelemmel a keresetet elutasította. 

[13] A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú 
bíróság közbenső ítéletével az elsőfokú bíróság 
ítéletét megváltoztatta, és megállapította, hogy „az 
alperes kártérítési felelőssége a felperessel szemben, 
a 2015. május 5-én a vaddal való ütközéssel okozati 
összefüggésben bekövetkezett gépkocsi károsodások 
kapcsán fennáll”. A kereseti követelés 
összegszerűsége vonatkozásában az elsőfokú 
bíróságot a per új tárgyalására és új határozat 
hozatalára utasította. 

[14] Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást 
csupán a felperes személygépkocsijának forgalmi 
rendszáma tekintetében pontosította. 

[15] Rámutatott: az elsőfokú bíróság helyesen hívta fel a 
Vtv. 8. § (2) bekezdését és a 75/A. § (1)–(2) 
bekezdéseit, valamint a Ptk. 6:539. §-át és 6:563. §-
át, amelyek alapján helytállóan állapította meg, hogy 
a veszélyes üzemek találkozása miatt a kártérítési 
felelősség a felróhatóságon, annak hiányában a 
rendellenességen alapul. 

[16] Kiemelte, hogy a Ptk. 6:539. § (1) bekezdése szerinti 
felróhatóság igazolása nem kimentési bizonyítás, 
azaz annak kell bizonyítania a másik fél 
felróhatóságát, aki hivatkozik rá. Ehhez képest – 
egyetértve az elsőfokú bíróság által e körben kifejtett 
indokokkal – rögzítette, hogy felróhatóság sem a 
felperes, sem az alperes részéről nem volt 
megállapítható. 

[17] Ezt követően a Ptk. 6:539. § (2) bekezdésének 
megfelelően vizsgálandó rendellenesség 
vonatkozásában kifejtette, hogy az – az elsőfokú 
bíróság anyagi pervezetésétől és az elsőfokú ítéletben 
foglaltaktól eltérően – nem szakkérdés, ezért annak 
eldöntéséhez szakértő igénybevételére nem volt 
szükség. 

[18] Figyelemmel volt arra a jogirodalomban (Döme 
Attila: A vad-gépjármű ütközésből eredő kártérítési 
ügyek megítélése a bírói gyakorlatban az új Ptk. 
tükrében, Polgári Jog, 2016/12.) és a bírói 
gyakorlatban (BH 2005.212., BH 2012.13.) is 
helytállónak tekintett álláspontra, amely szerint a 
rendellenesség egy, a fokozott veszéllyel járó 
tevékenység körén belül felmerült belső, 
elháríthatatlan ok. 

[19] Lényegesnek tartotta, hogy mivel az alperes a 
felperes sebességtúllépését nem bizonyította, ezért 
valósnak kellett elfogadni a felperesnek azt az 
előadását, hogy a megengedett sebességgel, 
körültekintően közlekedett a kérdéses útszakaszon, 
és a baleset ennek ellenére következett be. Értékelte 
továbbá, hogy a baleset helyszíne P. város 
közigazgatási területén belül, egy szupermarket 
közvetlen közelében található, és a környéken olyan 
középületek (rendőrség, templom, iskola) vannak, 
amelyek a vadakat elriasztó jelentős forgalmat 
generálnak, és folyamatos emberi jelenléttel, 
mozgással, hanghatással járnak együtt. Megítélése 
szerint ezért a felperesnek – a veszélyt jelző tábla 
hiányára is figyelemmel – nem kellett számítania 
arra, hogy a belterületi útszakaszon a vad megjelenik. 
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[20] Mindezek miatt – a BH 2006.150. számon közzétett 
eseti döntésre is hivatkozással – a vad belterületen 
való megjelenését a vad viselkedésében testet öltő és 
az alperes működési körében bekövetkezett 
rendellenességnek minősítette. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[21] A jogerős közbenső ítélet ellen az alperes terjesztett 

elő felülvizsgálati kérelmet, amelyben annak 
hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság 
ítéletének helybenhagyását kérte. 

[22] Megsértett jogszabályhelyként a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Pp.) 346. § (5) bekezdését, a Ptk. 
6:539. § (2) bekezdését és a 6:563. § (2) bekezdését 
jelölte meg. 

[23] Álláspontja szerint a másodfokú bíróság a Ptk. 6:539. 
§ (2) bekezdésének téves értelmezésével jutott arra 
az általa is elfogadott tényekkel ellentétes jogi 
következtetésre, hogy a tevékenysége körében 
merült fel a kár bekövetkezéséhez vezető 
rendellenesség. Ezzel kapcsolatban elsődlegesen az 
elsőfokú bíróságnak arra a másodfokú bíróság által is 
irányadónak tekintett ténymegállapítására 
hivatkozott, amely szerint „a vad valószínűleg ezen a 
területen született, itt találta meg életterét, 
egyszerűen városi vad lehetett”. Emiatt nem 
tekintette megfelelőnek azt a következtetést, hogy a 
vad belterületen való megjelenése a vad rendellenes 
viselkedésének tekinthető. Ebből a szempontból 
pedig a másodfokú bíróság által figyelembe vett 
tanulmánynak – egyebek mellett – azt a 
megállapítását tartotta lényegesnek, amely szerint 
„az, hogy egy élőlény rendellenesen viselkedik-e, a 
saját tulajdonságaihoz viszonyítva ítélhető meg, nem 
pedig aszerint, hogy egy külső laikus szemlélő mit 
gondol arról”. Kiemelte továbbá, hogy a baleset 
hajnalban történt, amikor a jogerős közbenső ítélet 
indokolásában említett intézmények zárva voltak, s 
emiatt nem generáltak sem vadakat elriasztó jelentős 
forgalmat, sem folyamatos emberi jelenlétről nem 
lehetett szó. Mindezek ismeretében a másodfokú 
bíróság által felhívott, BH 2006.150. számon 
közzétett eseti döntést sem tartotta figyelembe 
vehetőnek, mert az alapul szolgáló tények eltérőek 
voltak. 

[24] A rendellenesség vitatásán túl a kártérítési 
felelősségének fennállását azért sem tartotta 
megállapíthatónak, mert az ellenőrzési köre a 
vadászterület belterületi (városi) részére nem terjed, 
és fogalmilag nem is terjedhet ki. E körben a Ptk. 
6:563. § (2) bekezdése mellett hivatkozott a Vtv. 2. 
§-ára, a 8. § (2) bekezdés a) pontjára és a 75/A. §-ra. 
Az utóbbi jogszabályhely értelmezésével 
kapcsolatban kifejtette, hogy a teljes vadászati 
igazgatási területet kell bruttó vadászterületnek 
tekinteni, és azon belül helyezkedik el a nettó, a Vtv. 
által meghatározott vadászterület, amelyen a 
vadászatra jogosult köteles vadgazdálkodási 
tevékenységet folytatni és ellenőrzési köre is csak 
erre terjedhet ki. Mivel tehát a település 
közigazgatási belterülete a Vtv. 8. § (2) 
bekezdésének a) pontja alapján nem minősül 
vadászterületnek, így ott eleve nem folytatható a Vtv. 
2. § c) pontja szerinti vad elejtésére, elfogására 
irányuló tevékenység, ezért álláspontja szerint mint 
vadászatra jogosult a felelősség alól mentesül. Azt is 

állította, hogy a település közigazgatási belterületén 
nem láthatja el a vad, valamint élőhelyének 
védelmével kapcsolatos feladatokat [Vtv. 2. § a) 
pont], ahogyan vadgazdálkodási tevékenységet sem 
tud folytatni [Vtv. 2. § b) pont]. Érvelése szerint ezért 
a baleset nemcsak az ellenőrzési körén, hanem az 
annál szélesebb működési körén is kívül esett. 

[25] Ehhez képest sérelmezte, hogy a másodfokú bíróság 
a jogerős közbenső ítélet indokolásában meg sem 
említette: a vadászterület e nem vadászható városi 
részére miért terjed ki a felelőssége. Azt is 
kifogásolta, hogy bár a másodfokú bíróság a 
határozatában felhívta a Ptk. 6:563. §-át, annak 
alkalmazásával kapcsolatos jogi érvelést mégsem 
fejtett ki. Erre tekintettel hivatkozott a Pp. 346. § (5) 
bekezdésének megsértésére. 

[26] Az alperes a felülvizsgálat Pp. 408. § (1) bekezdése 
szerinti kizártsága miatt, a Pp. 409. § (2) 
bekezdésének a) és b) pontja alapján kérte a 
felülvizsgálat engedélyezését. 

[27] A Kúria a Pfv.III.20.122/2021/2. számú végzésével a 
felülvizsgálatot a Pp. 409. § (2) bekezdése b) 
pontjának első fordulata alapján engedélyezte. 

[28] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős 
közbenső ítélet hatályában való fenntartását kérte. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[29] A felülvizsgálati kérelem megalapozott. 
[30] A Kúria előrebocsátja, hogy az alperes kérelmére a 

felülvizsgálatot a Pp. 409. § (2) bekezdése b) 
pontjának első fordulata alapján, az erről szóló 
végzés meghozatalakor irányadó 2/2017. (XI. 13.) 
PK vélemény 3. pontjára is figyelemmel azért 
engedélyezte, mert a felülvizsgálati kérelemben 
felvetett, a következőkben részletesen bemutatott és 
a konkrét ügyön túlmutató jogkérdésben korábban 
még nem foglalt állást közzétett ítélkezési 
gyakorlatában, továbbá e különleges súlyú jogkérdés 
megválaszolása a jogegységet (jogbiztonságot) is 
érinti. 

[31] A Kúria a Pp. 423. § (1) bekezdése szerint a 
felülvizsgálati kérelem keretei között eljárva, a 
felülvizsgálati eljárás eredményeként azt állapította 
meg, hogy a jogerős közbenső ítélet az alperes által 
megjelölt okból jogszabálysértő. 

[32] Az alperes eljárási szabálysértésként a Pp. 346. § (5) 
bekezdésének megsértését állította. A másodfokú 
bíróság ugyanakkor az indokolási kötelezettségét 
teljesítette, a jogerős közbenső ítélet jogi indokolása 
az alkalmazott jogszabályokat és az azok alapján 
levont, az elsőfokú bíróságétól eltérő érdemi döntést 
megalapozó jogi következtetések ismertetését is 
tartalmazza. A határozat indokaiból az is 
megállapítható, hogy az elsőfokú bíróság által 
felhívott Ptk. 6:563. § alkalmazását, valamint az 
ahhoz kapcsolódó, az alperes részéről kifejtett jogi 
érvek figyelembevételét azért mellőzte, mert a 
kártérítési felelősség fennállásának kérdésében a Ptk. 
6:539. § (1) és (2) bekezdése alapján foglalt állást. 

[33] Mivel az alperes az anyagi jogi jogszabályhelyek 
között a megsértett jogszabályhelyként kifejezetten 
megjelölt Ptk. 6:539. § (2) bekezdése és a 6:563. § 
(2) bekezdése mellett a Vtv. 2. §-ának, a 8. § (2) 
bekezdés a) pontjának és a 75/A. §-ának téves 
alkalmazására is hivatkozott, és – a Pp. 413. § (1) 
bekezdésének b) pontjában, valamint az 1/2017. 
Polgári jogegységi határozat szerint a Pp. 
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alkalmazása körében is megfelelően irányadónak 
tekintett 1/2016. (II. 15.) PK vélemény 3. és 4. 
pontjában foglaltakat teljesítve – e hivatkozásának 
indokait is ismertette, ezért a felülvizsgálatnak ezekre 
az állított jogszabálysértésekre is ki kellett terjednie. 
Ennek során pedig kiemelt jelentősége volt annak a 
ténymegállapításnak, amelyre a felülvizsgálati 
kérelmében az alperes is utalt. Az elsőfokú bíróság 
nem az ítélete indokolásának tényállási részében, 
hanem a jogi indokok között rögzítette azt a 
tanúbizonyítás eredménye alapján megállapított 
tényt, hogy a felperes gépjárművével ütközött vad a 
város belterületén született, ott „találta meg 
életterét”. E tényből az elsőfokú bíróság egyrészt a 
vadnak az alperes vadászterületéről történt 
kiváltására, másrészt az alperes részéről felmerült, a 
Ptk. 6:539. § (2) bekezdése szerinti rendellenesség 
hiányára következtetett. Olyan, a kereset 
megalapozottsága szempontjából lényeges jogi 
következtetések alapjául szolgáló tényről volt tehát 
szó, amely a határozatszerkesztés fenti módja 
ellenére az ítéleti tényálláshoz tartozott. Ehhez képest 
a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által 
megállapított tényállást – a gépjármű forgalmi 
rendszámára vonatkozó pontosítástól eltekintve – 
helyesnek minősítette, és azt a felek vitatásának 
hiányában a felülvizsgálati eljárásban is irányadónak 
kellett tekinteni (BH 2006.165.). 

[34] Mindezek miatt az ügy sajátosságát s egyben a 
perben eljárt bíróságok által felhívott, a kialakult 
ítélkezési gyakorlat megjelenítésére alkalmas eseti 
döntésektől való tényállásbeli különbözőségét az 
adta, hogy a megtéríteni kért kárt belterületen 
megtelepedett vadászható állat – vagy másképpen, a 
szóban forgó ténymegállapításnál bizonyítékként 
értékelt tanúvallomás szóhasználatát követve: 
„városi vad” – okozta. Ez a tény a jogvita 
eldöntésekor azért volt lényeges, mert a kártérítési 
felelősség fennállásának kérdésében a felülvizsgálati 
kérelemben feltüntetett Vtv. 8. § (2) bekezdésének a) 
pontjára tekintettel, a Ptk. 6:563. § (1) bekezdése 
alapján a jogerős közbenső ítélet indokolásában 
foglaltaktól eltérő jogi következtetés levonását 
indokolta. 

[35] A vadászterület fogalom-meghatározását a Vtv. 8. § 
(1) bekezdése tartalmazza, míg az ez alóli kivételek 
taxatív felsorolását a Vtv. 8. § (2) bekezdése rögzíti. 
A Vtv. 8. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében 
nem minősül vadászterületnek és a vadászterület 
kiterjedésének megállapításánál figyelmen kívül kell 
hagyni az azon található település közigazgatási 
belterületét. A vadászterület fogalmának a vadászati 
jog gyakorlása (Vtv. 2–7. §-ok) és a vadászható állat 
által okozott kárért való felelősség fennállása (Vtv. 
75/A. §, Ptk. 6:563. §) szempontjából is jelentősége 
van. Az utóbbi esetében azért, mert a felelősség 
alanya a vadászterület figyelembevételével 
határozható meg. A Ptk. 6:563. § (1) bekezdése 
szerint a vadászható állat által okozott kár 
megtérítéséért az a vadászatra jogosult tartozik 
felelősséggel, akinek a vadászterületén a károkozás 
történt. Ha a károkozás nem vadászterületen történt, 
a kárért az a vadászatra jogosult tartozik 
felelősséggel, akinek a vadászterületéről a vad 
kiváltott. 

[36] Elsődlegesen tehát a vadászterületen való károkozás, 
másodlagosan a vadnak a vadászterületről való 

kiváltása az a jogi tény, amely a kárért felelős 
vadásztársaságot kijelöli. Az adott esetben azonban 
ezeknek  az egymással eshetőleges viszonyban álló 
felelősségalapító feltételeknek egyike sem állt fenn. 
A felperes gépjárműve a vaddal a település 
közigazgatási belterületén ütközött, amely a már 
hivatkozott Vtv. 8. § (2) bekezdésének a) pontja 
értelmében nem minősül vadászterületnek. Kiváltás 
sem történt, hiszen – a fentebb írtak szerint – a vad 
élőhelye a belterületen volt. Ennélfogva hiányzott az 
a Ptk. 6:563. § (1) bekezdése által megkövetelt, a 
károkozással való ténybeli kapcsolódás, amely az 
alperes mint vadászatra jogosult kártérítési 
felelősségét megalapozhatta volna. 

[37] A végkövetkeztetésében ezért helytálló volt az 
alperesnek – az érdemi védekezésében foglaltakkal 
egyezően – a felülvizsgálati kérelmében előadott, a 
Vtv. 8. § (2) bekezdése a) pontjának értelmezéséből 
kiinduló jogi okfejtése. A kártérítési kereset 
megalapozatlansága azonban nem az alperesnek a 
Ptk. 6:563. § (2) bekezdésében előírt és a Vtv. 75/A. 
§ (1) bekezdésében meghatározott, az ellenőrzési 
körön kívül eső elháríthatatlan ok bizonyításával 
történt mentesüléséből következett, hanem egészen 
egyszerűen abból, hogy az alperes a kárért nem volt 
felelősségre vonható, vele szemben a felperesnek 
kereshetőségi joga nem volt. Emiatt a perben a 
veszélyes üzemek találkozására vonatkozó 
felelősségi szabályok [Vtv. 75/A. § (2) bekezdés, 
Ptk. 6:539. §] alkalmazására sem volt szükség. 

[38] A jogerős közbenső ítélet ezért a felülvizsgálati 
kérelemben feltüntetett jogszabályhelyek közül sérti 
a Vtv. 8. § (2) bekezdésének a) pontját. 

[39] Mindez tehát azt jelenti, hogy a település 
vadászterületnek nem minősülő közigazgatási 
belterületén az ott megtelepedett vadászható állat 
által okozott kárért a vadászatra jogosult kártérítési 
felelősséggel nem tartozik. 

[40] A Kúria a kifejtettekre figyelemmel, a Pp. 424. § (3) 
bekezdése alapján a jogerős közbenső ítéletet 
hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróság 
ítéletét helybenhagyta. 

(Kúria Pfv. III.20.122/2021/7.) 

 I. Az első- és a másodfokú ítélet indokolásának 
szövegkörnyezetből kiragadott részletei 

önmagukban nem támasztják alá azt, hogy a 
másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét eltérő 
jogi indokolásra utalással hagyta helyben.  
II. Amennyiben az engedélyezés iránti kérelem a Kúria 
közzétett határozatától a bíróság anyagi pervezetése 
körében felmerült jogkérdésben való eltérésre irányul, 
a bizonyítás körében adott tájékoztatás megfelelő 
voltának megítéléséhez nem nélkülözhető – a szükséges 
mértékben – az érdemi döntést megalapozó indokok 
vizsgálata. [2016. évi CXXX. tv. (Pp.) 279. § (1) bek., 
346. § (4) bek., 408. § (2) bek., 409. § (2) bek. a) és b) 
pont, (3) bek., 1995. évi XXXIII. tv. (Szt.) 13. § (1) bek., 
(2) bek. a) pont]. 

Az ügy tényállása 
[1] Az alperes az 1990-es évek közepe óta gyártja és 

forgalmazza az E. elnevezésű hányáscsillapító 
gyógyszerkészítményét, amelynek hatóanyaga az O. 
nevű vegyület. Az 1990-es évek végén a G. W. Ltd. 
(a továbbiakban: G.) szabadalombitorlás miatt lépett 
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fel az alperessel szemben azt állítva, hogy az E. 
termék gyártásával és forgalmazásával bitorolja az 
O. előállítási eljárását védő szabadalmát. Az alperes 
kezdetben azzal védekezett, hogy a hatóanyagot a G. 
szabadalmától független, ún. kerülőeljárással állítja 
elő saját szabadalmai alapján. Majd 2000 
márciusában egy olyan reakcióvázlattal állt elő, 
amely szerint a dioxospirolakton és a 2-metil-
imidazol reakciójában egy imidazolium só 
köztitermék keletkezik és ez alakul tovább O.-vá. Ezt 
az érvelést a bíróság elfogadta, és elutasította a G. 
ideiglenes intézkedés iránti kérelmét, továbbá a 
Magyar Szabadalmi Hivatal is helyt adott az alperes 
G.-vel szemben benyújtott nemleges megállapítás 
iránti kérelmének. Ezután az alperes és a G. 2001 
februárjában a jogvitát egyezséggel zárta le. 

[2] A felperes 2015-ig, nyugdíjazásáig 
munkaviszonyban állt az alperessel. Munkatársaival 
együtt – 23%-os részaránnyal – feltalálója egy 
szolgálati találmánynak, amelynek tárgya azonos az 
alperes reakciómechanizmusában keletkező 
köztitermékkel (intermedierrel) és előállításával. 

[3] Az alperes jogosultja a 2000. március 28. napján 
bejelentett, 2008. április 3. napján megadott „O. 
intermedierje és eljárás annak előállítására” 
elnevezésű szabadalomnak, amelynek tárgya a 
felperesnek és társainak a találmánya. 

[4] A feltalálók a szabadalom, illetve annak európai 
ekvivalensének hasznosítása után díjigénnyel léptek 
fel. Az alperes úgy nyilatkozott, hogy a találmányt a 
gyártásban nem hasznosítja, az kizárólag arra 
szolgált, hogy igazolja az általa használt eljárás 
reakciómechanizmusát, és ezzel a G. által ellene 
indított bírósági eljárást peren kívüli megoldással 
tudta lezárni. Mivel a találmánynak ez az előnye nem 
számszerűsíthető, a díjazásra egyszeri díjat 
megállapítva, találmányi díjszerződést ajánlott a 
feltalálóknak, amelyet ők a felperes kivételével 
elfogadtak. 

[5] A felperes 2017. július 12-én az E. termék 
forgalmazása után díjigénnyel kereste meg az 
alperest. Az alperes fenntartotta, hogy a találmányt 
kizárólag jogi cél elérése érdekében hasznosította, 
ezért a találmányi díjszerződés szerinti összeget kész 
megfizetni a felperesnek. 

A felperes keresete és az alperes védekezése 
[6] A felperes keresetében annak megállapítását kérte, 

hogy az alperes és közte nem jött létre találmányi 
díjszerződés, kérte továbbá az alperest 20 millió 
forint találmányi díj és kamatai megfizetésére 
kötelezni. 

[7] Az alperes a kereset elutasítását kérte. Védekezése 
szerint a szabadalom csupán jogi célt szolgált, azt a 
gyártási technológia során nem alkalmazza. 

Az első- és a másodfokú bíróság döntése 
[8] Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította. 
[9] A megállapítási keresetet a polgári perrendtartásról 

szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Pp.) 172. § (3) bekezdésében meghatározott 
feltételek fennállásának hiányában alaptalannak 
találta. 

[10] Az elsőfokú bíróság a marasztalási keresettel 
kapcsolatban rögzítette, hogy a felperes két 
jogalapon támasztott igényt a találmányok 
szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. 

törvény (a továbbiakban: Szt.) 13. § (2) bekezdése 
alapján: egyrészt a találmány gyártás útján való 
hasznosítását, másrészt a hasznosítás előnyös piaci 
helyzet fenntartása érdekében történő mellőzését 
állította. Rámutatott, hogy a kettő egyszerre 
nyilvánvalóan nem teljesülhet. 

[11] Az elsőfokú bíróság a perben kirendelt igazságügyi 
szakértő véleménye alapján megállapította, hogy az 
alperes a perbeli szabadalom 1. főigénypontja 
szerinti vegyületet az E. készítmény gyártása során 
előállítja, így a felperest mint a perbeli szabadalom 
feltalálóját az Szt. 13. § (1) bekezdése és (2) 
bekezdésének a) pontja alapján feltalálói díj illeti 
meg. 

[12] Az elsőfokú bíróság a találmányi díj mértékének 
meghatározása során kifejtette, hogy a perbeli 
találmány nem az E. gyártásának képességét 
teremtette meg az alperesnél, miután az E. 
készítmény gyártási eljárását az alperes 1996 óta 
alkalmazza, és nem is javította az alperes 
technológiáját, így a licenciaforgalomban értékelhető 
módon hozzáadott értékkel nem rendelkezik. A 
perbeli találmány szerepe kizárólag azt a célt 
szolgálta, hogy egy jogvita nyomán napvilágra 
hozott egy reakciómechanizmust, amely a már 
korábban használatba vett gyártási eljárást 
jellemezheti. Jelentősége abban nyilvánult meg, 
hogy alternatívaként volt hivatkozható egy másik 
reakciómechanizmussal szemben a bitorlás miatt 
folyamatban volt jogvitában. A perbeli találmánynak 
ezért a licenciaforgalomban betöltött szerepe és 
értéke relatív, csak az az előny képezi a díjazás 
alapját, amelyet az alperesnek a G. szabadalom 
bitorlási vádjával szemben sikerült elérnie a 
találmány révén, vagyis anélkül folytathatta az E. 
gyártását, hogy nem kellett a G.-nek a 
szabadalombitorlással elért gazdagodást 
visszatérítenie, vagy hasznosítási szerződés alapján 
hasznosítási díjat fizetnie. Ezen költségek 
megtakarítása az az előny, amellyel arányos 
találmányi díj illeti meg a felperest a G. szabadalmi 
oltalmának lejáratáig tartó időszakra. A G. 
szabadalmának oltalma 2005. január 25-én lejárt, ez 
a találmányértékesítés végső dátuma, amelyhez 
képest a perbeli szabadalom megadásának 2008. 
április 3-i időpontja későbbi, tehát a követelés ekkor 
vált esedékessé, az elévülés ezen a napon kezdődött 
meg. Az elévülést megszakító vagy annak 
nyugvására okot adó körülmény nem merült fel, így 
a követelés 2013. április 3-án elévült, amely ezért a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
(a továbbiakban: régi Ptk.) 325. § (1) bekezdése 
alapján bírósági úton nem érvényesíthető. 

[13] A felperes és az alperes fellebbezése folytán eljárt 
másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság 
ítéletének fellebbezett rendelkezését helybenhagyta. 

[14] A másodfokú bíróság rögzítette, hogy az elsőfokú 
bíróság döntésével és indokaival mindenben 
egyetért, kizárólag a fellebbezésekben foglaltakra 
nézve fejtette ki az álláspontját. Ennek körében 
rámutatott, hogy a felperes érvelésével szemben, az 
elsőfokú bíróság nem érintette a szabadalom 
oltalomképességének a kérdését és a hozzáadott 
érték hiányát sem objektíve, hanem csak az alperes 
tevékenységéhez viszonyítottan állapította meg, ami 
abból következtethető vissza, hogy az alperes már a 
reakcióvázlat, illetve a perbeli szabadalom 
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megalkotása előtt is bizonyosan rendelkezett az O. 
előállítását lehetővé tevő valamilyen technológiával. 
Ez a körülmény teszi azt is reálissá, hogy az alperes 
a szolgálati találmánnyal szemben nem támasztott 
olyan elvárást, hogy az gyakorlati, műszaki 
értelemben nála a gyártásban technológiai változást 
hozzon. Abban viszont egyetértett a felperessel, hogy 
megalapozatlanul tartalmazza az elsőfokú ítélet, 
hogy az alperes 1996-tól ugyanazt az eljárást 
alkalmazza, mert erre nem folyt bizonyítás. Nem 
tulajdonított ugyanakkor ügydöntő jelentőséget 
annak, hogy ténylegesen milyen gyártási folyamat 
alapján zajlott 1996-ban az E. termék előállítása, 
illetve annak mi a viszonya az alperes által 
ismertetett technológiához vagy a perbeli 
szabadalomhoz. A felperest terhelte annak 
bizonyítása, hogy az alperes hasznosítja a 
szabadalmat, a perben kirendelt igazságügyi szakértő 
véleménye pedig ennek megállapítására alkalmas. A 
másodfokú bíróság – egyetértve az elsőfokú 
bírósággal – az alperes szakértői vizsgálatra 
vonatkozó kifogásait és a szakértő érdemi 
megállapításait vitató álláspontját nem osztotta. A 
másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú bíróság 
álláspontjával, miszerint a szabadalom 
licenciaforgalmi értékének meghatározása során a 
szabadalom speciális keletkezési körülményeinek 
tulajdonított ügydöntő jelentőséget. Eszerint a 
találmánnyal az egyedüli cél az volt, hogy egy olyan 
lehetséges reakcióváltozatot vázoljon fel, amely 
alapján, függetlenül attól, hogy az valóban beépítésre 
kerül-e a gyártási folyamatba, az alperes mentesülni 
tudjon a szabadalombitorlás és jogkövetkezményei 
alól. A másodfokú bíróság megállapítása szerint a 
felperes helytelenül értelmezte az esedékesség 
időpontját is, mert az nem az oltalmi idő 
megszűnéséhez, hanem a használati cselekményhez, 
az értékesítéshez kötődik. Az elsőfokú bírósággal 
egyezően állapította meg, hogy az Szt. 13. § (1) 
bekezdésének a) pontja szerinti hasznosítás esetén az 
esedékesség és egyben az elévülési idő kezdete a 
perbeli szabadalom lajstromozásának napja. Ehhez 
képest a felperes 2017. július 17-én kelt felszólító 
levele már az elévülést követően keletkezett. 

A felülvizsgálat engedélyezése iránt kérelem 
[15] A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be 

felülvizsgálati kérelmet és felülvizsgálat 
engedélyezése iránti kérelmet. Kérte, hogy a Kúria a 
Pp. 409. § (3) bekezdése és a (2) bekezdés a)–b) 
pontja alapján a jogerős ítélet felülvizsgálatát 
engedélyezze. 

[17] Elsődlegesen azzal érvelt, hogy a felülvizsgálat 
engedélyezésére nincs szükség, mert a per tárgyának 
értéke a Pp. 408. § (1) bekezdésében rögzített 
ötmillió forintot meghaladja, a Pp. 408. § (2) 
bekezdésében foglalt feltételek pedig nem állnak 
fenn. Egyrészről a másodfokú bíróság indokolása 
nem tartalmazza egyértelműen – a Pp. vonatkozó 
rendelkezésére utalással – annak feltüntetését, hogy 
a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét 
azonos jogszabályi rendelkezésre és jogi indokolásra 
utalással hagyta helyben, miként azt a Kúria Polgári 
Kollégiumának a felülvizsgálat engedélyezésével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2/2017. (XI. 
13.) PK véleménye a 11. pontjában rögzíti. 
Másrészről az elsőfokú bíróság ítéletének 55. pontja, 

valamint a másodfokú bíróság ítéletének 41. pontja 
szerinti indokolás „eltérő minősége” is kizárja a Pp. 
408. § (2) bekezdésének alkalmazhatóságát. 

[18] A felperes a felülvizsgálat engedélyezésének egyik 
okaként arra hivatkozott, hogy a jogerős ítélet a Kúria 
közzétett határozatától jogkérdésben eltér. A felperes 
az eltéréssel érintett határozatként a Kúria 
Kfv.IV.37.955/2019/6. számú végzését jelölte meg, 
amelyben a Kúria az építési ügyben hozott 
közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során 
az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és 
az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új 
határozat hozatalára utasította. A felperes álláspontja 
szerint a jogerős ítélet abban tér el a hivatkozott 
közzétett végzéstől, hogy nem tartalmaz kellően 
konkrét, egyediesített tájékoztatást, mert az elsőfokú 
bíróság elmulasztotta a felperest tájékoztatni arról, 
hogy a találmányi díjigény megállapítása érdekében 
az 1996. február 15-én kelt gyártási dokumentáció és 
a rögzített gyártási technológia összehasonlítása 
vonatkozásában is terjessze elő a bizonyítási 
indítványait, annak megállapítása érdekében, hogy a 
perbeli szabadalom hatékonyabbá tette-e az alperes 
gyártását. 

[19] A felperes a felülvizsgálat engedélyezésének további 
okaként előadta, hogy a Kúria a régi Ptk. 326. § (2) 
bekezdése, valamint az Szt. 13. § (1)–(3) 
bekezdéseinek viszonyát képező jogkérdésben még 
nem foglalt állást, amelynek elvi jelentősége abban 
áll, hogy megállapítható-e az elévülés nyugvása arra 
tekintettel, hogy a szolgálati találmány feltalálójának 
nincs tudomása a szabadalom értékesítéséről, illetve 
életszerűtlen, hogy a feltaláló a munkaviszonyának 
ideje alatt lépjen fel igénnyel a szabadalmas 
munkáltatóval szemben, annak ellenére is, ha 
tudomása van az egyes értékesítésekről. 

[20] A felperes a felvetett jogkérdés társadalmi 
jelentőségére hivatkozva azzal érvelt, hogy minden 
olyan – a Pp. hatálya alá tartozó – eljárásban, ahol 
anyagi pervezetés és szakértői bizonyítás szükséges, 
az igényérvényesítő felek kapják meg az 
egyediesített és a konkrét anyagi jogviszonyra 
vonatkozó tájékoztatást. Ennek az elsőfokú bíróság 
tájékoztatása szerint nem felelt meg. A mulasztás 
következmények nélkül maradása a bíróságokat 
jogsértő gyakorlat folytatására ösztönözheti. A 
jogsértés pedig a kutatás-fejlesztés területén dolgozó, 
potenciálisan feltalálónak minősülő, egyre nagyobb 
számú személyek körét érintheti. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[21] A Kúria Polgári Kollégiumának a felülvizsgálat 

engedélyezésével kapcsolatos egyes kérdésekről 
szóló 1/2021. (VII. 12.) PK vélemény (a 
továbbiakban: PK vélemény) 7. pontja értelmében a 
Kúria a felülvizsgálat engedélyezésének 
szükségességét hivatalból vizsgálja. 

[22] A Pp. 408. § (2) bekezdése szerint nincs helye 
felülvizsgálatnak vagyonjogi perben, ha az elsőfokú 
bíróság ítéletét a másodfokú bíróság azonos 
jogszabályi rendelkezésre és jogi indokolásra 
utalással hagyta helyben. 

[23] A Kúria Polgári Kollégiuma a PK vélemény 14. 
pontjában a korábbi 2/2017. (XI. 13.) PK véleményét 
meghaladottnak tekintette. A hatályos PK vélemény 
11. pontja rögzíti: a másodfokú ítélet indokolásában 
hivatkozott jogszabályhely vagy az indokolás 
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tartalma alapján a Kúria állapítja meg, hogy a 
másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét 
azonos jogszabályi rendelkezésre és jogi indokolásra 
utalással hagyta-e helyben. Ezért a felperes téves – és 
a meghaladottá vált PK véleményre – hivatkozásával 
szemben a Pp. 408. § (2) bekezdésében írt feltétel 
teljesülésének hiánya nem állapítható meg 
önmagában amiatt, hogy a másodfokú bíróság 
indokolásában nem tüntette fel kifejezetten azt, hogy 
az elsőfokú ítéletet azonos jogszabályi rendelkezésre 
és jogi indokolásra utalással hagyta helyben. A 
másodfokú bíróság rögzítette, hogy az elsőfokú 
bíróság a tényállást kellő mértékben feltárta, a 
szükséges bizonyítást lefolytatta, abból a 
bizonyítékok okszerű mérlegelésével, az anyagi és 
eljárási szabályok megfelelő, a joggyakorlattal is 
összhangban álló alkalmazásával, helyesen jutott arra 
a következtetésre, hogy a felperest a perbeli 
lajstromszámú szabadalom után találmányi díj nem 
illeti meg; döntésével és indokaival a másodfokú 
bíróság mindenben egyetértett, és kizárólag a 
fellebbezésekben írtak alapján fejtette ki az indokait. 
A másodfokú bíróság ítéletének indokolásából pedig 
egyértelműen kiderül, hogy azonos jogszabályi 
rendelkezésre és jogi indokolásra utalással hagyta 
helyben az elsőfokú bíróság ítéletét. 

[24] Nem volt elfogadható a felperesnek az indokolás 
„eltérő minőségére” vonatkozó álláspontja sem. 

[25] Az elsőfokú bíróság ítéletében a perbeli találmány 
lényegét és szerepét vizsgálva rögzítette 
kiindulópontként azt, hogy az alperes az E. 
készítmény azon gyártási eljárását, amellyel a 
felperes találmánya összefügg, 1996 óta alkalmazza, 
tehát azt évekkel a perbeli találmány megalkotása 
előtt fejlesztette ki és vette használatba. A perbeli 
találmány kidolgozásának igénye a felek 
egybehangzó előadása szerint a G. 1998-beli 
szabadalombitorlási vádja miatt merült fel, amikor az 
alperes abba a helyzetbe került, hogy bizonyítsa: az 
E. készítmény O. hatóanyagát nem a G. 
szabadalmával védett eljárással gyártja. Az elsőfokú 
bíróság megállapította, hogy a találmány szerepe 
kizárólag abban áll, hogy egy jogvita nyomán 
napvilágra hozott egy reakciómechanizmust, amely a 
már korábban használatba vett gyártási eljárást 
jellemezheti. 

[26] A másodfokú bíróság nem tulajdonított ügydöntő 
jelentőséget annak, hogy ténylegesen milyen gyártási 
folyamat alapján zajlott 1996-ban az E. termék 
előállítása, mert – egyetértve az elsőfokú bíróság 
álláspontjával – kifejtette, hogy az Szt. 13. § (7) 
bekezdése szerint modellezve a szabadalom 
licencforgalmi értékét, ügydöntő jelentőséget a 
szabadalom speciális keletkezési körülményeinek, 
vagyis annak tulajdonított, hogy az kizárólag azért 
jött létre, hogy az alperes sikeresen védekezhessen a 
G. által indított szabadalombitorlás vádjával 
szemben, vagyis a találmánnyal az egyedüli cél az 
volt, hogy egy olyan lehetséges reakcióvázlatot 
vázoljon fel, amelynek alapján, függetlenül attól, 
hogy az valóban beépítésre kerül-e a gyártási 
folyamatba, az alperes mentesülni tudjon a G. 
részéről állított szabadalombitorlás és 
jogkövetkezményei alól. Az első- és a másodfokú 
ítélet felperes által hivatkozott, szövegkörnyezetből 
kiragadott részletei nem támasztják alá a felperesnek 
azt az álláspontját, hogy az ügy érdemi elbírálása 

szempontjából releváns megállapítások tekintetében 
az első- és a másodfokú ítélet indokolása eltér. 

[27] A kifejtettek szerint – szemben a felperes 
álláspontjával – a Pp. 408. § (2) bekezdésének 
feltételei fennállnak, ezért a jogerős ítélet 
felülvizsgálatának engedélyezése iránti kérelem 
előterjesztése és annak elbírálása indokolt. 

[30] A Pp. 409. § (3) bekezdése alapján a Kúria 
engedélyezi a felülvizsgálatot, ha az ítélet a Kúria 
közzétett határozatától jogkérdésben eltér. 

[31] E jogszabályi rendelkezés alapján a felperes a 
Kúriának a Bírósági Határozatok Gyűjteményében (a 
továbbiakban: BHGY) 2012. január 1-je után 
közzétett Kfv.IV.37.955/2019/6. számú 
határozatában kifejtettektől való eltérő 
jogértelmezésre hivatkozott. 

[32] Az eltéréssel érintett kúriai határozat szerint a Kúria 
eljáró tanácsa – tartalmilag – azt állapította meg, 
hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítási teher 
kiosztása során elmulasztotta a Pp. 237. § (2) 
bekezdéséből és a 317. § (1) bekezdésének a) 
pontjából következő, a kellően konkrét, egyediesített 
tájékoztatási kötelezettségét; a gyakorlatban 
értelmezhetetlen ugyanis az a tájékoztatás, miszerint 
„a keresettel támadott közigazgatási határozat 
jogszabálysértő voltát kell a felperesnek 
bizonyítania”. Ez a tájékoztatás egyetlen 
bizonyítandó tényt sem tartalmaz. 

[34] A felperes által hivatkozott közzétett határozatban a 
bíróságnak az anyagi pervezetés körében a 
bizonyítással kapcsolatos – kellően konkrét, 
egyediesített – tájékoztatási kötelezettsége és a 
tájékoztatás elmulasztásának következménye 
körében tett megállapításaitól eltérő jogértelmezés a 
perben a következők miatt nem merül fel. 

[35] Az elsőfokú bíróság végzésében arra hívta fel a 
felperest, hogy a megadott határidőben határozott 
módon fogalmazza meg a szakértő által tisztázandó 
azon kérdéseit, amelyek annak megválaszolására 
irányulnak, hogy az alperes hasznosítja-e a perbeli 
szabadalmat; műszakilag szabatos módon határozza 
meg azt a konkrét gyártástechnológiai lépést, 
műszaki intézkedést, amelynek teljesülését vagy nem 
teljesülését a szakértőnek vizsgálnia kell annak 
eldöntéséhez, hogy a felperesi szabadalom 
hasznosítása az alperesnél megtörténik-e. Felhívta a 
figyelmet, hogy a bíróság – a perfelvétel lezárását 
követően – a bizonyítást elsősorban erre a kérdésre 
folytatja le. 

[36] A perbeli jogvita elbírálására irányadó Szt. 13. § (1) 
bekezdése értelmében a feltalálót a szolgálati 
találmány értékesítése esetén illeti meg találmányi 
díj. Az Szt. 13. § (2) bekezdésének a) pontja alapján 
a szolgálati találmány értékesítésének kell tekinteni a 
találmány hasznosítását, ideértve a hasznosításnak 
előnyös piaci helyzet teremtése vagy fenntartása 
érdekében történő mellőzését is. E rendelkezések 
alapján az elsőfokú bíróság a szolgálati találmány 
díjigényt megalapozó értékesítésének megítéléséhez 
tartotta szükségesnek annak vizsgálatát, hogy az 
alperes hasznosítja-e a perbeli szabadalmat, és 
egyben tájékoztatta a feleket arról, hogy a bizonyítást 
elsősorban erre a kérdésre folytatja le. A bizonyítás 
tehát arra irányult, hogy a találmány értékesítése – 
hasznosítással vagy annak mellőzésével – 
megvalósult-e az alperes részéről. A találmány 
bármely módon történő értékesítése ugyanis csak 
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akkor valósulhat meg, ha megállapítható, hogy az 
alperes gyártási eljárása, nevezetesen az E. 
készítmény O. hatóanyagának előállítása a perbeli 
szabadalom oltalmi körébe esik. Ennek bizonyítása a 
perben megtörtént, amelyre vonatkozóan a felperes 
kellően konkrét és egyediesített kioktatásban 
részesült, a tájékoztatás az eltéréssel érintett 
határozatban is hivatkozott 1/2009. (VI. 24.) PK 
véleményben kifejtetteknek is megfelelt. 

[37] Miután a per nem vitás adatai alapján az alperes a 
perbeli találmány megalkotása előtt és azt követően 
is előállította az E. készítményének O. hatóanyagát, 
az alperes védekezésére is tekintettel, az eljárt 
bíróságok azonosan foglaltak állást abban, hogy a 
perbeli szabadalom szerepe és célja az volt, hogy a 
G. bitorlási vádját elhárítsa, és bemutassa azt, hogy a 
G. szabadalommal védett eljárása megkerülhető 
azáltal, hogy egy olyan lehetséges 
reakciómechanizmust mutat be, amely egy másik 
reakciómechanizmussal szemben alternatívaként 
volt hivatkozható. Az eljárt bíróságok a perbeli 
találmánynak ezt a szerepét értékelték, és állapították 
meg az Szt. 13. § (2) bekezdése a) pontjának második 
fordulata alapján azt, hogy a perbeli találmánynak a 
licencforgalomban betöltött szerepe az előnyös piaci 
helyzet fenntartása érdekében történő mellőzése volt. 
Az értékesítés e módjának megítélése további 
bizonyítást nem igényelt. 

[38] A felperes a Kúria megjelölt határozatában 
kifejtettektől eltérő jogértelmezésre amiatt 
hivatkozott, mert hiányolta, hogy az elsőfokú bíróság 
a találmányi díj megállapítása érdekében nem 
tájékoztatta arról, hogy az 1996. február 15-én kelt 
gyártási dokumentáció és a rögzített gyártási 
technológia összehasonlítása vonatkozásában is 
terjessze elő a bizonyítási indítványait. A perbeli 
szabadalom sajátos keletkezési körülményeire 
figyelemmel (jogi célt szolgált) azonban nem szorult 
bizonyításra az, hogy az alperes a perbeli szabadalom 
bejelentését megelőzően milyen előállítási eljárással 
gyártotta az E. termék hatóanyagát. Ezért a felperes a 
bizonyítás körében a tájékoztatás nem megfelelő 
voltára, a közzétett határozattól a bíróság anyagi 
pervezetése körében felmerült jogkérdésben való 
eltérésre megalapozatlanul hivatkozott. 

[39] A Pp. 409. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a 
Kúria a felülvizsgálatot akkor engedélyezi, ha az ügy 
érdemére kiható jogszabálysértés vizsgálata a 
joggyakorlat egységének vagy továbbfejlesztésének 
biztosítása miatt indokolt. 

[40] A PK vélemény 1. pontja értelmében a Kúria a 
joggyakorlat egységének biztosítása érdekében a 
felülvizsgálatot akkor engedélyezi, ha a jogerős ítélet 
olyan elvi jelentőségű jogkérdést vet fel, amellyel 
kapcsolatban a Kúria jogegységi határozatában, az 
általa a BHGY-ben közzétett eseti határozatban még 
nem foglalt állást, feltéve, hogy a jogértelmezést 
igénylő elvi jelentőségű jogkérdésben a bírói 
gyakorlat nem egységes vagy a joggyakorlattól eltérő 
bírói döntés megismétlődésének, ezáltal a jogegység 
megbomlásának a veszélye áll fenn. Az e ponthoz 
fűzött indokolás szerint elvi jelentőségű 
jogkérdésnek minősül minden olyan jogkérdés, 
amely egy jogszabály rendelkezésének 
értelmezésével, az alkalmazandó norma alapvető 
tartalmával és az ahhoz kapcsolódó esetleges 
jogkövetkezményekkel összefügg. Nem elegendő 

ugyanakkor, hogy a Kúria a felmerülő elvi 
jelentőségű jogkérdésben még nem foglalt állást. Az 
is szükséges, hogy az engedélyezés iránti kérelemben 
a fél arra hivatkozott, hogy az adott jogkérdésben az 
adott bírói gyakorlat nem egységes, vagy, hogy a 
joggyakorlattól eltérő bírói döntések 
megismétlődésének, ezzel a joggyakorlat egysége 
megbomlásának a veszélye áll fenn. Ha a fél erre az 
engedélyezési okra hivatkozik, az engedélyezés 
alapjául szolgáló eltérő bírói döntéseket az 
engedélyezés iránti kérelmében egyértelműen 
azonosítható módon meg kell jelölnie. 

[41] A jogerős ítélet annak megállapítását követően, hogy 
a szolgálati találmány értékesítése az Szt. 13. § (2) 
bekezdése a) pontjának második fordulata szerint a 
hasznosítás mellőzésében nyilvánult meg, a 
követelés elévülése miatt utasította el a keresetet, 
utalva arra, hogy az elévülést megszakító vagy annak 
nyugvására okot adó körülmény nem merült fel. 
A felperes hivatkozásával szemben a Kúria már állást 
foglalt a szabadalom hasznosításából eredő díjigény 
elévülésének nyugvását előidéző menthető ok 
megítélése körében, amikor ítéletében rámutatott, 
hogy az elévülés nyugvását a jogosult személyén, 
tevékenységén kívül álló olyan ok idézheti elő, amely 
objektív alapon zárja el a jogosultat attól, hogy a 
követelését érvényesítse. Így a hivatkozott ügyben a 
Kúria nem tekintette menthető oknak a felperes 
törvényes képviselőjének azt a magatartását, amely 
azt eredményezte, hogy nem tudott a szabadalom 
hasznosítása után járó díjigényről, így azt nem 
érvényesíthette (Kúria Pfv.IV.20.671/2012/6.). A 
felperesnek az a hivatkozása, hogy az alperes 
munkavállalójaként nem volt információja a 
szabadalom értékesítéséről, illetve, ha rendelkezik is 
információval az értékesítésről, a munkaviszonyára 
tekintettel „életszerűtlen” elvárás, hogy pert indítson 
a munkáltatójával szemben – a hivatkozott döntésben 
kifejtettek szerint – az elévülés nyugvását 
eredményező objektív oknak nem minősül. 
Önmagában a fél részére értelmezést igénylő kérdés 
felvetése nem alapozhatja meg a felülvizsgálat 
engedélyezését a joggyakorlat egységének vagy 
továbbfejlesztésének biztosítása érdekében (Kúria 
Pfv.I.20.834/2019/2.). Ettől függetlenül a felperes a 
bírói gyakorlat nem egységes voltára nem 
hivatkozott, az engedélyezés alapjául szolgáló eltérő 
bírói döntéseket nem jelölt meg, így a joggyakorlat 
egységének biztosítása érdekében a felperesnek a Pp. 
409. § (2) bekezdésének a) pontja körében előadott 
érvelése a felülvizsgálat engedélyezésére nem 
alkalmas. 

[42] A Pp. 409. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a 
Kúria a felülvizsgálatot akkor engedélyezi, ha az ügy 
érdemére kiható jogszabálysértés vizsgálata a 
felvetett jogkérdés különleges súlya, illetve 
társadalmi jelentősége miatt indokolt. A PK 
vélemény 3. pontja értelmében a Kúria a felvetett 
jogkérdés társadalmi jelentőségére figyelemmel a 
felülvizsgálatot különösen akkor engedélyezi, ha a 
jogkérdés a jogalanyok széles körét érinti. Az e 
ponthoz tartozó indokolás szerint a felülvizsgálat 
csak akkor engedélyezhető, ha a Kúria a különleges 
súlyú, illetve a nagy társadalmi jelentőségű 
jogkérdésben korábban még nem foglalt állást 
jogegységi határozatában, kollégiumi véleményében 
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vagy az általa a BHGY-ben közzétett eseti 
határozatában. 

[43] Figyelemmel arra, hogy a fentiekben részletesen 
kifejtettek alapján a felperes által hivatkozott 
határozattól a jelen ügyben eljáró bíróság anyagi 
pervezetése körében felmerült jogkérdésben eltérés 
nem volt megállapítható, a felperes érvelésével 
szemben nem áll fenn annak a veszélye, hogy a 
jogsértő gyakorlat fenntartása másokat is a jogsértő 
gyakorlat folytatására ösztönözne. Az ügy érdemére 
kiható jogszabálysértés hiányában önmagában az az 
érvelés, hogy a peres felek minden ügyben kapják 
meg a megfelelő tájékoztatást, függetlenül a kutatás-
fejlesztés területén tevékenykedő kutatók 
létszámától, nem alapozza meg az anyagi 
pervezetésre vonatkozó jogkérdés társadalmi 
jelentőségét és így a felülvizsgálat engedélyezését. 

[44] A kifejtettek alapján a Kúria a felülvizsgálatot a Pp. 
411. § (1) bekezdése alapján megtagadta. 

(Kúria Pfv. IV. 20.932/2021/2.) 

 A perköltség felszámítása jogintézményének 
bevezetésével a jogalkotó a perköltség 

megtérítéséhez való jogot a felek rendelkezése alá 
vonta, összhangban a Pp. 2. §-ában szabályozott 
rendelkezési elvvel, azon belül a kérelemhez kötöttség 
elvével. Ennek jelentősége egyrészről az, hogy a bíróság 
csak akkor rendelkezhet a pernyertes fél 
perköltségéről, ha a fél azt felszámította, azaz 
rendelkezési joga körében kifejezésre juttatta a 
perköltségre vonatkozó igényét, másrészről csak a 
felszámításban feltüntetett költségről 
(költségelemekről) rendelkezhet és csak az abban 
meghatározott mérték (összeg) erejéig [2016. évi 
CXXX. tv. (Pp.) 81. § (1)-(5) bek.]. 

[1] Az elsőfokú bíróság ítéletét a másodfokú bíróság 
ítéletében a II. rendű és a III. rendű alperesek 
fellebbezései folytán bírálta felül. A III. rendű alperes 
fellebbezésében az elsőfokú ítélet 
megváltoztatásával a kereset elutasítását, valamint a 
felperes első- és másodfokú perköltség megfizetésére 
kötelezését kérte. 

[2] A másodfokú bíróság jogerős ítéletében – a per 
főtárgyát és az elsőfokú perköltséget érintő 
rendelkezésein túl – kötelezte a felperest 40 000 
forint ügyvédi munkadíjból álló másodfokú 
perköltségnek a II. rendű alperes részére történő 
megfizetésére, indokolásában rögzítve, hogy a 
másodfokú eljárást illetően ügyvédi munkadíjat mint 
perköltséget kizárólag a II. rendű alperes számított 
fel. 

[3] A III. rendű alperes a jogerős ítélet kiegészítését kérte 
– egyéb mellett – az általa megfizetett fellebbezési 
eljárási illeték felperes általi viseléséről való 
rendelkezéssel. E körben előadott érvelése szerint a 
másodfokú bíróságnak rendelkeznie kellett volna az 
általa megfizetett fellebbezési eljárási illetékről, 
mivel az a perköltség részét képezi, és a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Pp.) 266. § (2) bekezdése értelmében 
a bíróságnak az olyan tényeket, amelyekről hivatalos 
tudomása van, akkor is figyelembe kell vennie, ha 
azokra nem hivatkoznak. A fellebbezési illetéket 
megfizette, aminek tényéről így az ítélőtábla okirati 
bizonyítékkal is rendelkezett. Szerinte az eljárási 

illeték viseléséről való ítéleti rendelkezéshez 
elegendő a perköltség viselésére való kötelezésre 
irányuló határozott kereseti (fellebbezési) kérelem 
előterjesztése és az illeték megfizetésének bírói 
tudomásulvétele. 

[4] A másodfokú bíróság a fellebbezéssel támadott 
végzésében – más, kijavítás, illetve kiegészítés iránti 
kérelmek elbírálása mellett – a III. rendű alperesnek 
a jogerős ítélet fentiek szerinti kiegészítése iránti 
kérelmét elutasította. 

[5] Határozatának indokolásában a Pp. 81. § (1)–(2), 
valamint (5) bekezdéseire utalva kifejtette, hogy – 
eltérően a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 
IIII. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 79. § (1) 
bekezdésében foglaltaktól – nem elegendő a félnek a 
perköltség kapcsán csupán olyan kérelmet 
előterjesztenie, hogy a bíróság kötelezze az 
ellenérdekű felet annak megfizetésére, hanem a 
költség összegét és felmerülésének lényeges 
körülményeit, azaz annak típusát is meg kell 
határoznia. A polgári perben ugyanis a hatályos 
jogszabályi rendelkezések szerint a perköltségigény 
érvényesítésének eszköze a felszámítás, a bíróságnak 
a Pp. 82. § (1) bekezdése alapján a felszámított 
összegről kell hivatalból döntenie. A hivatalbóliság 
nem azt jelenti, hogy a bíróságnak a Pp. 81. § (2) 
bekezdésében meghatározottak szerint fel nem 
számított, de a rendelkezésre álló adatok alapján 
észlelhető költségekről is döntenie kellene. Jelen 
esetben a III. rendű alperes a fenti jogszabályi 
követelményeknek megfelelően nem számította fel a 
fellebbezési eljárási illeték összegét, és egyebekben 
is csupán azt kérte, hogy az ítélőtábla kötelezze a 
felperest másodfokú perköltség megfizetésére, annak 
pontos összege megjelölése nélkül. Ezért a 
másodfokú bíróság álláspontja szerint nem volt olyan 
perköltség, amelyről – a II. rendű alperes által 
felszámított ügyvédi munkadíjon kívül – 
rendelkeznie kellett volna. Minderre tekintettel az 
ítélet kiegészítésének nem volt helye, ezért az erre 
irányuló kérelmet elutasította. 

[6] A végzésnek a fellebbezési illetékkel kapcsolatos 
kiegészítése iránti kérelmét elutasító rendelkezésével 
szemben a III. rendű alperes terjesztett elő 
fellebbezést, amelyben a végzés megváltoztatását és 
a jogerős ítélet kiegészítését kérte oly módon, hogy 
az általa megfizetett 2 500 000 forint összegű 
fellebbezési eljárási illetéket a pervesztes felperes 
legyen köteles a részére megfizetni. 

[7] A felperes fellebbezésre tett észrevétele a másodfokú 
bíróság végzésének helybenhagyását célozta. 

[8] A III. rendű alperes fellebbezése nem megalapozott. 
[9] A jogalkotó a Pp. VII. Fejezetében, a perköltség 

viselésének szabályai körében a régi Pp. 
szabályaihoz képest új jogintézményt vezetett be: a 
felszámítást. A kodifikáció célja az volt, hogy a felek 
a perköltségigényük körében a perrel kapcsolatban 
felmerült költségeiket a pervesztes féllel szemben 
teljeskörűen érvényesítsék, ugyanakkor az 
ellenérdekű fél e körben is tudjon élni a védekezés 
jogával. 

[10] A Kúria rámutat: e jogintézmény bevezetésével a 
jogalkotó egyúttal a perköltség megtérítéséhez való 
jogot a felek rendelkezése alá vonta, összhangban a 
Pp. 2. §-ában szabályozott rendelkezési elvvel, azon 
belül a kérelemhez kötöttség elvével. Ennek 
többirányú jelentősége van a bíróság perköltség 
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tárgyában való rendelkezése körében. Egyrészről a 
bíróság csak akkor rendelkezhet a pernyertes fél 
perköltségéről, ha a fél tett felszámítást, azaz 
rendelkezési joga körében kifejezésre juttatta a 
perköltségre vonatkozó igényét. Másrészről csak a 
felszámításban feltüntetett költségről 
(költségelemekről) rendelkezhet és csak az abban 
meghatározott mérték (összeg) erejéig. 

[11] A Pp. 81. § (1) bekezdésében megfogalmazott norma 
mindezt magában foglalja. Ennek részletszabályait a 
Pp. 81. § (2)–(5) bekezdései rögzítik. A (2) bekezdés 
a felszámítás tartalmi követelményeit, a (3) bekezdés 
a felszámítás határidejét és az annak hiánya miatti 
halasztás tilalmát, a (4) bekezdés – ugyancsak a 
rendelkezési elvvel szinkronban – a felszámítás 
visszavonásának lehetőségét és a visszavont költség 
újbóli felszámításának kizártságát, míg az (5) 
bekezdés a jogi képviselővel eljáró fél részére 
eredetileg kizárólagosan előírt, a 2020. évi CXIX. 
törvény (a továbbiakban: Pp. Novella) 6. §-a által 
2021. január 1-től már lehetőségként szabályozott, a 
jogszabályban meghatározott költségjegyzék 
(nyomtatvány) előterjesztésével történő felszámítási 
módot. 

[12] A Pp. 81. § (2) bekezdése kötelező jelleggel („meg 
kell jelölni”) határozza meg a felszámítás elvárt 
tartalmi elmeit: az igényelt költség összegét, 
felmerülésének lényeges körülményeit, azt, hogy a 
perbe vitt mely jog érvényesítésével merült fel, és 
ezek – egyidejű – okirati igazolását azzal, hogy a 
bíróság által az eljárást befejező határozatban 
meghatározható költség az annak összegét 
szabályozó jogszabályi rendelkezésre utalással is 
felszámítható. 

[13] A félnek tehát főszabály szerint a nyilatkozatában 
meg kell jelölnie az igényelt költség fajtáját, annak 
pontos összegét, a felmerülés lényeges körülményeit, 
és ha a perben több jogot érvényesít – feltéve, ha 
elkülöníthető – a költséget hozzá kell kapcsolni 
ahhoz a joghoz, amelynek érvényesítése miatt az 
felmerült. 

[14] A Pp. felhívott rendelkezéseivel és a fentebb írt 
jogalkotói céllal ellentétes, erre tekintettel téves a III. 
rendű alperes fellebbezési hivatkozása, miszerint 
önmagával a fellebbezési illeték lerovásával és e 
ténynek a fellebbezésében való rögzítésével eleget 
tett volna felszámítási kötelezettségének. A 
fellebbezési illeték lerovásával kapcsolatos jelzés 
mint tényközlés nem feleltethető meg a Pp. 81. § (1) 
bekezdése által megkövetelt, ugyanezen 
jogszabályhely (2) bekezdése szerinti tartalommal 
elvárt, a rendelkezési elven alapuló 
jogérvényesítésnek. A III. rendű alperes kiegészítés 
iránti kérelmében hivatkozott Pp. 266. § (2) 
bekezdése pedig nem a perköltségviselés, hanem a 
tényállás megállapítása körébe tartozó normát (a 
bizonyításra vonatkozó alapvető rendelkezéseket, 
azon belül a bizonyítás nélkül megállapítható 
tényekre vonatkozó előírásokat) tartalmaz, ezért a III. 
rendű alperes hivatkozása – a Pp. 81. §-ához mint 
speciális rendelkezéshez képest – nem adekvát 
jogszabályhelyre vonatkozott. 

[15] A Kúria arra is kitér, hogy a Pp. 383. § (6) bekezdése 
értelmében a másodfokú bíróság a fellebbezési 
kérelem, csatlakozó fellebbezési kérelem és a 
fellebbezési ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül, 
hivatalból kizárólag a le nem rótt illeték, valamint az 

állam által előlegezett és meg nem térült költség 
megfizetéséről határoz, a hivatalbóliság tehát a fél 
által lerótt illeték figyelembevételére nem terjed ki. 

[16] A másodfokú bíróság fellebbezéssel támadott 
végzésének indokolásában helytállóan mutatott rá, 
hogy a Pp. 81. § (5) bekezdésének a Pp. Novellával 
2021. január 1-től történt módosítása – amely a 
költségjegyzék-nyomtatvány kötelező használatát 
megszüntette a jogi képviselővel eljáró fél 
tekintetében – nem érintette a Pp. 81. §-ában 
meghatározott, a perköltség felszámítására 
vonatkozó további kötelezettségeket. Ezt a Pp. 
Novella végső előterjesztői indokolása a 6. §-hoz 
fűzött részletes indokolásában kifejezetten rögzíti. 
Az előterjesztői indokolás pedig – Magyarország 
Alaptörvénye hetedik módosítása 8. cikke által az 
Alaptörvény 28. cikkének 2019. január 1-től 
megállapított második mondata alapján – a 
jogszabályok céljának megállapítása során a 
jogszabály preambuluma melletti elsődleges forrás. 
Erre tekintettel az Alaptörvény 28. cikke szerinti 
teleologikus értelmezés is a másodfokú bíróság 
álláspontjára vezet. 

[17] A kifejtettekre figyelemmel a Kúria a III. rendű 
alperes fellebbezését alaptalannak ítélte, és a 
másodfokú bíróság határozatát – a fellebbezéssel 
érintett részében – a Pp. 389. §-a folytán 
alkalmazandó Pp. 383. § (2) bekezdése alapján 
helybenhagyta. 

(Kúria Pf. V. 24.892/2021/2.) 

I. Amennyiben a másodfokú bíróság a 
felülbírálat során nem jut el az anyagi jogi 

felülbírálatig, fel sem merül az elsőfokú bíróság 
ítéletének és eljárásának anyagi pervezetéssel 
összefüggő vizsgálata.  
II. A Pp. 172. § (3) bekezdése szerinti megállapítási 
kereset eljárásjogi feltételeinek vizsgálata nem tartozik 
az anyagi pervezetés körébe, azzal összefüggésben a 
bíróságot anyagi pervezetési kötelezettség nem terheli. 
[2016. évi CXXX. tv. (Pp.) 172. § (3) bek., 237. § (1)-(5) 
bek., 369. § (1)-(5) bek., 370. § (4) bek.]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A felperes és akkori – a perben nem álló – élettársa 

mint vevők, valamint az alperes mint eladó 2017. 
december 12-én ingatlan adásvételi előszerződést (a 
továbbiakban: perbeli előszerződés) kötöttek a 
perbeli ingatlanra vonatkozóan. A kivitelezést az 
adásvételi szerződés mellékletét képező műszaki 
leírásban meghatározott szerkezetkész állapotig az 
alperes, míg a befejező építési munkák elvégzését a 
felperes élettársa vállalta. A vételárat a szerződő 
felek bruttó 10 000 000 forintban határozták meg, 
amelyből a vevők az előszerződés aláírásakor 
2 000 000 forintot teljesítettek, ebből 1 000 000 
forintot foglalóként. 

[2] A vételár fennmaradt 8 000 000 forint összegű részét 
a vevőknek a szerződés 3.3. pontja szerinti 
ütemezésben, részletekben kellett megfizetniük. A 
3.4. pont értelmében, amennyiben a vevők a fizetési 
ütemek bármelyikével 15 munkanapot meghaladó 
késedelembe esnek, az eladó jogosult a szerződéstől 
a foglalóra vonatkozó rendelkezések alkalmazásával, 
írásban, mindennemű előzetes felszólítás nélkül 
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elállni. Ebben az esetben az elállás közlését követő 
30 napon belül elszámolásnak volt helye. 

[3] A felek a szerződésben a műszaki átadás-átvétel és a 
birtokátruházás folyamatát is meghatározták. 

[4] Az alperes és a felperes 2018. május 7-én – a 
szerződésben rögzített átadás-átvételi eljárás 
mellőzésével – jegyzőkönyvet vettek fel arról, hogy 
e napon a szerkezetkész épület kifogástalan 
minőségben és mennyiségben elkészült. A 
nagyszoba korlátja, az épület homlokzati 
vékonyvakolata és színezése azonban még nem volt 
készen. 

[5] A vevők erre az időpontra 8 000 000 forintot fizettek 
ki. A fennmaradt 2 000 000 forintból a felperes 2018. 
július 6-ig 1 000 000 forintot teljesített, a további 
1 000 000 forint kapcsán a szerződő felek szóban úgy 
állapodtak meg, hogy abból 500 000 forintot 2018. 
július 6-án, további 500 000 forintot a későbbiekben 
megrendelt pótmunkák elvégzését követően, a végső 
elszámoláskor jogosultak és kötelesek teljesíteni. 

[6] A szerződők személyét a felek 2018. július 6-án a 
perbeli előszerződést közös megegyezéssel 
módosították úgy, hogy vevői pozícióban kizárólag a 
felperes maradt. 

[7] Az alperes 2019. január 23-án valamennyi, a perbeli 
előszerződésben és az azt módosító okiratban 
megjelölt műszaki leírásban és az előszerződés 2.3. 
pontjában írt munkálatot, valamint a felperes által 
megrendelt pótmunkákat elvégezte, utóbbiakról 
2019. január 30-án 563 613 forint összegű számlát 
állított ki, majd 2019. február 18-án – 2019. február 
26-i fizetési határidővel – a jogszerűen visszatartott 
500 000 forint megfizetésére hívta fel a felperest. 

[8] Ezen utóbbi összeg megfizetésére – a fizetési 
határidő eredménytelen elteltére figyelemmel – az 
alperes 2019. március 11-ig póthatáridőt tűzött. Az 
említett számlát a felperes 2019. március 4-én 
kifizetés nélkül küldte vissza. 

[9] Az alperes 2019. március 12-én a perbeli 
előszerződéstől elállt. Az elállási nyilatkozatot a 
felperes 2019. március 14-én átvette, annak 
jogszerűségét azonban nem ismerte el, és 500 000 
forintot átutalt az alperesnek, aki azt visszautalta 
részére. Ezt követően a felperes 2019. március 20-án 
ezt az összeget ügyvédi letétbe helyezte, és 2019. 
március 26-án felhívta az alperest a végleges 
adásvételi szerződés megkötésére. 

[10] Az elállásra tekintettel az alperes 2019. április 11-én 
a felperes által a beépített anyagok tekintetében 
teljesített 895 305 forintot, valamint 8 500 000 forint 
kifizetett vételárelőleget utalt vissza a felperesnek, 
1 000 000 forint foglaló megtartása mellett. 

A kereseti kérelem és az alperes védekezése 
[11] A felperes módosított keresetében annak 

megállapítását kérte, hogy az alperes 2019. március 
19-én kelt elállása nem volt jogszerű. 

[12] Az alperes érdemi ellenkérelme a kereset 
elutasítására irányult. 

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

A perbeli igényt érdemben vizsgálva, a becsatolt 
okiratok és a lefolytatott tanúbizonyítás 
eredményeként azt állapította meg, hogy az alperes 
elállása jogszerű volt. 

[14] A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú 
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a per főtárgyára 
vonatkozó részében a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 383. 
§ (1) és (2) bekezdései alapján – eltérő indokolással 
– helybenhagyta. 

[15] Határozatának indokolásában rámutatott: a felperes 
kizárólag megállapításra irányuló kereseti kérelmet 
terjesztett elő, ezért mindenekelőtt a Pp. 172. § (3) 
bekezdésének második mondata értelmében e 
kereseti kérelem feltételeinek fennállását kellett 
hivatalból vizsgálni. A Pp.-hez fűzött kommentárra 
utalva kifejtette a megállapítási kereset mibenlétét és 
kiemelte annak két konjunktív feltételét: egyrészről 
azt, hogy a jogvédelem a felperest az alperessel 
szemben megillesse, másrészt, hogy a felperes 
marasztalást (teljesítést) a jogviszony természeténél 
fogva vagy a kötelezettség lejártának hiányában, 
vagy más okból ne kérhessen. Rögzítette, hogy 
bármelyik feltétel hiányában a kereset elutasítandó. 

[16] A Ptk. 6:73. § (1) bekezdésére utalva a másodfokú 
bíróság hangsúlyozta, hogy a felperes a perbeli 
előszerződés alapján követelhette annak teljesítését, 
azaz az adásvételi szerződés megkötését, a bíróságtól 
pedig annak létrehozását. Miután a perbeli 
előszerződésben, illetve a későbbiek során a peres 
felek által meghatározott teljesítési határidő eltelt, 
megnyílt a felperes igénye marasztalási – azon belül 
annak speciális fajtája, a jogalakítási [Pp. 172. § (4) 
bekezdés] – kereset előterjesztésére. E 
jogszabályhely szerint a felek jogállapotának vagy 
jogviszonyának megváltoztatása – létrehozása, 
megszüntetése vagy módosítása – iránt akkor 
terjeszthető elő kérelem, ha azt jogszabály 
kifejezetten megengedi. E jogszabály pedig a perbeli 
esetben a másodfokú bíróság álláspontja értelmében 
a Ptk. 6:73. §-ának (1) bekezdése. 

[17] A jogerős ítélet indokolása szerint minderre 
tekintettel a felperes megállapításra irányuló kereseti 
kérelmének egyik szükségképpeni feltétele (a 
marasztalásra irányuló kérelem lehetőségének 
hiánya) nem állapítható meg, ennek következménye 
a kereset ítélettel való elutasítása. 

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

felülvizsgálati kérelmet, annak hatályon kívül 
helyezése és elsődlegesen a keresetének helyt adó 
határozat hozatala, másodlagosan a másodfokú 
bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára 
utasítása érdekében. Az ügy érdemére kiható 
jogszabálysértésként a Pp. 172. § (3) bekezdése és 
369. § (4) bekezdése mellőzését, valamint a Ptk. 
6:73. § (1) bekezdése és a Pp. 172. § (4) bekezdése 
téves alkalmazását jelölte meg. 

[28] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős 
ítélet hatályában való fenntartását célozta. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[29] A felülvizsgálati kérelem nem megalapozott. 
[30] A felülvizsgálat eredményeként a Kúria azt 

állapította meg, hogy a jogerős ítélet a felülvizsgálati 
kérelemben megjelölt okokból nem jogszabálysértő.  

[31] A felülvizsgálati kérelem tartalmára tekintettel a 
Kúria rögzíti a felülvizsgálat kereteit és jogi 
természetét. 
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[32] A felülvizsgálati eljárás szigorú eljárásjogi szabályok 
szerinti rendkívüli perorvoslat, amelynek tárgya: a 
jogerős ítélet [Pp. 406. § (1) bekezdés]. A 
felülvizsgálati kérelemben – egyebek mellett – nincs 
helye utólagos bizonyításnak [Pp. 413. § (2) 
bekezdés], a felülvizsgálati eljárásban pedig 
bizonyítás felvételének (Pp. 422. §). A felülvizsgálat 
során – bizonyos kivételektől eltekintve – a Kúria a 
felülvizsgálati és (ha van) a csatlakozó felülvizsgálati 
kérelem korlátai között, az ott megjelölt 
jogszabályok tekintetében vizsgálja a jogerős ítélet 
jogszabálysértő voltát [Pp. 423. § (1) bekezdés]. 

[33] A felülvizsgálati kérelem tartalmával szembeni 
elvárásokat a Pp. 413. § (1) bekezdése rögzíti, amely 
szerint annak – a beadványokra vonatkozó általános 
szabályok mellett – tartalmaznia kell a felülvizsgálni 
kívánt ítélet számát; a jogszabálysértés pontos 
megnevezésével, a jogszabályhely megjelölésével 
azt az eljárási, illetve anyagi jogi szabálysértést, 
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, továbbá a Kúria döntésére vonatkozó 
határozott kérelmet, azaz azt, hogy a kérelmező 
milyen tartalmú döntés meghozatalát kívánja. 

[34] A Kúria e ponton rámutat: a Pp. tekintetében is 
irányadóak az 1952-es Pp. hatálya alatt keletkezett 
1/2016. (II. 15.) PK vélemény 3. és 4. pontjában 
foglaltak, miszerint ezen együttes törvényi 
feltételeknek a fél akkor tesz eleget, ha egyrészt a 
megsértett jogszabályhelyet konkrétan megjelöli, 
másrészt a hivatkozott jogszabálysértést tartalmilag 
is körülírja, az arra vonatkozó jogi álláspontját kifejti, 
vagyis, ha a jogszabálysértésre való hivatkozása 
indokait is ismerteti. Ha a fél a felülvizsgálati 
kérelmében több egymástól elkülönülő 
jogszabálysértésre hivatkozik, valamennyi 
hivatkozásának rendelkeznie kell az előzőekben 
meghatározott tartalmi követelményekkel. 

[35] Lényeges továbbá, hogy a jogerős ítélet csak a per 
tárgyát érintő körben vizsgálható felül 
(BH1998.288.II., BH2001.222.II.), tehát csak olyan 
kérdésben támadható, amely az első- és a másodfokú 
eljárásnak is tárgya volt (BH1995.163., 
BH2001.172.II.). 

[36] Mindennek a felperes felülvizsgálati kérelme 
tekintetében az alábbi jelentősége volt. 

[37] Egyrészről: a felülvizsgálati kérelemhez mellékelt e-
hiteles tulajdoni lap tartalmát a Kúria a Pp. fentebb 
rögzített, a felülvizsgálati eljárásban a bizonyítást 
tiltó rendelkezéseire tekintettel nem vizsgálhatta. 

[38] Másrészről: az elsőfokú ítélettel szembeni 
fellebbezésében a felperes a másodfokú bíróságtól 
gyakorolni kért felülbírálati jogkört [a Pp. 
fellebbezés előterjesztésekor hatályos 371. § (1) 
bekezdésének c) és d) pontjai alapján] a Pp. 369. § 
(1) bekezdésére (eljárási szabálysértés), valamint a 
Pp. 369. § (3) bekezdésének a), c) és d) pontjaira 
(anyagi jogi felülbírálat a bizonyítás eredményének 
okszerűtlensége miatt, illetve a megállapított 
tényekből eltérő jogi következtetés levonása okán, 
illetve mérlegelési jogkörben hozott döntés 
jogszabálysértés nélküli felülmérlegelése) alapította 
(fellebbezés 1. oldal második bekezdés). 

[39] A felperes az elsőfokú bíróság anyagi pervezetési 
hibájára az eredeti keresetlevelében előterjesztett 
keresethalmazat szempontjából egyáltalán nem, míg 

az ügy érdemét érintően kizárólag az őt terhelő 
teljesítési határidő tekintetében hivatkozott, azt 
sérelmezve, hogy nem kapott tájékoztatást arról, 
hogy az elsőfokú bíróság szóban módosítottnak 
tekinti a szerződést, amire tekintettel az alperes 
további késedelmére hivatkozhatott volna. 

[40] Ezzel összefüggésben utalt a Pp. 237. § (3) 
bekezdésére, valamint erre figyelemmel kérte a 
másodfokú bíróságtól a Pp. 369. § (4) bekezdése 
alapján a fellebbezési eljárásban is lehetséges anyagi 
pervezetés alkalmazását. Az eljárás – perfelvételi 
szakban rögzített – kereteinek kérdéskörét illetően 
azonban a felperes fellebbezése semmilyen 
hivatkozást nem tartalmazott. Ebből következően a 
keresethalmazat – utóbb, a felülvizsgálati 
kérelemben felhozott – kérdéskörét a másodfokú 
bíróság a fellebbezési keretekre [Pp. 370. § (1) 
bekezdés] tekintettel nem vizsgálhatta, e körben 
határozatot sem hozhatott. Így e kérdés a 
felülvizsgálat tárgyát sem képezhette. 

[41] Minderre tekintettel a Kúria csupán megjegyzi: a 
felperes által a felülvizsgálati kérelmében megsértett 
jogszabályhelyként meg sem jelölt Pp. 370. § (4) 
bekezdése folytán alkalmazandó Pp. 369. § (4) 
bekezdése szerinti, a másodfokú bíróság általi eltérő 
anyagi pervezetés kérdése okszerűen fel sem merült 
a fellebbezési eljárás során, így a másodfokú 
bíróságnak nem keletkezett kötelezettsége a saját 
anyagi jogi álláspontja szerint helyes anyagi 
pervezetés és az ezzel összefüggő intézkedések Pp. 
369. § (4) bekezdése szerinti megtételére. 

[42] Ugyanakkor a felperes felülvizsgálati hivatkozásaira 
tekintettel a Kúria az alábbiak kiemelését tartja 
szükségesnek. 

[43] A polgári perben irányadó rendelkezési elvre 
tekintettel a felek szabadon rendelkeznek perbe vitt 
jogaikkal, a bíróság a felek által előterjesztett 
kérelmekhez és jognyilatkozatokhoz kötve van [Pp. 
2. § (1)–(2) bekezdés]. 

[44] Az adott ügy perfelvételi szakában, 2019. november 
14-én tartott perfelvételi tárgyaláson a felperes a 
keresetlevelében másodikként előterjesztett 
(eshetőleges kereseti kérelemként tehát másodlagos), 
a Ptk. 6:73. §-ára és 6:184. §-ára alapított, a felek 
közötti adásvételi szerződés bíróság általi 
létrehozására irányuló keresetétől elállt, ehhez az 
alperes hozzájárult. Erre tekintettel ettől az 
időponttól kezdődően a felperes keresete kizárólag az 
alperes 2019. március 12-i elállása 
jogszerűtlenségének, ezáltal a felek közötti 
adásvételi előszerződés fennálltának megállapítására 
irányult. Az elsőfokú bíróság e perbe vitt felperesi 
igényre vonatkozóan hozta meg a perfelvételt lezáró 
végzését. 

[45] A felperes eredeti keresethalmazatban előterjesztett 
keresetével szemben az alperes érdemi ellenkérelme 
a kereset elutasítására irányult, anélkül, hogy az 
alperes az eredetileg elsődleges megállapítási kereset 
tekintetében annak eljárásjogi feltételeit külön 
érintette, azok fennálltát vitatta volna. 
Ellenkérelmében kizárólag elállási jogának az anyagi 
jogszabályoknak megfelelő, jogszerű gyakorlását 
hangsúlyozta a perbeli előszerződés tartalmából 
levezetve. 

[46] A perfelvételi tárgyaláson történt keresetpontosítás 
után az immár kizárólagos megállapítási kereset 
tekintetében az alperes az ellenkérelmét nem 
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egészítette ki, perbeli nyilatkozatai és bizonyítási 
indítványai ezt követően is kizárólag a kereset 
érdemét, az előszerződési tartalom teljesítésének 
igazolását célozták, azaz védekezése kizárólag 
anyagi jogi irányú volt. 

[47] Az elsőfokú bíróság által ezt követően lefolytatott 
bizonyítási eljárás ebben a mederben haladt, és az 
elsőfokú ítéletben – annak indokolása egyértelműen 
megállapítható módon – az elsőfokú bíróság is 
kizárólag a perben érvényesíteni kívánt igény anyagi 
jogi vonatkozásaival: a feleknek a perbeli 
előszerződésből eredő kötelezettségeivel, a kötelem 
műszaki tartalmával, a felek teljesítési létszakban tett 
nyilatkozataival, az előszerződés módosítása, a 
póthatáridő és az alperesi elállás kérdéskörével 
foglalkozott, a megállapítási kereset Pp. 172. § (3) 
bekezdésében rögzített feltételeinek – hivatalbóli – 
vizsgálatát nem végezte el. 

[48] A felperes fellebbezése a fentebb írtak szerint erre az 
utóbbi kérdéskörre nem terjedt ki, ugyanakkor a 
másodfokú bíróság – helytállóan – minden további 
fellebbezési érvelést megelőzően e feltételek 
fennálltát vizsgálta. 

[49] A felperes felülvizsgálati kérelmében azt sérelmezte, 
hogy a másodfokú bíróság e körben nem végezte el 
saját anyagi pervezetését, és nem hívta fel a feleket 
nyilatkozataik megtételére a Pp. 369. § (4) 
bekezdésének megfelelően. 

[50] E ponton a Kúria szükségesnek tartja az anyagi 
pervezetés lényegének és másodfokú eljárásban 
betöltött szerepének rögzítését. 

[51] Az anyagi pervezetés fogalmát a jogalkotó a Pp. 237. 
§-ának – a 2020. évi CXIX. törvénnyel (a 
továbbiakban: Pp. Novella) nem érintett – 
rendelkezéseiben rögzítette. A jogintézmény 
lényege, hogy a bíróság a Pp. 6. §-a szerint 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. 

[52] Anyagi pervezetése körében a bíróság 
– a felek perfelvételi nyilatkozataiban (ideértve a 
keresetlevélben foglaltakat is) észlelt hiányosságok 
pótlását, ellentmondások, hibák kijavítását segíti elő 
[Pp. 237. § (1) bekezdés]; 
– tisztázó tájékoztatást nyújt a feleknek a 
bizonyítandó tények köréről, a bizonyításra köteles 
fél személyéről, a szükséges bizonyítékok 
rendelkezésre bocsátásáról, illetve a bizonyítás 
indítványozása elmaradásának, a bizonyítás 
sikertelenségének következményeiről [Pp. 237. § (2) 
bekezdés]; 
– hozzájárul a jogvita kereteinek tisztázásához azzal, 
hogy a felek tudomására hozza az általuk hivatkozott 
jogszabályi rendelkezés általa eltérő értelmezését, a 
hivatalból figyelembe veendő tény észlelését, illetve 
azt, ha a kérelemhez jogszabály szerint nincs kötve, 
és lehetőséget biztosít a feleknek nyilatkozataik 
megtételére [Pp. 237. § (3) bekezdés a), b) és c) 
pontjai]. 

[53] E feladatainak eszköztárát a Pp. 237. § (4) bekezdése 
az ügy körülményeitől függően a kérdésfeltevésben, 
nyilatkozattételre felhívásban és a 
tájékoztatásadásban jelöli meg. 

[54] Lényeges, hogy az anyagi pervezetés a felek 
kérelmének és jogállításának korlátai között valósul 
meg, azaz a bíróság e tevékenységének kereteit a 
felek e körben tett előadásai, nyilatkozatai jelölik ki 
[Pp. 237. § (5) bekezdés]. 

[55] Az anyagi pervezetést tehát a bíróság egyrészről az 
eljárás kereteinek meghatározásával (elsődlegesen, 
de nem kizárólagosan a perfelvételi szakban), 
másrészről tartalmi oldalról, a felek nyilatkozatai, 
kérelmei, indítványai fogyatékosságainak (hibáinak, 
hiányosságainak) kiküszöbölését célzó, tehát a 
nyilatkozatok tartalmát irányító (orientáló) 
tevékenységével végzi. Lényeges azonban, hogy a 
bíróság soha nem veszi (nem veheti) át a felek 
rendelkezési jogából fakadó jogosultságait, kizárólag 
a felek által érvényesíteni kívánt anyagi jog keretein 
(a kérelmek és jogállítások korlátain) belül 
gyakorolhatja az anyagi pervezetést. Ez azt is jelenti, 
hogy a bíróság anyagi jogi kitanítást, a felek anyagi 
jogai és érdekei érvényesítéséhez jogi segítséget 
(tanácsadást) nem nyújt. 

[56] Kiemelendő továbbá, hogy az anyagi pervezetés 
intézménye – éppen a fenti keretek és a rendelkezési 
elv érinthetetlensége okán – a felek és jogi 
képviselőjük felelősségét nem telepíti át a bíróságra, 
kifejezetten az általuk kijelölt eljárási kereteken 
belüli és az érvényesített joghoz igazodó közrehatási 
tevékenységet jelent. 

[57] A Pp. számos részletszabályon keresztül szabályozza 
az anyagi pervezetést mind a perfelvételi, mind az 
érdemi tárgyalási szakban. 

[58] A másodfokú eljárásban az anyagi pervezetés az 
elsőfokú bíróság ítéletének és eljárásának az anyagi 
pervezetéssel összefüggő felülbírálatával 
kapcsolatos rendelkezésekben [elsődlegesen a Pp. 
369. § (4) bekezdésében és 370. § (4) bekezdésében] 
jelenik meg. 

[59] Bár a felperes felülvizsgálati kérelmében a Pp. 370. 
§ (4) bekezdését megsértett jogszabályhelyként nem 
jelölte meg, e rendelkezés és a Pp. 369. § (4) 
bekezdésének lényeges tartalmi összefüggései miatt 
nem mellőzhető e jogszabályhelyek tartalmának 
vizsgálata. 

[60] A Pp. 370. § (4) bekezdése szerint: „Ha a másodfokú 
bíróság az üggyel kapcsolatos, az elsőfokú 
bíróságétól eltérő anyagi jogi álláspontjának 
következményeként azt állapítja meg, hogy az 
elsőfokú bíróság által végzett anyagi pervezetés az 
érintett kérdéshez kapcsolódóan nem volt megfelelő, 
ezt a felek tudomására hozza és a fellebbező fél 
kérelmére veszi figyelembe. Ilyen esetben a 
másodfokú bíróság a továbbiakban a 369. § (4) 
bekezdésében meghatározottak szerint jár el”. 

[61] A Pp. 369. § (4) bekezdése felülvizsgálati kérelem 
előterjesztésekor (2020) hatályos szövege szerint: 
„A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság 
ítéletének, illetve eljárásának az anyagi pervezetéssel 
összefüggő részét csak az anyagi jogi felülvizsgálat 
részeként vizsgálhatja és minősítheti úgy, hogy 
egyúttal elvégzi a saját anyagi jogi álláspontja szerint 
helyes anyagi pervezetést. Ennek során 
a) lehetőséget biztosíthat a feleknek perfelvételi, 
illetve a szakértői bizonyítással kapcsolatos 
nyilatkozat előterjesztésére, és ezekhez 
kapcsolódóan bizonyítást folytathat, 
b) a felek tudomására hozza az általa hivatalból 
észlelt tényt vagy a felektől és az elsőfokú bíróságtól 
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is eltérő jogértelmezést, a kérelemtől jogszabály 
alapján való eltérés szükségességét, és lehetőséget 
biztosít e körben nyilatkozataik megtételére, továbbá 
bizonyítást folytathat.” 
[Megjegyzi a Kúria, hogy a felülvizsgálati kérelem 
elbírálásakor hatályos, a Pp. Novella által módosított 
369. § (4) bekezdésének a Pp. Novella részletes 
Indokolása a 46. §-hoz fűzött magyarázata szerint 
egyszerűsített, ám tartalmi változást nem 
eredményező szövege érdemi változást nem idézett 
elő.] 

[62] A Kúria rámutat, a Pp. 370. § (4) bekezdése, valamint 
a 369. § (4) bekezdése alkalmazásának egyező 
előfeltétele, hogy a másodfokú bíróság az elsőfokú 
bíróság ítéletének, illetve eljárásának anyagi 
pervezetéssel összefüggő részét csak az anyagi jogi 
felülbírálat részeként vizsgálhatja és minősítheti, 
ennek kapcsán, ennek keretein belül kell elvégeznie 
a saját anyagi jogi álláspontja szerinti helyes anyagi 
pervezetést. 

[63] Ebből az is következik, hogy amennyiben a 
másodfokú bíróság a felülbírálat során nem jut el az 
anyagi jogi felülbírálatig, fel sem merül(het) az 
elsőfokú bíróság ítéletének és eljárásának anyagi 
pervezetéssel összefüggő vizsgálata. 

[64] Az anyagi jogi felülbírálatról a Pp. – Pp. Novellával 
nem érintett – 369. § (3) bekezdése rendelkezik: 
„A másodfokú bíróság felülbírálhatja az elsőfokú 
bíróság ítélete anyagi jognak való megfelelőségét. 
Az anyagi jogi felülbírálat során 
a) a bizonyítás eredményét okszerűtlennek 
minősítheti, és ennek alapján a tényállást 
módosíthatja, kiegészítheti, 
b) a fél által az első- vagy másodfokú eljárásban 
hivatkozott tény megállapítására bizonyítást 
folytathat le, és annak alapján a tényállást 
módosíthatja, kiegészítheti, 
c) a megállapított tényekből az elsőfokú bíróságtól 
eltérő jogi következtetést vonhat le, a megállapított 
tényeket másként minősítheti, 
d) jogszabálysértés megállapítása nélkül is 
felülmérlegelheti az elsőfokú bíróságnak az anyagi 
jogszabályok szerinti mérlegelési jogkörben hozott 
döntését, 
e) határozhat olyan kérdésben, amelyben az elsőfokú 
bíróság nem tárgyalt, illetve nem határozott.” 

[65] Mindezt az adott ügyben eljárt másodfokú bíróság 
általi felülbírálatra vetítve az állapítható meg, hogy a 
fellebbezés elbírálása során a másodfokú bíróság 
kizárólag a megállapítási kereset Pp. 172. § (3) 
bekezdésében foglalt eljárásjogi feltételei 
fennálltának ellenőrzését végezte el, amely a törvény 
ugyanezen jogszabályhely második mondata szerint 
hivatalbóli kötelezettsége volt. Ebben a körben 
állapította meg, hogy a megállapítási kereset 
előterjesztése konjunktív feltételei egyikének 
(„marasztalás nem kérhető”) hiányában e keresetfajta 
nem volt előterjeszthető, és erre tekintettel hozta meg 
– helytállóan – a kereset elutasítására vezető érdemi 
döntését (tartalmilag: eltérő indokolással az elsőfokú 
bíróság keresetet elutasító rendelkezésének 
helybenhagyását). 

[66] A fellebbezési keretek között történt felülvizsgálat 
során tehát a másodfokú bíróság kizárólag eljárásjogi 
feltételek meglétét vizsgálta, de nem végzett a Pp. 
369. § (3) bekezdés a)–e) pontjainak bármelyikébe 
sorolható, anyagi jogi felülbírálatot jelentő 

tevékenységet. Ennek hiányában pedig a Pp. 369. § 
(4) bekezdése (bármely időállapot szerinti szövege) 
alapján az elsőfokú bíróság anyagi pervezetéssel 
összefüggő eljárását nem vizsgálhatta, amiből 
adódóan fel sem merült, hogy saját anyagi jogi 
álláspontja szerinti anyagi pervezetést adjon. 

[67] A Kúria ezért leszögezi: a Pp. 172. § (3) bekezdése 
szerinti megállapítási kereset eljárásjogi feltételeinek 
vizsgálata nem tartozik az anyagi pervezetés körébe, 
azzal összefüggésben a bíróságot anyagi pervezetési 
kötelezettség nem terheli. 

[68] A kifejtettekre tekintettel a jogerős ítélet nem sérti 
sem a Pp. 369. § (4) bekezdését, sem a Pp. 172. § (3), 
illetve (4) bekezdését, míg a Ptk. 6:73. § 
[Előszerződés] rendelkezéseinek sérelme a meg nem 
engedett megállapítási kereset jogszerű elutasítása 
miatt fel sem merülhet. 

[69] Minderre figyelemmel a Kúria a jogszabályoknak 
megfelelő jogerős ítéletet a Pp. 424. § (1) bekezdése 
alapján hatályában fenntartotta. 

(Kúria Pfv. V. 21.336/2020/5.) 

A szerződés érvénytelenségének a megállapítása 
iránti perben a semmisség hivatalbóli észlelésére 

alapított anyagi pervezetés esetén az anyagi jogi 
felülbírálat során a hivatalból észlelt semmisségi ok 
alapján a keresetnek helyt adó döntés meghozatalát 
jelentő, a keresetet elutasító elsőfokú ítéletet 
megváltoztató vagy a keresetnek helyt adó ítéletet 
helybenhagyó döntés meghozatalának feltétele, hogy a 
felperes a keresetét módosítsa. A bíróság – a fél 
rendelkezési joga folytán – a felperes által a keresetben 
megjelölt jogalaptól nem térhet el [2016. évi CXXX. tv. 
(Pp.) 342. § (1) bek., 369. § (3)-(4) bek., 370. § (4) bek., 
373. § (5) bek., 384. § (2) bek.]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A perbeli külterületi számú szántó megjelölésű 

ingatlan a Magyar Állam tulajdonában állt. Az 
ingatlan megosztásra került, a telekmegosztással 
kialakult 5, 6 és 7 helyrajzi számú ingatlanok 
együttesen megfeleltethetőek a megosztást megelőző 
2 helyrajzi számú ingatlannak. 

[2] A 2 helyrajzi számú ingatlanra 2013. június 12-én 
kiírt haszonbérleti pályázatot az I. rendű alperes 
nyerte el, akivel a II. rendű alperes mint haszonbérbe 
adó 2014. március 19-én mezőgazdasági 
földhaszonbérleti szerződést kötött. A 
szerződéskötés időpontjában a 2 helyrajzi számú 
ingatlan megosztása már megtörtént. 

[3] A szerződés 2.1. pontja szerint a haszonbérleti 
szerződés 2017. október 16. napjától 2037. október 
15. napjáig tartó határozott időre szólt. 

[4] A szerződés 2.2. pontja rögzítette, hogy amennyiben 
a haszonbérlő a szerződés aláírásakor nincsen 
birtokban, úgy a haszonbérlő a szerződés hatályba 
lépésének napját követő napon lép birtokba. Ha a 
haszonbérleti szerződés 2.1. pontja szerinti kezdő 
időpontja a szerződés aláírásánál korábbi időpont, 
úgy az aláírással hatályba és birtokba lép az 
egyébként a szerződés 2.1. pont szerinti időponttól 
érvényes jogviszony keretében. 

[5] A 2.3. pont rendelkezése szerint a haszonbérlő – 
amennyiben jelenleg nincs birtokban – a szerződés 
hatályba lépésének napját követő napon lép birtokba. 
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[6] A szerződés 9.11. pontja alapján a szerződő felek 
akként rendelkeztek, hogy a szerződés a felek általi 
aláírás napján lép hatályba. 

[7] A földhaszonbérleti szerződés aláírásakor az I. rendű 
alperes nem volt a szerződés tárgyát képező 
ingatlanok birtokában. 

[8] A Magyar Állam 2016. június 9-én eladta 
magánszemélyeknek a 7 helyrajzi számú ingatlant, 
majd 2016. július 19-én az 5 és a 6 helyrajzi számú 
ingatlanokat. Az elővásárlásra jogosult felperes a 
2016. szeptember 30-án, illetve augusztus 15-én kelt 
nyilatkozataival gyakorolta az elővásárlási jogát, így 
a szerződésekbe a vevők helyébe lépve az ingatlanok 
tulajdonjogát megszerezte és azokat 2017. január 7-
én birtokba és művelésbe vette. 

A kereseti kérelem és az alperesek védekezése 
[9] A felperes eshetőleges tárgyi keresethalmazatban 

előterjesztett keresetében annak megállapítását kérte, 
hogy az I. és a II. rendű alperesek között 2014. 
március 19-én létrejött mezőgazdasági haszonbérleti 
szerződés érvénytelen elsődlegesen a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 6:107. § (1) bekezdése alapján, 
másodlagosan a kötelező írásbeliség megsértése 
folytán, harmadlagosan pedig a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 
60. §-ának (3) bekezdése és a 44. § (1) bekezdése 
alapján. 

[10] Harmadlagos keresete szerint a szerződés 
érvénytelenségét az okozza, hogy a szerződés 
időtartama maximum 20 év lehet és a fölhasználati 
jogosultság megszerzésének hatálya nem köthető 
feltétel, vagy későbbi időpont bekövetkeztéhez, az 
alperesek közötti szerződés viszont nem az 
aláíráskor, hanem egy későbbi időpontban lépett 
hatályba. Amennyiben a szerződés 2014. március 19-
én mégis hatályba lépett, úgy 2037. október 15-ig 
terjedően nyilvánvalóan több mint 20 évre köttetett. 

[11] Az I. rendű alperes ellenkérelmében a kereset 
elutasítását kérte. 

[12] A másodfokú eljárásban módosított ellenkérelmében 
elsődlegesen arra hivatkozott, hogy a másodfokú 
bíróságnak a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 369. §-a és a 
Legfelsőbb Bíróság az érvénytelenségi perekben 
felmerülő egyes eljárásjogi kérdésekről szóló 
2/2010. (VI. 28.) PK véleménye (a továbbiakban: 
2/2010. PK vélemény) alapján anyagi jogi 
pervezetéssel nem volt lehetősége élni. 
Másodlagosan a Ptk. 6:110. § (1) bekezdése alapján 
kérte a haszonbérleti szerződés érvényessé 
nyilvánítását figyelemmel a Ptk. 6:108. § (3) 
bekezdésében foglaltakra is. Kifejtette, hogy a 
másodfokú bíróság által észlelt szerződéses 
rendelkezések közötti ellentét a szerződés Ptk. 6:86. 
§ (1) bekezdése szerinti értelmezésével – 
figyelemmel a Ptk. 6:87. §-ára is – feloldható, 
amennyiben a másodfokú bíróság ezzel ellentétes 
következtetésre jutna, úgy a megállapított 
érvénytelenség orvoslásának van helye a Ptk. 6:110. 
§ (1) bekezdése szerint a 2.2. és 2.3. pontok 
törlésével. Utalt továbbá arra, hogy amennyiben az 
elsőfokú bíróság eljárásjogi jogszabálysértést 
követett el, az kihatott az ügy érdemére, emiatt a Pp. 

381. §-a alapján az elsőfokú ítélet hatályon kívül 
helyezése indokolt. 

[13] A II. rendű alperes módosított érdemi 
ellenkérelmében a felperes elsődleges keresetét 
elismerte. 

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

A felülvizsgálati kérelemmel érintett harmadlagos 
kereset kapcsán kiemelte, a szerződés 9.11. pontja 
egyértelműen rögzítette, hogy a szerződés a felek 
általi aláírása napján lép hatályba. A szerződés 2.1., 
2.2. és 2.3. pontját vizsgálva megállapította, hogy a 
szerződés aláírását követő napon az I. rendű alperes 
nem lépett birtokba, ez nem is történhetett meg, 
mivel a földterületek az aláíráskor ténylegesen még 
más személy használatában álltak. Hangsúlyozta, 
hogy a szerződés hatályának kezdete és a 
haszonbérlő birtokba lépésének napja jogi 
megítélésében elkülönülten vizsgálandó, önmagában 
az a körülmény, hogy a birtokba lépés nem történt 
meg a szerződés aláírását követő napon, nem 
érintette a szerződés hatályát és érvényességét. 
Megállapította azt is, hogy a Földforgalmi tv. 60. § 
(3) bekezdésében írtakat nem sértik a szerződéses 
rendelkezések, mivel a földhasználati jogosultság 
megszerzésének hatályát nem kötötték feltételhez, 
illetve jövőbeli időpont bekövetkezéséhez, és a 
szerződés megfelel a Földforgalmi tv. 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak is, hiszen az I. rendű 
alperes földhasználati joga 20 évig áll fenn. 

[15] A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú 
bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és 
megállapította az I. és a II. rendű alperes által 2014. 
március 19-én megkötött mezőgazdasági 
földhaszonbérleti szerződés érvénytelenségét. 

[16] Az elsődleges és a másodlagos keresettel kapcsolatos 
elsőfokú döntéssel – részben eltérő indokolással – 
egyetértett. A harmadlagos kereset tekintetében az 
elsőfokú bíróság a Földforgalmi tv. 44. §-ának (1) 
bekezdése és a 60. § (3) bekezdése kapcsán adott jogi 
okfejtését csak részben osztotta. Egyetértett azzal, 
hogy a szerződés megkötésének időpontja és a 
haszonbérlet időtartama időben egymástól eltérhet, 
ez nem minősül a Földforgalmi tv. 44. § (1) 
bekezdésébe ütköző rendelkezésnek. Álláspontja 
szerint a Földforgalmi tv. 44. § (1) bekezdésében 
meghatározott 20 éves időtartam azonban azt az 
időszakot jelenti, amikor érvényes és hatályos 
szerződés alapján a haszonbérlő ténylegesen 
gyakorolhatja a haszonbérlettel kapcsolatos 
jogosultságait és teljesítheti kötelezettségeit. A 
Földforgalmi tv. 44. § (1) bekezdését egyéb 
rendelkezés hiányában érvényes és hatályos 
szerződésekre kell alkalmazni. Amennyiben tehát az 
érvényesen létrejött szerződés időbeli hatálya eltér a 
szerződés megkötésének időpontjától, illetőleg a 
haszonbérlő vonatkozásában a birtokba lépés 
napjától, úgy a Földforgalmi tv. 44. § (1) bekezdése 
szerinti időtartamot attól az időponttól kell számítani, 
amikortól a haszonbérlőt ezek a jogok ténylegesen 
megilletik, illetve a kötelezettségek ténylegesen 
terhelik, tehát a birtokba lépéstől. 

[17] A másodfokú bíróság a Földforgalmi tv. 44. § (1) 
bekezdése sérelmének vizsgálata során a Pp. 369. § 
(4) bekezdése alapján az anyagi felülbírálat részeként 
felülbírálta az elsőfokú bíróság anyagi pervezetését, 
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ezzel összefüggésben a Pp. 369. §-a által 
meghatározott körben tájékoztatta a feleket a perbeli 
haszonbérleti szerződés 2.1., 2.2., 2.3. és 9.11. 
szakaszaival kapcsolatos értelmezéséről, valamint a 
Pp. 369. § (4) bekezdés b) pontja és a 2/2010. PK 
vélemény 4. a) és b) pontjai alapján arról, hogy 
hivatalból észlelte, hogy a perbeli haszonbérleti 
szerződés 2.1. rendelkezése tartalmát tekintve 
ellentétben áll a 2.2., 2.3. és 9.11. szakasz 
rendelkezéseivel. 

[18] Az I. és a II. rendű alperes által előterjesztett 
bizonyítási indítványok és bizonyítékok 
vonatkozásában az utólagos bizonyítás elrendelését a 
Pp. 364. §-a alapján alkalmazandó 276. § (5) 
bekezdése alapján a másodfokú bíróság mellőzte arra 
hivatkozva, hogy a haszonbérleti szerződést a Ptk. 
6:349. § (2) bekezdése alapján írásba kell foglalni, a 
felek szóbeli nyilatkozatai nem bizonyíthatták és 
nem oldhatták fel a kérdéses ellentmondásokat. A 
pályázati anyagok figyelembevételét azért mellőzte, 
mert nem tűnik ki a szerződés szövegezéséből az, 
hogy a szerződés aláírását megelőző nyilvános 
pályázat teljes iratanyaga a szerződés 
elválaszthatatlan részét képezte volna. Az alperesek 
Ptk. 6:86. § (1) bekezdésére való hivatkozása 
körében kifejtette, hogy az észlelt nyilvánvaló 
semmisségi ok nem vetett fel szerződésértelmezési 
problémát, tekintettel arra, hogy a perbeli szerződés 
2.1. pontja, valamint 2.2. és 2.3. pontjai önmagukban 
véve világos és egyértelmű rendelkezést 
tartalmaztak. 

[19] Mindezekre tekintettel megállapította, hogy a 
szerződés 2.1., 2.2. és 2.3. pontjainak rendelkezései a 
Ptk. 6:107. § (2) bekezdése alapján, mint egymásnak 
ellentmondó kikötések semmisnek minősülnek, és 
mivel ezek a semmis szerződéses rendelkezések 
határozták meg a haszonbérleti szerződés 
időtartamát, mint szerződési korlátot, úgy kell 
tekinteni, hogy a szerződés a Földforgalmi tv. 44. § 
(1) bekezdése szerinti szerzési korlátra vonatkozó 
egyértelmű rendelkezést nem tartalmaz, tehát 
beleütközik a Földforgalmi tv. 44. § (1) bekezdésébe, 
ennek következtében a Földforgalmi tv. 60. § (1) és 
(3) bekezdése alapján érvénytelennek minősül.  

[20] Az I. rendű alperes hivatkozásai kapcsán utalt arra, 
hogy nem elegendő eljárásjogi eszköz a 
jogkövetkezmények levonására a keresettel 
szembeni ellenkérelem, az I. rendű alperes az 
elsőfokú eljárás során viszontkeresetlevelet nem 
terjesztett elő, ennek hiányában a másodfokú 
eljárásban viszontkereset előterjesztésének már nem 
volt helye. Viszontkereset nélkül az érvénytelenség 
jogkövetkezményeinek az alkalmazására nem 
kerülhetett sor. 

[21] Az elsőfokú ítélet Pp. 381. §-a alapján való hatályon 
kívül helyezésére azért nem látott lehetőséget, mert a 
perben kizárólag a felperes terjesztett elő 
fellebbezést, a fellebbezés iránya pedig az elsőfokú 
ítélet teljes körű megváltoztatására irányult. Az I. 
rendű alperes csatlakozó fellebbezéssel nem élt a 
másodfokú eljárásban. A Pp. 370. § (3) bekezdésére 
utalva kifejtette, hogy az eljárási szabálysértés 
észlelése esetén azt a jogkövetkezményekre való 
figyelmeztetés mellett a felek tudomására hozza és 
azt a fellebbező fél kérelmére veszi figyelembe. 
Amennyiben tehát az ügy érdemére kiható lényeges 
eljárási szabálysértésnek minősülne az elsőfokú 

bíróságnak az anyagi pervezetést érintő mulasztása, 
úgy a hatályon kívül helyezés körében ezt az eljárási 
szabálysértést kizárólag a fellebbező fél kérelmére 
értékelhette volna. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[22] A jogerős ítélet ellen az I. rendű alperes élt 

felülvizsgálati kérelemmel, amelyben a jogerős ítélet 
hatályon kívül helyezését és elsődlegesen – tartalma 
alapján – az elsőfokú ítélet helybenhagyását, 
másodlagosan a jogerős ítéletnek az elsőfokú ítéletre 
is kiterjedő hatályon kívül helyezését és az elsőfokú 
bíróság új eljárásra és új határozat hozatalra 
utasítását, harmadlagosan a jogerős ítélet hatályon 
kívül helyezését és a másodfokú bíróság új eljárásra 
és új határozat hozatalára való utasítását kérte. 

[23] Megsértett jogszabályként a Pp. 276. §-ának (5) 
bekezdését, a 279. § (1) bekezdését, a 369. § (3) és 
(4) bekezdését, a 372. § (1) bekezdését, a 381. §-t, a 
384. § (2) bekezdésének b) pontját, valamint a Ptk. 
6:8. § (1) és (2) bekezdését, a 6:86. § (1) bekezdését, 
a 6:87. § (2) bekezdését, a 6:107. § (2) bekezdését, 
továbbá a Földforgalmi tv. 44. §-ának (1) bekezdését 
jelölte meg, utalva arra is, hogy a jogerős ítélet 
ellentétben áll a 2/2010. PK vélemény 4. pontjával. 

[29] Az I. rendű alperes felülvizsgálat engedélyezése 
iránti kérelmet is benyújtott, amelyet a Pp. 409. § (2) 
bekezdésének a) és d) pontjára alapított. 

[30] A Pp. 409. § (2) bekezdésének a) pontjára alapított 
kérelmében előadta, hogy a felülvizsgálat 
engedélyezése a joggyakorlat egységének vagy 
továbbfejlesztésének a biztosítása érdekében azért 
indokolt, mert a Pp. 381. §-a, a 384. § (2) 
bekezdésének b) pontja körében bizonytalanság 
mutatkozik abban az elvi jelentőségű jogkérdésben, 
hogy ezen jogszabályi rendelkezések alapján van-e 
lehetősége, illetve adott esetben kötelezettsége a 
másodfokú bíróságnak a fellebbezésre, csatlakozó 
fellebbezésre tekintet nélkül hatályon kívül helyezni 
az elsőfokú bíróság döntését. A másodfokú bíróság 
álláspontja és döntése úgynevezett 
meglepetésítéletnek is minősíthető, gyakorlatilag a 
jogerős ítéletből értesült az I. rendű alperes arról, 
hogy a bíróság a felperes által kértektől eltérő alapon 
adott helyt a keresetnek úgy, hogy az alperesnek nem 
volt lehetősége érdemben védekezni. E körben utalt 
a Kúria 1/2005. PK véleményében foglaltakra és a 
Szegedi Ítélőtábla Pf.I.20.322/2019/4. számú 
ítéletére. A másodfokú bíróság gyakorlatának 
folytatása, elterjedése kúriai iránymutatás hiányában, 
a joggyakorlat egysége megbomlásának a veszélyét 
eredményezi. 

[31] Kifejtette továbbá, hogy a Ptk. 6:86. § (1), illetve 
6:87. § (2) bekezdései még nem képezték a Kúria 
jogalkalmazást irányító közzétett döntéseinek, 
jogegységi határozatainak, kollégiumi 
véleményének az elvi irányítás egyéb jogi 
eszközeinek a tárgyát, ezen szabályok alkalmazása 
során bizonytalanság mutatkozik abban a kérdésben, 
hogy a 6:107. § (2) bekezdésén alapuló semmisségi 
ok esetében az érthetetlen, vagy egymásnak 
ellentmondó kikötés feloldható-e a Ptk. 6:86. § (1) és 
6:87. § (2) bekezdésein és ehhez szorosan 
kapcsolódó Ptk. 6:86. § (1) és (2) bekezdésén alapuló 
értelmezéssel. 

[32] A Pp. 409. § (2) bekezdésének d) pontjára alapított 
kérelmében arra hivatkozott, hogy a semmisségi ok 
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hivatalbóli észlelése kapcsán a Pp. 369., 381., 
valamint a 384. §-aival összefüggésben a jogerős 
ítéleti döntés eltér a 2/2010 PK vélemény 4. a) és b) 
pontjaiban, valamint az 1/2005 PK véleményben 
foglaltaktól és eseti döntésekre utalt (BH004.4.150, 
BH+2004.12.556, a BH+2005.4.175, 
BH+2011.8.357, BH+2012.1.30 és a Pécsi Ítélőtábla 
Gf.40.006/2017/6.) 

[33] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős 
ítélet hatályában való fenntartását kérte, utalva annak 
helyes indokaira. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[34] Jelen ügyben a Pp. 408. § (1) bekezdése alapján 

felülvizsgálatnak nem volt helye. Az I. rendű alperes 
Pp. 409. § (2) bekezdés d) pontjára, helyesen a Pp. 
409. § (3) bekezdésére alapított engedélyezési 
kérelme nem volt alapos, ugyanis a felülvizsgálat 
ezen ok alapján akkor engedélyezhető, ha az ítélet a 
Kúria közzétett határozatától jogkérdésben eltér. Az 
I. rendű alperes e körben nem jelölt meg a Pp. és a 
Ptk. vonatkozásában közzétett kúriai határozatot. A 
más jogszabályhelyek értelmezése körében született 
döntések az engedélyezés alapjául nem 
szolgálhatnak, de az I. rendű alperes által megjelölt 
BH, illetve BH+ jelöléssel ellátott határozatok azért 
sem alapozhatták meg a kérelmet, mert 
meghozataluk időpontjára tekintettel nem 
minősülnek 2012. január 1-jét követően, egyedi 
ügyben meghozott kúriai döntéseknek. A Legfelsőbb 
Bíróság Polgári Kollégiuma által 2005-ben és 2010-
ben meghozott, a joggyakorlatban vitás jogkérdésben 
kinyilvánított kollégiumi vélemények 
elnevezésükből láthatóan sem tekinthetők ezen 
engedélyezési okot megalapozó határozatnak. 

[35] A Kúria az I. rendű alperes Pp. 409. § (2) 
bekezdésének a) pontjára alapított engedélyezés 
iránti kérelmét azonban alaposnak találta, és a 
felülvizsgálatot a Kúria Pfv. 2. sorszám alatti 
végzésében – figyelemmel a felülvizsgálat 
engedélyezésével kapcsolatos egyes kérdésekről 
szóló 2/2017. (XI.13.) PK vélemény 1. pontjában 
kifejtettekre is – engedélyezte azon elvi jelentőségű 
jogkérdésre tekintettel, hogy a 2018. január 1-én 
hatályba lépett Pp. 381. §-a és a 384. § (2) 
bekezdésének b) pontja alapján van-e mód az 
elsőfokú ítélet fellebbezés és a csatlakozó fellebbezés 
korlátaira tekintet nélküli hatályon kívül helyezésére. 
Erről a kérdésről a Kúria sem jogegységi 
határozatban, sem kollégiumi véleményében, sem az 
elvi iránymutatás még hatályos korábbi eszközeiben 
(irányelv, elvi döntés, kollégiumi állásfoglalás), 
illetve az általa közzétett eseti határozatban nem 
foglalt még állást. 

[36] A Kúria az engedélyezésre tekintettel a jogerős ítélet 
jogszabálysértő voltát érdemben, a Pp. 423. § (1) 
bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelem korlátai 
között, az abban megjelölt jogszabályok tekintetében 
vizsgálta. Megállapította, hogy az eljárt bíróságok a 
tényállást a szükséges mértékben feltárták, azt 
helyesen állapították meg, de a másodfokú bíróság 
eljárási szabálysértésére tekintettel a jogerős ítélet az 
ügy érdemére kihatóan jogszabálysértő. 

[37] Az I. rendű alperes felülvizsgálati kérelmében 
lényegében arra hivatkozott, hogy a másodfokú 
bíróság a Pp. 369. § (3) és (4) bekezdését megsértve 
túlterjeszkedett az anyagi felülbírálat keretein, 

egyrészt azon okból, hogy a másodfokú eljárásban 
adott anyagi pervezetésének nem volt helye, 
másrészt azért, mert a másodfokú eljárásban a 
felperes sem a keresetét, sem a fellebbezését nem 
módosította, a másodfokú bíróság az I. rendű alperes 
érdemi védekezését kizárta, bizonyítékait alaptalanul 
mellőzte. Ezzel összefüggésben állította a Pp. 381. §-
ának, illetve a 384. § (2) bekezdés b) pontjának a 
megsértését is. 

[38] A Kúriának erre tekintettel elsődlegesen abban a 
kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a kereset, az 
ellenkérelem tartalma, valamint az elsőfokú ítéletben 
és a fellebbezésben foglaltakra tekintettel volt-e 
helye a másodfokú eljárásban anyagi pervezetésnek, 
és amennyiben igen, akkor ezt követően azt kellett 
vizsgálnia, hogy a másodfokú bíróság eljárása – 
figyelemmel a felek által a másodfokú bíróság anyagi 
pervezetését követően bírói felhívásra előterjesztett 
nyilatkozatokra is – megfelelt-e a eljárásjogi 
szabályoknak, volt-e lehetősége a jogerős ítéleti 
döntés meghozatalára. 

[39] Rögzíteni kell, hogy bármilyen eljárási szabálysértést 
a másodfokú bíróság hivatalból nem vehet 
figyelembe, erre kizárólag a Pp. 379. és 380. §-ában 
szabályozott eljárási szabálysértések esetében van 
módja. Amennyiben a másodfokú bíróság az eljárása 
során olyan eljárási szabálysértést észlel, amelyre a 
fél a fellebbezésében nem hivatkozott, a Pp. 370. § 
(3) bekezdése alapján ezt a felek tudomására kell 
hoznia. Az eljárási szabálysértés vizsgálatára és 
annak a jogkövetkezményeinek a levonásra csak 
akkor kerülhet sor, ha annak figyelembevételét a 
fellebbező fél a fellebbezését módosítva kéri. 

[40] Hasonló szabályt tartalmaz a Pp. 370. § (4) 
bekezdése is, amikor arról rendelkezik, hogy milyen 
módon kell eljárni, ha a másodfokú bíróság anyagi 
jogi álláspontja az ügy megítélését illetően eltér az 
elsőfokú bíróságétól és erre tekintettel az elsőfokú 
bíróság által végzett anyagi pervezetést nem találja 
megfelelőnek. Ez a helyzet fennáll a Ptk. 6:88. §-
ában foglaltakra figyelemmel abban az esetben is, ha 
a másodfokú bíróság a per tárgyát képező szerződés 
vonatkozásában olyan nyilvánvaló semmisségi okot 
észlel, amelyet az elsőfokú bíróság nem vett 
figyelembe, és emiatt ebben a körben megfelelő 
anyagi pervezetést sem nyújtott. A Pp. 370. § (4) 
bekezdése alapján az eltérő anyagi jogi álláspontjáról 
és erre tekintettel az elsőfokú anyagi pervezetés 
hibájának az észleléséről a másodfokú bíróságnak 
tájékoztatnia kell a feleket, azt azonban kizárólag a 
fellebbező fél kérelmére veheti figyelembe. A 
másodfokú bíróság ezt követően tudja csak az érintett 
kérdést az anyagi jogi felülbírálat részeként 
vizsgálni, egyúttal a Pp. 369. § (4) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a saját anyagi jogi 
álláspontja szerinti helyes anyagi pervezetést 
elvégezni, és megfelelő határidő biztosításával a 
feleket felhívni az anyagi pervezetés alapján 
esetlegesen szükségessé váló nyilatkozataik (kereset, 
ellenkérelem, fellebbezés és fellebbezési 
ellenkérelem módosítása) előterjesztésére. 

[41] A szerződés érvénytelenségének a megállapítása 
iránti perben a semmisség hivatalbóli észlelésére 
alapított anyagi pervezetés esetén az anyagi jogi 
felülbírálat során a hivatalból észlelt semmisségi ok 
alapján a keresetnek helyt adó döntés meghozatalát 
jelentő, a keresetet elutasító elsőfokú ítéletet 
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megváltoztató vagy a keresetnek helyt adó ítéletet 
helybenhagyó döntés meghozatalának további 
feltétele azonban az, hogy a felperes a keresetét is 
módosítsa. A Pp. ugyanis – szemben a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben (a 
továbbiakban régi Pp.) foglaltakkal – a jogilag 
releváns tényeken túl kötelezővé teszi az 
érvényesíteni kívánt jognak, az igény anyagi jogi 
jogalapjának az egyértelmű nevesítését is. Amíg 
tehát a jogérvényesítő felperesnek a régi Pp. 121. § 
(1) bekezdésének c) pontja értelmében az 
érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló 
tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával 
kellett megjelölnie, addig a Pp. 2020-ban hatályos 7. 
§ (1) bekezdésének 8. és 11. pontja értelmében a 
keresetben a tények mellett – a konkrét 
jogszabályhely megjelölésével – az érvényesített 
jogot is fel kell tüntetni. Azonos kérelem esetén 
ennek megfelelően a különböző jogszabályhelyekre 
(jogalapra) való hivatkozás eltérő érvényesített jogot, 
így eltérő keresetet eredményez. A bíróság – a fél 
rendelkezési joga folytán – a felperes által a 
keresetben megjelölt jogalaptól nem térhet el, 
ugyanis a Pp. 2. § (2) bekezdése alapján a fél 
jognyilatkozatához, a Pp. 342. §-a szerint pedig a 
keresethez kötve van. A régi Pp. alapján a keresethez 
való kötöttség nem jelentett jogcímhez való 
kötöttséget is, a kérdést a jogvita alapjául szolgáló 
jogviszony alapján kellett elbírálni (EBH2006. 1422. 
II.). Erre tekintettel döntött úgy a Kúria az eljárásjogi 
tárgyú elvi iránymutatásoknak az új Pp. 
hatálybalépése folytán történő felülvizsgálatáról 
szóló 1/2017 PJE határozatának VI. pontjában, hogy 
a 2/2010. PK vélemény a Pp. alapján elbírálandó 
ügyekben nem irányadó. Nincs tehát arra lehetőség, 
hogy a semmisségre alapított érvénytelenségi kereset 
esetén 2/2010. PK vélemény 5. a) pontjában 
kifejtettek szerint a bíróság a szerződés semmisségét 
hivatalból más okból, más jogcím alapján 
megállapítsa, mint amit a keresetében a felperes 
megjelölt. 

[42] A fentieket vizsgálva az adott ügyben az volt 
megállapítható volt, hogy a felperes kereseteiben a 
szerződés semmisségét nem alapította a Ptk. 6:107. § 
(2) bekezdésére, a periratokból megállapíthatóan az 
elsőfokú bíróság anyagi pervezetése sem terjedt ki 
erre a semmisségi okra, és az elsőfokú bíróság ítélete 
sem tartalmaz – az I. rendű alperes hivatkozásával 
szemben – erre vonatkozó indokolást. Nem volt ezért 
eljárásjogi akadálya annak, hogy a másodfokú 
bíróság hivatalból észlelje ennek a semmisségi oknak 
a fennállását, tekintettel arra is, hogy a felperes 
fellebbezése alapján az elsőfokú ítélet anyagi 
felülbírálatára sor került. A Pf.6 sorszámú 
jegyzőkönyvből megállapíthatóan a másodfokú 
bíróság a Pp. 370. § (4) bekezdésének megfelelően 
járt el, a felperes ezt követően a jegyzőkönyv 6. 
oldalán rögzített nyilatkozata lehetővé tette az anyagi 
pervezetés hibájának a figyelembevételét is, az 
azonban keresetváltoztatásnak nem volt tekinthető. 
Volt tehát lehetőség a másodfokú bíróság részéről az 
anyagi jogi pervezetésre és a másodfokú bíróság még 
a továbbiakban is helyesen járt el a felhívás 
kibocsátásakor, de a tárgyaláson kihirdetett – Pp. 
369. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti – 
felhívására tett felperesi nyilatkozatok nem voltak 
megfelelőek. Azok ugyancsak nem tartalmaztak 

keresetváltoztatást, azokban a felperes – ahogy arra 
az I. rendű alperes is rámutatott – a korábbi kereseteit 
tartotta fenn, illetve az alperesek anyagi 
pervezetéssel kapcsolatos álláspontjának és az 
előterjesztett bizonyítási indítványoknak, 
bizonyítékoknak a mellőzésével kapcsolatos indokait 
adta elő. Önmagában az, hogy a fél a Pp. 370. § (4) 
bekezdése szerinti tájékoztatást követően az anyagi 
pervezetés hibájára, mint eljárási szabálysértésre 
hivatkozik, az anyagi pervezetéssel egyetért, nem 
jelenti egyben az anyagi pervezetés alapján 
esetlegesen szükségessé váló keresetváltoztatás 
megtörténtét is. A Pp. 373. § (5) bekezdése éppen az 
ilyen esetekben nyitja meg a másodfokú eljárásban a 
felek részére a kereset, ellenkérelem változtatás 
lehetőségét. 

[43] A keresetváltoztatás elmaradása a kifejtettek szerint 
azt jelentette, hogy a hivatalból észlelt semmisségi ok 
alapján a keresetnek helyt adó döntés meghozatalát 
jelentő, az elsőfokú ítéletet megváltoztató határozat 
hozatalára nem volt mód. A másodfokú bíróság ezt 
annak okán nem észlelte, hogy eljárása során a 
2/2010. PK vélemény 5. a) pontja szerint járt el, 
amivel az ügy érdemére kiható módon megsértette az 
anyagi felülbírálat Pp. 369. § (3) bekezdésének és a 
384. § (2) bekezdésének a szabályain túl az I. rendű 
alperes által meg nem jelölt, de ezen 
rendelkezésekkel a fentiek szerint szorosan 
összefüggő 342. § (1) és (3) bekezdését és a 383. §-t 
is. 

[44] Helyesen jutott arra a következtetésre a másodfokú 
bíróság, hogy a másodfokú eljárásban az anyagi 
pervezetést követően már nem volt mód fellebbezés 
és csatlakozó fellebbezés előterjesztésére, így a 
jogerős ítélet nem sérti a Pp. 372. §-át. Az I. rendű 
alperes által megjelölt további jogszabálysértések 
kapcsán a Kúria megjegyzi, hogy a keresetváltoztatás 
előterjesztése esetén lehet vizsgálni azt a kérdést, 
hogy adott-e a Pp. 381. §-a, 384. § (2) bekezdésének 
b) pontja szerinti hatályon kívül helyezés lehetősége 
az elsőfokú bíróság anyagi pervezetésének 
elmaradása mint eljárási szabálysértés 
figyelembevételét követően a másodfokú bíróság 
által végzett anyagi pervezetésre figyelemmel. Ekkor 
lenne vizsgálható az adott ügyben a felek által 
előterjesztett indítványok alapján, hogy az anyagi 
jogszabályokra is tekintettel szükséges-e és 
lefolytatható-e a másodfokú eljárás keretei között 
bizonyítás, illetve a felek eljárási jogai a másodfokú 
eljárásban nem orvosolható módon sérültek-e. A 
keresetváltoztatás elmaradása észlelésének hiánya 
mint az ügy érdemére kiható eljárási szabálysértés 
miatt azonban ezen – az adott ügyben adott anyagi 
pervezetéstől, annak tartalmától és a felek arra tett 
nyilatkozataitól függő – kérdésben a Kúriának már 
nem kellett állást foglalnia, az I. rendű alperes által 
megjelölt egyéb eljárásjogi jogszabálysértések, így 
az utólagos bizonyítás mellőzése, a rendelkezésre 
álló bizonyítékok mérlegelésének a megfelelősége, 
valamint a Ptk. megjelölt szakaszai megsértésének 
vizsgálata pedig nem volt szükséges. 

[45] A másodfokú bíróság azokban az anyagi jogi 
kérdésekben, amelyek az első fokon előterjesztett 
kereset tárgyát képezték, túlnyomó részben helyesen 
foglalt állást. Tévedett azonban akkor, amikor a 
Földforgalmi tv. 44. és 60. §-a alapján a szerződés 
érvénytelenségét megállapíthatónak találta, ugyanis 
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a döntése kizárólag azon alapult, hogy a szerződés a 
2.1., 2.2., 2.3. és 9.11. pontjai a kereset tárgyát nem 
képező Ptk. 6:107. § (2) bekezdése alapján a 
szerződésből kihullottak. A Földforgalmi tv. 60. §-a 
azonban kizárólag az ott felsorolt okok esetén teszi 
lehetővé a szerződés semmisségének a 
megállapítását, a Ptk. alapján fennálló 
érvénytelenség esetén nem, így a jogerős ítélet sérti a 
Földforgalmi tv. 44. és 60. §-át is. 

[46] Mindezekre figyelemmel a Kúria a Pp. 424. § (3) 
bekezdése alapján az ügy érdemére kiható módon 
jogszabálysértő jogerős ítéletet hatályon kívül 
helyezte, és az előterjesztett kereset vonatkozásában 
érdemben helyes elsőfokú ítéletet helybenhagyta. 

(Kúria Pfv. VI. 20.724/2020/11.) 

A bíróság DH2 törvény 25. § (2) bekezdésének a) 
pontja szerinti, a kötelezettet új elszámolás 

készítésére kötelező határozatához nem fűződik a Pp. 
360. § (1) bekezdése szerinti anyagi kötőerő [2016. évi 
CXXX. tv. (Pp.) 360. § (1) bek., 2014. évi CLIX. tv. 
(DH2 tv.) 25. § (2) bek.]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A felek 2007. szeptember 27-én kötöttek japán jen 

alapú kölcsönszerződést. A felperes pénzintézet 
elvégezte a Kúriának a pénzügyi intézmények 
fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó 
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések 
rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben 
rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb 
rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 
(továbbiakban: DH2 törvény) szerinti elszámolást, 
amelyet az alperes nem fogadott el. Az alperes 
panaszának elutasítását követően kezdeményezett 
eljárásban a Pénzügyi Békéltető Testület az alperes 
kérelmét elutasította, és az eljárást megszüntette a 
hivatkozott adat- és számítási hiba alaptalansága 
miatt. Az alperes mint kérelmező által indított 
nemperes eljárásban a Budakörnyéki Járásbíróság 
végzésében megállapította, hogy a kötelezett 
elszámolása és a Pénzügyi Békéltető Testület döntése 
jogszabályt sért, ezért a Pénzügyi Békéltető Testület 
határozatát hatályon kívül helyezte és a kötelezettet 
új elszámolásra kötelezte. A határozat a kötelezett 
által elkövetett jogszabálysértést, a helytelen adatot 
vagy számítási hibát nem jelölte meg, az új 
elszámolásra vonatkozó iránymutatást nem adott. 

[2] A felperes a határozat jogerőre emelkedését követően 
a korábbival tartalmában egyező elszámolást küldött 
meg az alperesnek. 

[3] Az alperes kérelmére új elszámolás elkészítése mint 
meghatározott cselekmény végrehajtása iránti 
végrehajtás folyamatban van. 

A kereseti kérelem és az alperes védekezése 
[4] A felperes a végrehajtás megszüntetését kérte a 

bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
(a továbbiakban: Vht.) 41. § (1) és (4) bekezdéseire, 
valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) 528. § (2) 
bekezdésére figyelemmel, mivel a meghatározott 
cselekményt teljesítette. 

[5] Az alperes a kereset elutasítását kérte azzal, hogy a 
felperes a jogerős döntésben foglaltaknak megfelelő, 

azaz tartalmában új és a jogszabályoknak megfelelő 
elszámolást nem készített. 

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

Kifejtette, hogy a nemperes eljárásban hozott jogerős 
határozat nem irányulhatott egy, tartalmában a 
korábbival teljesen megegyező elszámolás 
elkészítésére. Nem tulajdonított jelentőséget annak, 
hogy a jogerős határozat nem jelölte meg a kötelezett 
által elkövetett jogszabálysértést, a korábbi 
elszámolás hibáját, mivel az ezzel kapcsolatos 
kifogásokat a kötelezett a jogorvoslat során 
érvényesíthette volna. Kifejtette továbbá, hogy a Pp. 
528. § (1) bekezdése szerinti feltételek nem 
teljesültek, mivel a követelés megszűnésére 
kizárólag a végrehajtási záradékkal indult 
eljárásokban lehet hivatkozni. 

[7] A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét 
megváltoztatta és a végrehajtást megszüntette, 
mellőzte a felfüggesztett végrehajtás folytatásának 
elrendelésére, a pernyertesség megállapítására és a 
pártfogó ügyvédi díj viselésére vonatkozó 
rendelkezést. Kifejtette, hogy a végrehajtás 
megszüntetése iránti perben a Vht. 41. § (1) és (5) 
bekezdéseinek, valamint a Pp. 528. § (1) 
bekezdésének együttes értelmezésével kell elbírálni 
a keresetet: a Pp. a perindítás speciális feltételeit, míg 
a Vht. a perindítás okát tartalmazza. A felperes a 
jogerős bírósági határozatot követően készített 
elszámolásra mint teljesítésre hivatkozott, amely a 
megelőző eljárásban nem volt közölhető, így 
megfelel a Pp. 528. § (1) bekezdés a) pontjának. A 
végrehajtás általános feltételei [Vht. 13. § (1) 
bekezdés] a határozat rendelkező része alapján 
vizsgálandók, az indokolás nem lehet alapja 
végrehajtás elrendelésének. A jogerős határozat 
csupán „új elszámolás készítésére” kötelezte a 
felperest, annak tartalmi elemei meghatározása 
nélkül, a felperes 2017. február 17. napi és 2020. 
január 23. napi keltezéssel készített elszámolást az 
alperesnek megküldte, ezzel teljesítette a jogerős 
döntésben foglaltakat. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[8] Az alperes felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen a 

jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú 
ítélet helybenhagyását, másodlagosan a jogerős ítélet 
hatályon kívül helyezését és a másodfokú bíróság új 
eljárásra és új határozat hozatalára utasítását kérte. 
Jogi érvelése szerint a másodfokú bíróság döntése 
sérti a 2017. december 31-ig hatályban volt, a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
(továbbiakban: 1952. évi Pp.) 229. §-ának, illetve a 
Pp. 360. §-ának rendelkezését. A jogerős ítélet 
tartalmában azt jelenti, hogy a Budakörnyéki 
Járásbíróság végzését nem kell figyelembe venni, 
hiszen a hatályon kívül helyezett elszámolással 
azonos tartalmú irat is teljesíti a határozatot. Az „új” 
kifejezés az értelmező szótár szerint is olyan, ami 
még nem volt vagy még nem tudott, amely 
definíciónak nem felel meg a régi elszámolás 
megismétlése. A jogerős döntés sérti a Pp. 
preambulumában foglaltakat is. 

[9] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős 
ítélet hatályában való fenntartását kérte. 
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A Kúria döntése és jogi indokai 
[10] A Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 423. § (1) bekezdése 

alapján kizárólag a felülvizsgálati kérelem és 
ellenkérelem korlátai között, a felülvizsgálati 
kérelemben megjelölt jogszabályhelyek tekintetében 
vizsgálta felül, így nem foglalhatott állást abban a 
tekintetben, hogy a végrehajtás elrendelésének 
feltételei ténylegesen fennálltak-e. 

[11] A felülvizsgálati kérelemben az alperes megsértett 
jogszabályhelyként az 1952. évi Pp. 229. § (1) 
bekezdését, a Pp. 360. § (1) bekezdését és a Pp. 
preambulumának rendelkezését állította. A törvény 
preambuluma ugyanakkor önálló normatív 
tartalommal nem rendelkezik, a szabályozás objektív 
céljának megfogalmazásával csupán a jogértelmezés 
során van jelentősége, önmagában a preambulum 
sérelmét állítva felülvizsgálat alappal nem 
kezdeményezhető. Jelen perben a keresetlevél 
benyújtásának időpontjára – 2020. március 26. – 
tekintettel a Pp. 630. § (1) bekezdése alapján a 2018. 
január 1-jétől hatályos Pp. alkalmazandó, ekként az 
1952. évi Pp. rendelkezéseinek megsértése sem 
vizsgálható. 

[12] A jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelemben 
megjelölt okból nem jogszabálysértő. 

[13] A Budakörnyéki Járásbíróság a DH2 törvény által 
szabályozott nemperes eljárásban hozott végzésével 
a felperest mint kötelezettet új elszámolás 
elkészítésére utasította. A Pp. 360. § (1) bekezdése 
szerinti anyagi jogerőhatás az érdemi jogvita 
elbírálására jogszabály által rendelt, nemperes 
eljárásban hozott érdemi végzésekhez kapcsolódik, 
amelyek az adott eljárás lényegét tekintve az ügy 
érdemében hozott döntést tartalmaznak. Ez kiterjed 
az érvényesített anyagi jogra és az annak alapjául 
szolgáló tényalapra is. A DH2 törvény 29. §-a a 
pénzügyi intézmények elszámolásával kapcsolatos 
eljárásra vonatkozóan a Pénzügyi Békéltető Testület 
előtti eljárásban és a DH2. törvény 23. § (1) 
bekezdése alapján lefolytatott nemperes eljárásban 
hozott jogerős és az elszámolás tárgyában hozott 
határozat más polgári eljárásban történő vitatását 
zárja ki. Anyagi jogerőhatás ennek megfelelően csak 
az elszámolásra vonatkozó jogvitát lezáró 
döntésekhez fűződik. A Budakörnyéki Járásbíróság 
ugyanakkor a DH2 törvény 25. § (2) bekezdésének 
a) pontja szerinti döntést hozva az elszámolás és a 
Pénzügyi Békéltető Testület határozata 
jogszabálysértő jellegének megállapítása mellett új 
elszámolás elkészítésére hívta fel a kötelezett 
felperest. Az elszámolás kérdésében ekként a 
határozat a jogvitát nem zárta le, így az a Pp. 360. § 
(1) bekezdése szerinti anyagi jogerővel sem 
rendelkezik az elszámolás vonatkozásában. 

[14] A jogerős ítélet helytállóan tartalmazta, hogy a 
határozat alapján a felperes csupán az elszámolás 
elkészítésére volt köteles a DH2 törvény és a 
felhatalmazása alapján kiadott 42/2014. (XI. 7.), 
54/2014. (XII. 10.) és 58/2014. (XII. 17.) MNB 
rendeleteknek megfelelően, a Budakörnyéki 
Járásbíróság határozata az előírt elszámolás 
vonatkozásában rendelkezést nem rögzített. A 
felperes a jogi álláspontja szerint a jogszabályoknak 
megfelelő elszámolást elkészítette, helytállóan 
állapította meg a jogerős ítélet, hogy ezzel a 
Budakörnyéki Járásbíróság jogerős határozatában írt 
cselekményt teljesítette. 

[15] A Pp. 360. § (1) bekezdésében szabályozott anyagi 
jogerőhatás a felek és jogutódaik ugyanazon 
tényalapból származó ugyanazon jog iránti vitatását 
zárja ki. A Budakörnyéki Járásbíróság határozata a 
felperes által 2015. április 21. napján készített 
elszámolásra mint ténybeli alapra vonatkozott, az 
eltérő ténybeli alapra tekintettel az a 2017. és 2020. 
évi elszámolás vonatkozásában ítélt dolgot nem 
teremtett. Az elszámolással kapcsolatosan a DH2 
törvény önálló, speciális jogorvoslati rendet állapított 
meg; amennyiben az alperes az elszámolás 
helyességét vitatta, úgy az e törvény szerinti 
jogorvoslattal élhetett volna. A DH2 törvény által 
felállított szigorú jogorvoslati rend a teljesítés 
végrehajtási eljárásban történő vitatásával nem 
váltható ki. 

[16] A Kúria mindezekre tekintettel megállapította, hogy 
a jogerős ítélet nem sérti a felülvizsgálati kérelemben 
megjelölt jogszabályi rendelkezést, ezért azt a Pp. 
424. § (1) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. 

(Kúria Pfv. VIII. 20.205/2021/7.) 

 



 

POLGÁRI KOLLÉGIUM 

GAZDASÁGI SZAKÁG 

I. A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben az 
adós gazdálkodása és ennek eredményeként a 

vagyonának csökkenése nem eredményezi 
automatikusan a vezető tisztségviselő felelősségének a 
megállapítását; erre csak a vezető tisztségviselő 
felróható magatartásának következtében beálló 
vagyoncsökkenés esetén van lehetőség. Ilyen felróható 
magatartás, ha a vezető tisztségviselő észszerűtlen 
döntést hoz, vagy olyan vagyoncsökkenésre kerül sor, 
amely gazdaságilag indokolatlan.  
II. Az adós könyvviteli nyilvántartásában 
behajthatatlanság vagy értékvesztés miatt a 
követelések fel nem tüntetése nem jelenti az azokról 
való lemondást, a követelés emiatt polgári jogilag nem 
szűnik meg, a felszámoló nem veszíti el a követelés 
érvényesítésének a lehetőségét. Ha a vezető a 
követelésekkel kapcsolatban nem tett olyan 
észszerűtlen intézkedést (például indokolatlanul 
elengedte azokat, jogokról mondott le, a hitelezői 
érdekeket sértő beszámításról döntött stb.), amely 
negatívan hatott az érvényesítésük vagy megtérülésük 
lehetőségére, mértékére, tényleges értékükre, a vezetői 
felelősség megállapítására nem kerülhet sor [1991. évi 
XLIX. tv. (Cstv.) 33/A. § (1) bek., 31. § (1) bek. g) pont]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] Az I. rendű alperes 2011. január 26-tól, a II. rendű 

alperes pedig 2015. március 1-jétől volt önálló 
cégjegyzésre jogosult ügyvezetője az adósnak. 

[2] 2014. július 1-jén az adós mint bérlő határozatlan 
idejű bérleti szerződést kötött a P. Kft.-vel havi 
1 500 000 forint bérleti díj kikötése mellett. A felek 
úgy állapodtak meg, hogy az adós a bérleti díj 
összegéből havonta 100 000 forint+ÁFA összeget 
köteles megfizetni, a bérleti díj fennmaradó összegét 
pedig a bérelt ingatlanra fordított értéknövelő 
beruházás címén teljesíti, és a felek 24 hónap 
elteltével elszámolnak egymással. 

[3] Az adós 2015. december 31-jétől 
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben volt. 

[4] A felek a bérleti szerződéssel kapcsolatban 2016. 
június 30-án elszámoltak. Az értéknövelő 
beruházások összegét 35 117 772 forintban 
állapították meg, amellyel szemben az adóst terhelő 
bérleti díj összege 33 600 000 forint. A 
különbözetként fennmaradó 1 517 772 forintból 
1 500 000 forintot beszámítottak a 2016. júliusi 
bérleti díjba, a különbözetet pedig a bérbeadó vállalta 
megfizetni. 

[5] Az adós 2016. január 2-án 33 103 971 forint terven 
felüli értékcsökkenést számolt el a bérelt ingatlanon, 
illetve bérelt eszközön végzett javítás-felújítás 
címén. 2016. január 7-én 306 300 forint, április 11-
én 440 474 forint, október 31-én 17 630 275 forint, 
majd további 21 451 012 forint összegben vezetett ki 
tárgyi eszközöket a könyveiből, amellyel szemben 
41 000 000 forint tárgyi eszköz értékesítést számolt 
el. Ez utóbbi tétel valójában a bérelt ingatlanon 

végzett beruházás elszámolása volt. Ezzel 
csökkentve a tárgyi eszköz kivezetéseket, az adósnál 
32 000 000 forint vagyoncsökkenés állapítható meg. 

[6] Az adós 108 282 285 forint követelést írt le, az ennek 
alapjául szolgáló bizonylatok a könyvelésben nem 
lelhetők fel. 

[7] Az adós könyvelése szerint 2016. szeptember 27-én 
41 286 368 forint, valamint 1 479 800 forint értékű 
rekesz egy összegben került elszámolásra a 
ráfordítások között. A 2016. november 22-i leltár 
szerint azonban összesen 915 000 forint értékű 
rekesz került visszavezetésre a készletek közé. A 
rekeszek eltűnésével összefüggésben 20 000 000 
forint vagyoncsökkenés állapítható meg. 

[8] Az adós felszámolását 2016. november 23-án 
indította meg a bíróság, a felszámoló nyilvántartásba 
vette a felperes 20 462 917 forint összegű hitelezői 
igényét. A felszámolási eljárás befejezését követően 
az adóst 2019. július 5-i hatállyal törölték a 
cégnyilvántartásból. 

A felperes keresete, az alperesek ellenkérelme 
[9] A felperes módosított keresetében az igazságügyi 

szakértői véleményben megjelölt magatartások 
figyelembevételével kérte annak megállapítását a 
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. 
évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 33/A. 
§-ának (1) bekezdése alapján, hogy az alperesek mint 
az adós vezető tisztségviselői a 2015. december 31-
ét követően bekövetkezett fizetésképtelenséggel 
fenyegető helyzetben ügyvezetési feladataikat nem a 
hitelezők érdekeinek figyelembe vételével látták el és 
ezzel okozati összefüggésben az adós vagyona 
327 000 000 forinttal csökkent. 

[10] Az alperesek kérték a kereset elutasítását. Vitatták a 
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet 
bekövetkezésének az időpontját, mivel állításuk 
szerint az adós csak a NÉBIH ellenőrzést követően, 
2016. április közepén került fizetésképtelenséggel 
fenyegető helyzetbe. Hangsúlyozták, hogy ők ezt 
követően is mindent megtettek a fizetőképesség 
helyreállítása érdekében. 

Az első- és a másodfokú bíróság határozata 
[11] Az elsőfokú bíróság megállapította az alperesek 

egyetemleges felelősségét abban, hogy az adós 
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetének 
bekövetkezését követően vezetői feladataikat nem a 
hitelezők érdekeinek figyelembevételével látták el, 
és ezzel összefüggésben az adós vagyona 
234 000 000 forinttal csökkent. Ezt meghaladóan a 
felperes keresetét elutasította. 

[12] Az alperesek fellebbezése alapján eljárt másodfokú 
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének nem 
fellebbezett részét nem érintette, a fellebbezett 
rendelkezését pedig részben megváltoztatta, az 
alperesek magatartásával okozati összefüggésben 
bekövetkezett vagyoncsökkenés mértékét 
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160 000 000 forintra, az alperesek által a felperesnek 
egyetemlegesen fizetendő elsőfokú perköltség 
összegét pedig 368 060 forintra leszállította, 
egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét 
helybenhagyta. 

[13] A másodfokú bíróság megállapította, hogy jogerőre 
emelkedett a keresetet részben elutasító rendelkezés, 
valamint a Cstv. 33/A. § (1) bekezdésének második 
fordulatával kapcsolatos keresetet elutasító 
rendelkezés, ezért az alperesek felelősségét az 
elsőfokú bíróság kizárólag az első fordulat szerinti 
vagyoncsökkenés tekintetében állapította meg. 

[14] A terven felüli értékcsökkenés (33 103 971 forint) és 
a tárgyieszköz-kivezetések (39 828 061forint) 
összegének az idegen ingatlanon végzett 
beruházások (41 000 000 forint) összegével való 
összevetéséből a szakértő által megállapított 
32 000 000 forint vagyoncsökkenés tekintetében az 
alperesek alaptalanul hivatkoztak a fellebbezésükben 
arra, hogy – a szakértő megállapításával ellentétben 
– helyesen került bevételként elszámolásra a bérelt 
ingatlanon végzett beruházások értéke, 
vagyoncsökkenés pedig emiatt az adósnál nem 
következett be. Annak eldöntése, hogy a bérelt 
ingatlanon végzett beruházás ellenértékét az adós 
helyesen számolta-e el, továbbá hogy ennek, 
valamint a tárgyi eszköz kivezetéseknek az 
eredményeként bekövetkezett-e vagyonvesztés az 
adósnál, könyvszakértői kompetenciába tartozó 
szakkérdésnek minősült. 

[15] Az adott esetben a szakértő az alperesek 
észrevételeinek ismeretében is fenntartotta a 
megállapítását és részletesen kifejtette ennek 
indokait. Ezért az elsőfokú bíróság helyesen, a 
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
(a továbbiakban: régi Pp.) 206. §-ában foglalt 
rendelkezések helytálló alkalmazásával fogadta el e 
tekintetben a szakértő nyilatkozatát és állapította 
meg, hogy az alpereseknek ezek a magatartásai 
egyrészt sértették a hitelezők érdekeit, másrészt azok 
következtében az adós vagyona 32 000 000 forinttal 
csökkent. 

[16] Alaptalanul sérelmezték az alperesek a 108 282 285 
forint értékben végrehajtott vevőkövetelés leírásának 
a felelősségüket megalapozó magatartásként történő 
figyelembevételét. 2016 szeptemberében az adós 
már fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben volt. 
Ebben a helyzetben pedig az alpereseknek az a 
döntése, hogy a több mint 108 000 000 forint 
összegű követelést – ellentételezés nélkül – kivezetik 
az adós könyveiből, nyilvánvalóan ellentétes volt a 
hitelezők érdekeivel, hiszen ezzel az alperesek 
anélkül csökkentették az adósnak a hitelezői 
követelések kielégítésére szolgáló vagyonát, hogy 
azáltal az adós tartozásai is csökkentek volna. 

[17] A másodfokú bíróság megállapítása szerint e 
tekintetben nem annak volt jelentősége, hogy az adós 
behajthatatlannak minősítette vagy értékvesztésként 
számolta el ezeket a követeléseket, hanem annak, 
hogy a felszámolónak átadott tevékenységet záró 
mérlegben – nem vitásan – ezeket a követeléseket 
már nem tüntette fel, amelyre tekintettel a 
felszámolónak már lehetősége sem volt arra, hogy 
maga döntsön a követelések (vagy azok egy 
részének) behajtásáról vagy azoknak az adós 
könyveiből való kivezetéséről. Az alpereseknek az a 
nyilatkozata, hogy azzal is a felszámoló munkáját 

kívánták segíteni, hogy nem hagytak olyan 
követeléseket, amelyek behajtásától nem várható 
eredmény, nem elfogadható magyarázat egy már 
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben levő 
adós követeléseinek a leírására. 

[18] A műanyag rekeszek eltűnésével kapcsolatban a 
szakértő részéről tett megállapítások a 2015. évi 
beszámoló és a tevékenységet lezáró mérleg adatain 
alapultak. Az a körülmény, hogy a mérlegadatok 
szerint megállapítható mintegy 40 000 000 forint 
értékű hiányból a szakértő csupán 20 000 000 
forintot vett figyelembe az alperesek terhére írható 
vagyoncsökkenésként, a szakértői véleményt még 
nem tette megalapozatlanná. A szakértő ugyanis 
megindokolta a megállapítását és megfelelő 
magyarázatát adta a javaslatának. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[19] Az alperesek felülvizsgálati kérelmükben kérték a 

jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, az elsőfokú 
bíróság ítéletének megváltoztatását és a kereset 
elutasítását. 

[20] Állították, hogy a jogerős ítélet sérti a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 
77. § (3) bekezdésének e) pontját, a 81. § (3) 
bekezdésének c) pontját a bérelt ingatlanon végzett 
beruházással kapcsolatban, a 3. § (4) bekezdésének 
10. pontját, az 55. § (1)–(2) bekezdését, a 81. § (4) 
bekezdésének a) pontját és a 77. § (3) bekezdésének 
g) pontját a követelések értékvesztésével 
kapcsolatban, valamint a 81. § (4) bekezdését a 
rekeszek selejtezése tárgyában és ezek alapján 
többek között a Cstv. 33/A. § (1) bekezdését. 

[21] Felülvizsgálati álláspontjuk szerint az adós a bérelt 
ingatlanon végzett beruházást a Bérleti szerződés és 
a Megállapodás alapján számolta el. Az adósnál nem 
következett be vagyonvesztés, hiszen az 
értékesítéssel ugyan csökkentek az adós tárgyi 
eszközei, de növekedett a bevétele. 

[22] Az alperesek fenntartották azt az állításukat, hogy az 
alapbizonylatok ismerete nélkül nem lehet szakértői 
véleményt készíteni. Az eszközökről leltár készült, a 
hiányzó eszközökről jegyzőkönyv készült, és az 
elhasználódott, megrongálódott eszközökről 
selejtezési jegyzőkönyv került felvételre, amely azt is 
tartalmazta, hogy mi lesz a sorsa a kiselejtezett 
eszközöknek. Ezeken az alapbizonylatokon tételesen 
szerepelnek a terven felüli értékcsökkenésként 
elszámolásra kerülő eszközök, ezek alapján készült a 
könyvelési vegyes bizonylat. A szakértő nem csak az 
alapbizonylatokat nem látta, de az azok alapján 
készült könyvelési bizonylatokat sem, ezek nélkül 
nem lehet az alpereseknek felróható 
vagyoncsökkenést megállapítani. Hangsúlyozták, 
hogy a számviteli törvény szabályozza az 
értékcsökkenés és a terven felüli értékcsökkenés 
elszámolását, amely jogszerű vagyoncsökkenés, a 
jogszabály által előírt elszámolás nem minősíthető a 
hitelezők érdekeit sértő vagyoncsökkenésnek. 

[23] A követelésekkel kapcsolatban hangsúlyozták, nem 
mindegy, hogy behajthatatlan követelésként vagy 
értékvesztésként kerültek-e elszámolásra. A 
behajthatatlan követelés esetében [Sztv. 3. § (4) 
bekezdés 10. pont] a behajthatatlanság tényét és 
mértékét bizonyítani kell. Értékvesztést az adós 
minősítése alapján lehet elszámolni, ami azt jelenti, 
hogy a minősítés alapján 100%-ban is el lehet 
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számolni az értékvesztést. Az adós tények alapján 
minősítette az adósokat, mint például felszámolt 
adósok, felszámolási eljárás alatt levő adósok, 
eredménytelen fizetési felszólítások. Az adós 
minősítése alapján meg nem térülő követeléseket 
terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni, 
ezért nincs már kimutatva a mérlegben, de nem is 
lehet kimutatni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
ezek a követelések nem hajthatók be, a 
felszámolónak nem volt lehetősége a behajtásra. 
Ezek a követelések ugyanis nem törlésre kerültek, 
hanem értékben nem kerültek kimutatásra a 
mérlegben, azonban a vevő analitikában ugyanúgy 
szerepelnek, mint ahogy tételesen szerepel az 
értékvesztés elszámolásánál, hogy mely követelések 
kerültek leírásra. 

[24] A szakértő ebben az esetben jogellenesen állapította 
meg a vagyoncsökkenést, hiszen az Sztv. előírja az 
értékvesztés elszámolását, és azt is, hogy ha ezekből 
mégis megtérülés történik, azt egyéb bevételként kell 
elszámolni. Alapbizonylatok nélkül a főkönyvi 
kartonokon szereplő szövegből nem lehet 
megállapítani a tényleges gazdasági eseményt. 
Jogellenesen állapította meg a szakértő, hogy a 
követelésekre elszámolt értékvesztés nem hajtható 
be, ha a felszámoló be akarta volna hajtani, lett volna 
rá lehetősége. 

[25] A rekeszekkel kapcsolatban részletesen leírta, hogy a 
tevékenység befejezése után lehetett megállapítani, 
hogy mennyi rekesz használható, értékesíthető és 
mennyi értéktelen, ezért ez utóbbiakat leírták, a 
viszonylag még jó állapotban levő 915 000 forint 
értékű rekeszt pedig készletre vették. Az 
alapdokumentumok hiányában azonban a szakértő 
sem tudta megállapítani sem a rekeszek számát, sem 
a fajtáját, így azt sem lehet megállapítani, hogy 
melyek azok a rekeszek, amelyek selejtezésével 
kapcsolatban az alpereseknek felróható 
vagyoncsökkenés bekövetkezett. A tárgyi eszközök 
és rekeszek leírásának, selejtezésének jogszerűsége 
kizárólag a selejtezési jegyzőkönyvekből állapítható 
meg. 

[26] A szakértői vélemény kizárólag feltételezésen alapul, 
az alapbizonylatok ismeretének hiányában tette 
megállapításait. A legnagyobb hibája a szakértői 
véleménynek és a jogerős ítéletnek is, hogy a 
számviteli törvény ismeretének hiánya miatt került az 
megállapításra, hogy az értékvesztésként elszámolt 
követelés nem hajtható be, mert a mérlegben nem 
mutatható ki. 

[27] Hangsúlyozták, hogy az alperesek észrevételei és a 
szakértői vélemény ellentmondásai nem kerültek 
feloldásra. Az alperesek nem tanúsítottak vagyont 
csökkentő magatartásokat. A vagyoncsökkenés nem 
sértette a hitelezők érdekeit, a vagyoncsökkenés az 
Sztv. előírásainak megfelelően jogszerűen került 
elszámolásra. Konkrét felróható magatartás nem 
került megállapításra. Az alperesek bizonyították, 
hogy a vezető tisztségviselőktől elvárható 
magatartást tanúsították és mindent megtettek annak 
érdekében, hogy a céget megmentsék és a hitelezői 
igények kielégítésre kerüljenek, az pedig, hogy ez 
nem vezetett eredményre, nem az alpereseken 
múlott. 

[28] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében kérte a 
jogerős ítélet hatályában való fenntartását. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[29] A Kúria a jogerős ítéletet a felülvizsgálati kérelem 

keretei között vizsgálta felül a régi Pp. 275. § (2) 
bekezdése szerint. 

[30] A másodfokú bíróság már csak három tétel 
vonatkozásában állapította meg az alperesek 
felelősségét, az alperesek a felülvizsgálati 
kérelemben a kereset teljes elutasítását kérték. 

[31] A Kúria hangsúlyozza, hogy a fizetésképtelenséggel 
fenyegető helyzetben történt gazdálkodás és ennek 
eredményeként az adós vagyonának a csökkenése 
nem eredményezi automatikusan a vezető 
tisztségviselő felelősségének a megállapítását, erre 
csak a vezető tisztségviselő felróható magatartásának 
következtében beálló vagyoncsökkenés esetén van 
lehetőség. Ilyen felróható magatartás, ha a vezető 
tisztségviselő észszerűtlen döntést hoz vagy olyan 
vagyoncsökkenésre kerül sor, amely gazdaságilag 
indokolatlan. Ebből következően, ha indokolatlan 
selejtezés vagy a számviteli szabályoknak megfelelő 
észszerű értékcsökkenés kerül feltüntetésre a 
könyvviteli nyilvántartásban, ez nem alapozza meg a 
vezető tisztségviselő felelősségét. 

[32] A jogerős ítéletben elsőként vizsgált, a terven felüli 
értékcsökkenés (33 103 971 forint) és a 
tárgyieszköz-kivezetések (39 828 061 forint) 
összegének az idegen ingatlanon végzett 
beruházások (41 000 000 forint) összegével való 
összevetéséből megállapított 32 000 000 forint 
vagyoncsökkenés tekintetében a Kúria álláspontja 
szerint sem a jogerős ítélet, sem a szakértői vélemény 
alapján nem állapítható meg, hogy ez a tétel mit 
takar, pontosan milyen tárgyi eszközökre 
vonatkozik, azoknak mi lett a sorsa. Ezért ennek 
alapján a vezető tisztségviselők felelőssége – további 
vizsgálat nélkül – nem állapítható meg. 

[33] A Kúria álláspontja szerint a felelősség alapjául vett 
második tételnél abból kell kiindulni, hogy a 
követelések értékvesztés miatti leírása önmagában 
nem alapozhatja meg a vezetői felelősséget. A 
könyvelésben behajthatatlanság vagy értékvesztés 
miatt fel nem tüntetett követelések nem jelentik az 
ezekről a követelésekről való lemondást, a követelés 
ezzel polgári jogilag nem szűnik meg, és a 
felszámoló sem veszíti el a követelés 
érvényesítésének a lehetőségét. A felszámoló a Cstv. 
31. § (1) bekezdésének g) pontja alapján tájékoztatást 
kérhet az adós vezető tisztségviselőjétől az adós 
felszámolás előtti tevékenységéről, a vagyontárgyak 
elhelyezéséről, és ebbe beleértendő az is, hogy a 
felszámolónak joga van az előző évi mérleg adatai 
alapján rákérdezni arra, miért csökkent olyan 
mértékben a könyvelésben a követelések soron levő 
összeg. Az előző évi mérlegek és az azokat 
megalapozó dokumentumok átvizsgálása után kerül 
a felszámoló abba a helyzetbe, hogy megalapozottan 
megállapíthassa, az adós vezető tisztségviselője az 
adós valamennyi vagyontárgyát – az értékkel nem 
rendelkező, mérlegben nem szereplőket is – átadta-e 
a részére, más vagyontárggyal rendelkezik-e. A 
követelések értékvesztés miatti leírása, a 
mérlegfőösszeg csökkenése (leírás) nem változtat a 
mérlegben nem szereplő vagyontárgy tényleges 
értékén. Ha tehát a követelésekkel kapcsolatban a 
vezető nem tett olyan turpis vagy legalább 
észszerűtlen intézkedést (például indokolatlanul 
elengedte azokat, jogokról mondott le, a hitelezői 
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érdekeket sértő beszámításról döntött stb.), amely 
negatívan hatott ki a fennállásukra, érvényesítésük 
lehetőségére, megtérülésük lehetőségére, mértékére, 
tényleges értékükre, nem kerülhet sor a vezetői 
felelősség megállapítására. 

[34] A harmadik tételként vizsgált rekeszek esetében, ha 
indokolt selejtezés történt vagy természetes 
veszteség következett be, ezek miatt a vezetői 
felelősség nem állapítható meg. A rendelkezésre álló 
bizonyítékokból azonban nem tűnik ki, hogy mi lett 
a sorsa ezeknek az eszközöknek, ezért 
megalapozottan nem lehet állást foglalni e tétel 
kapcsán a vezetői felelősség kérdésében. Ha az 
alperesek be tudják mutatni, miért kellett 
értékvesztést elszámolni e körben, és az 
alapbizonylatok alátámasztják az előadásukat, nincs 
helye a vezetői felelősség megállapításának. Míg ha 
nincs elfogadható magyarázat a mérlegben megjelent 
jelentős értékvesztésre, a felelősséget meg kell 
állapítani, e körben nem kizárt a szakértői mérlegelés 
alapulvétele sem. 

[35] A kifejtettek értelmében a Kúria a jogerős ítéletet a 
régi Pp. 275. § (4) bekezdése alapján hatályon kívül 
helyezte, és a másodfokú bíróságot új eljárásra és új 
határozat hozatalára utasította. A megismételt 
eljárásban az alperesek konkrét, tételes 
nyilatkozatának beszerzése és a szükséges bizonyítás 
felvétele után kerülhet abba a helyzetbe a bíróság, 
hogy megalapozottan állást foglaljon a vezetői 
felelősség fennállásáról. 

(Kúria Gfv. VI. 30.093/2021.) 

Nem állapítható meg az ugyanazért a 
kötelezettségért kezességet vállaló személyek 

egyetemleges felelőssége és ennek alapján a közöttük 
fennálló jogviszonyban főszabály szerint az egyenlő 
teherviselés, ha a kezességet nem egymásra tekintettel 
vállalták [1959. évi IV. tv. 275. §, 276. § (1) bek., 338. § 
(1) bek.]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A perben nem álló pénzintézet (a továbbiakban: 

hitelező) és a szintén perben nem álló kft. (a 
továbbiakban: adós) között 2010. december 3-án 
5 000 000 forint hitelösszegre vonatkozó 
hitelszerződés jött létre. A hitelező a hitel és járulékai 
megfizetésének biztosítékaként magánszemély és a 
G. Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) készfizető 
kezességvállalását kötötte ki. A folyósítás feltételét 
képezte – többek között – a Zrt. 80%-os 
kezességvállalásának visszaigazolása és a 
magánszemély által a készfizető kezességvállalási 
szerződés aláírása. 

[2] Ugyanezen a napon a hitelező és az alperes között 
kezességvállalási megállapodás jött létre, amelyben 
az alperes készfizető kezességet vállalt az adós 
hitelszerződésből eredő teljes tartozásának 
visszafizetéséért. A Zrt. az adós tartozásának 80%-a 
erejéig a 2010. december 8-án aláírt 
kezességvállalási szerződésben vállalt készfizető 
kezességet. 

[3] A hitelező a hitelszerződést a 2013. január 23-i 
nyilatkozatával felmondta, mivel az adós nem 
teljesítette a szerződés alapján fennálló fizetési 
kötelezettségét. A Zrt. 80%-os készfizető 
kezességvállalása 2013. március 18-án beváltásra 

került, a Zrt. 2 521 446 forintot utalt át a hitelezőnek 
a követelés részbeni rendezésére. A Zrt. az 
alpereshez ezt követően intézett fizetési 
felszólításában tájékoztatta az alperest arról is, hogy 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 276. § (1) 
bekezdése alapján a hitelező követelésének arányos 
része, az azt biztosító jogok arányos részével együtt 
a Zrt.-re szállt át. 

[4] A Zrt. az adóssal szemben fennálló követelését a 
felperesre engedményezte. 

A kereseti kérelem és az alperes védekezése 
[5] A felperes leszállított keresetében 2 521 446 forint 

tőke és járulékai megfizetésére kérte az alperes 
kötelezését a régi Ptk. 274. § (2) bekezdésének a) 
pontja alapján. Hangsúlyozta, az alperes a teljes 
tartozás megfizetéséért vállalt kezességet. 

[6] Az alperes a kereset elutasítását kérte. Arra az esetre, 
ha a bíróság az elsődleges védekezését nem fogadná 
el, előadta, hogy a régi Ptk. 275. §-a és a 338. § (1) 
bekezdése alapján legfeljebb a felperes leszállított 
követelésének fele illethetné meg a felperest. Nem 
vitatta, hogy a Zrt. és a hitelező közötti kezességi 
szerződés későbbi keltű, mint a alperes 
kezességvállalása, azonban állította, a két szerződés 
tartalmából az a következtetés vonható le, hogy a 
kezesek tudtak egymás kötelezettégvállalásáról, 
egymásra tekintettel vállaltak kezességet. Az alperes 
annak tudatában vállalta a kezességet, hogy mellette 
lesz egy másik kezes is, ezt a hitelszerződés is 
tartalmazta. 

Az első- és a másodfokú ítélet 
[7] Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest 

2 521 446 forint tőke és járulékai megfizetésére. 
[8] A felülvizsgálati kérelemmel érintett részében a 

határozatát azzal indokolta, hogy alaptalanul 
hivatkozott az alperes arra, hogy a kezességet a Zrt. 
kezességvállalásától függően vállalta. A 
hitelszerződés alapján ugyanis a hitel folyósítása 
csak akkor történik meg, ha a Zrt. a kezességvállalást 
visszaigazolja, erre a visszaigazolásra pedig csak 
2010. december 8-án került sor. 

[9] Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú 
bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben 
megváltoztatta és az alperes marasztalásának 
tőkeösszegét 1 260 723 forintra leszállította, 
egyebekben helybenhagyta. 

[10] A másodfokú bíróság az alperes másodlagos – a 
marasztalás tőkeösszegének felére történő 
leszállítására irányuló – fellebbezési kérelmét 
megalapozottnak találta. A régi Ptk. 334. § (1) 
bekezdésére és 338. §-ára utalással kifejtette, az, 
hogy az alperes készfizető kezesként a teljes 
tartozásért vállalt kötelezettséget, nem értelmezhető 
úgy, hogy a másik készfizető kezes teljesítése esetén 
vele szemben is egyedül neki kellene viselnie az 
adósság terhét, azaz a másik kezes javára meg kell 
térítenie a teljes kifizetett összeget. Helyesen utalt az 
alperes a fellebbezésében arra, hogy ha a kezesek 
egymás közötti belső jogviszonyából más nem 
következik, akkor egymás közt egyenlő arányban 
terheli őket a kötelezettség az adós által meg nem 
fizetett összeg vonatkozásában. A kezesek eltérő 
megállapodása esetén van csak arra lehetőség, hogy 
az alperes viselje teljes mértékben az adós tartozása 
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megfizetésének a terhét, ilyet azonban a felperes nem 
bizonyított. Annak a nyilatkozatnak, hogy az alperes 
kezesként a teljes tartozásért vállal felelősséget, csak 
az adós és a hitelező vonatkozásában volt 
relevanciája. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[11] A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet 

hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság 
ítéletének helybenhagyását kérte. Egyidejűleg a 
felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmet is 
előterjesztett. Állította, hogy a jogerős ítélet 
jogszabályt sértve alkalmazta a Ptk. 275. §-át, a 276. 
§ (1) bekezdését és 338. § (1) bekezdését. 

[12] Felülvizsgálati álláspontja szerint a másodfokú 
bíróság tévesen értékelte és minősítette a Zrt. mint 
készfizető kezes és az alperes kezességvállalását 
egyetemleges kötelezettségvállalásnak. Ennek 
eredményeként téves jogi következtetést vont le arra 
vonatkozóan, hogy az egymás közötti 
jogviszonyukban a kezesek egyenlő arányban 
felelnek. A Ptk. 275. §-a alapján azt szükséges 
vizsgálni, hogy a Zrt. és az alperes egymásra 
tekintettel vagy egyidőben vállaltak-e kezességet. E 
körben hivatkozott a BH2018. 45. számon közzétett 
Pfv.22.109/2016. számú döntésre, amely a Kúria 
gyakorlatát tükrözi és amellyel a jogerős ítélet 
ellentétes. 

[13] Hangsúlyozta, hogy a Zrt. és az alperes 
kezességvállalásának a mértéke nem azonos. A Zrt. 
nem az alperesre mint kezesre, hanem a főadósra, 
illetve a hitelezőre, ezeknek a személyeknek a 
jogviszonyára tekintettel vállalt kezességet. Ahogyan 
azt a Zrt. honlapján található bemutatkozás is 
kimondja: ,,A Zrt. a jelenlegi törvényi felhatalmazás 
szerint (2004. évi XXXIV. törvény) a kis- és 
középvállalkozások működőképességének javítása, 
versenyképességük növelése, fejlődésük elősegítése 
érdekében a vállalkozások finanszírozási 
forrásokhoz jutását készfizető kezességvállalással 
segíti.” A Zrt. kezességvállalása tehát csökkenti a 
hitelintézetek hitelezési kockázatát, emellett a 
kezességvállalásával elérni kívánt cél címzettjei a 
kis- és középvállalkozások, kezességvállalása az ő 
érdekükben, hitelképességük javításának az 
elősegítésére tekintettel történik. Ezért nem helytálló 
a másodfokú bíróságnak az a megállapítása, hogy az 
alperes és a Zrt. egymásra tekintettel vállaltak 
kezességet. 

[14] Az egyetemlegesség megállapításának és a Ptk. 275. 
§-a alkalmazásának ezért nincs helye. A másodfokú 
bíróság álláspontjától eltérően pedig nem a 
felperesnek kellett volna azt bizonyítania, hogy az 
alperes és a Zrt. belső megállapodása szerint 
kizárólag az alperes fogja teljesíteni a tartozást. Az 
egyidejűség a perbeli okiratok alapján egyértelműen 
kizárható. Fentiekre tekintettel a másodfokú bíróság 
tévesen alkalmazta az alperes és a Zrt. viszonyában a 
Ptk. 338. § (1) bekezdését, és állapította meg azt, 
hogy egyenlő arányban felelnek. A Zrt. teljesítésével 
a Ptk. 276. § (1) bekezdése alapján reá szállt át az 
általa megtérített követelés, továbbá az azt biztosító 
és a kezességvállalását megelőzően keletkezett 
valamennyi jog. A perbeli adatok alapján 
megállapítható, hogy az alperes kezességvállalása 
megelőzte a Zrt. kezességvállalását, erre tekintettel 
az alperes kezességvállalása mint szerződést 

biztosító mellékkötelezettség is átszállt a Zrt.-re és 
emiatt a Zrt. jogutódjára, a felperesre. 

[15] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős 
ítélet hatályban tartására irányult. Arra hivatkozott, 
hogy helytállóan utalt arra a másodfokú bíróság, 
hogy a kezesek között nem volt szerződés. Ennek 
azért van jelentősége, mert ilyen okból nem lehet 
irányadónak tekinteni a Zrt. üzletszabályzatát a felek 
jogviszonyára, még akkor sem, ha az a honlapján 
közzétételre került. A szerződésen kívüli 
jogviszonyukat nem befolyásolhatja az egyik fél 
ÁSZF-e. Álláspontja szerint a felperes által megjelölt 
kúriai döntés tényállása, a rendelkezésre álló 
bizonyítékok tartalma eltérő, ezért az abban az 
ügyben a bizonyítékok értékelését követően 
kialakított jogi következtetés mechanikusan jelen 
perben nem alkalmazható. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[16] A Kúria 2. sorszámú végzésével a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Pp.) 409. § (3) bekezdése alapján a 
felülvizsgálatot engedélyezte. 

[17] A jogerős ítéletet a Pp. 423. § (1) bekezdése alapján 
a felülvizsgálati kérelem keretei között vizsgálta és 
azt a kérelemben megjelölt okokból 
jogszabálysértőnek találta. 

[18] A felülvizsgálati kérelem alapján a Kúriának abban a 
kérdésben kellett állást foglalnia, hogy fennállnak-e 
a régi Ptk. 275. §-a alkalmazásának a feltételei, mert 
ha nem, akkor a kezesek egyetemleges felelőssége és 
a régi Ptk. 338. § (1) bekezdésében meghatározott 
egymás között jogviszonyukban a kötelezettség 
egyenlő arányban való megoszlása fel sem merülhet. 
Amiatt, hogy a másodfokú bíróság az elsőfokú 
bíróság ítéletének részbeni megváltoztatására és a 
marasztalás tőkeösszegének a felére történő 
leszállítására a régi Ptk. 334. § (1) bekezdése és a 
338. § (1) bekezdése alapján látott alapot, erre 
vonatkozó indokolás hiányában is az következik, 
hogy úgy ítélte meg, hogy a régi Ptk. 275. §-ában 
írtak közül legalább az egyik feltétel az adott esetben 
teljesült. 

[19] A régi Ptk. hivatkozott rendelkezése a kezesek 
egyetemleges felelősségét két vagylagos 
(diszjunktív) feltétel esetére írja elő: ha ugyanazért a 
kötelezettségért vagy egyidejűleg, vagy egymásra 
tekintettel vállalnak kezességet. Az alperes az eljárás 
során és a felülvizsgálati ellenkérelmében sem 
vitatta, hogy a kezességvállalások nem egy időben 
történtek, ezért csak a második feltétel, az egymásra 
tekintettel történő kötelezettségvállalás képezte a vita 
tárgyát. 

[20] A Kúria visszautal a felperes felülvizsgálati 
kérelmében hivatkozott Pfv.22.109/2016/14. számú 
határozatában kifejtettekre a rendelkezés értelmezése 
tekintetében. A Kúria e határozatában rámutatott, 
hogy az abban az ügyben is kezességet vállaló Zrt. 
készfizető kezességvállalása speciális jogviszony 
keretében történik: állami szerepvállalás 
(viszontgarancia) mellett, nemzetgazdaságilag 
kiemelt gazdaságpolitikai cél (kis- és 
középvállalkozások fejlődése) elősegítése 
érdekében. Ezáltal az általa a készfizető 
kezességvállalásával elérni kívánt cél címzettjei 
(alanyai) is egyértelműen meghatározottak: a 
kezességvállalás a kis- és középvállalkozások 
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érdekében – az ő hitelképességük javításának az 
elősegítésére tekintettel – történik, egyúttal, mintegy 
kapcsolódó jelleggel, a hitelező (pénzintézet) 
kockázatát is csökkentve a készfizető 
kezességvállalás formájában megjelenő többlet 
biztosítéki elem által. 

[21] Az alperes e körben arra hivatkozott, hogy a kezesek 
közötti szerződéses kapcsolat hiányában a Zrt. 
üzletszabályzatában megjelenő – az előző pontban 
írtakat alátámasztó – tartalomnak az egymás között 
jogviszonyukban nincs jelentősége. A Kúria rámutat, 
hogy bár a Zrt. üzletszabályzata valóban nem 
vonatkozik az alperesre, azonban a Zrt. 
kezességvállalásának indokát és célját egyértelműen 
alátámasztja. Ezzel szemben az alperes kizárólag arra 
hivatkozott, hogy a kezesek egymás 
kezességvállalásáról azért tudtak, mert azt 
tartalmazta a hitelszerződés. Ez azonban önmagában 
nem igazolja, hogy a kezességvállalás kölcsönösen 
egymásra tekintettel történt, különösen a Zrt. által 
vállalt készfizető kezesség nyilvánosan is 
megismerhető deklarált célja tükrében. 

[22] Mivel a régi Ptk. 275. §-a második fordulatában írt 
feltétel nem valósult meg, a felperes alappal 
érvényesítette az általa a készfizető kezessége 
alapján teljesített teljes összeget az alperessel 
szemben a régi Ptk. 276. § (1) bekezdése alapján. 

[23] Helytállóan hivatkozott a felperes a felülvizsgálati 
kérelmében arra, hogy a jogerős ítélet jogkérdésben 
– a régi Ptk. 275. §-ának értelmezése körében – eltért 
a Kúria Bírósági Határozatok Gyűjteményében (a 
továbbiakban: BHGY) közzétett határozatától, 
amely szerint a kezességvállalás akkor történik 
„egymásra tekintettel”, ha a kezesek egymásról 
tudva, a másik helytállását feltételezve, kölcsönösen 
egymás személyének figyelembevételével vállalt 
közös kockázat érdekében eljárva vállalják saját 
kezességüket. Ettől eltérő motiváció – akár csak 
egyikük részéről – kizárja e fordulat fennálltának 
megállapíthatóságát. Az alperes bár állította, hogy a 
BHGY-ban közzétett határozat „tényállása és a 
rendelkezésre álló bizonyítékok tartalma eltérő volt”, 
azonban konkrétan nem jelölte meg, hogy álláspontja 
szerint milyen lényeges kérdésben különbözik a két 
döntés alapjául szolgáló tényállás, ami kizárja annak 
irányadó jellegét. A Kúria nem észlelt ilyen 
körülményt. 

[24] A Kúria mindezekre tekintettel a Pp. 424. § (3) 
bekezdése alapján a rendelkező rész szerint 
határozott. 

(Kúria Gfv. VI. 30.004/2021.) 

 



 

POLGÁRI KOLLÉGIUM 

MUNKAÜGYI SZAKÁG 

A munkaviszony jogellenes megszüntetésének 
jogkövetkezményeként járó kártérítés 

összegének számításánál figyelembe kell venni, ha a 
munkáltató sikeresen bizonyítja azt, hogy a károsult 
munkavállaló a munkaviszonya jogellenes 
megszüntetését követően nem tett eleget az adott 
helyzetben elvárható kárenyhítési kötelezettségének 
[A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
(Mt.) 82. § (1) bek., 172. § (1) bek. b) pont]. 

A tényállás 
[1] A felperes 2016. január 11-től állt munkaviszonyban 

az alperesnél forgácsoló gépkezelő munkakörben. 
Alapbére 120 000 forint volt, amelyet 160 000 
forintra, majd 178 080 forintra emeltek, emellett havi 
8 200 forint cafeteria juttatásban is részesült. A 
felperes három műszakos munkarendben végezte 
munkáját az alperesnél. GYED-en lévő élettársával 
és bölcsődés korú gyermekével élt egy háztartásban. 

[2] A felperes élettársa 2016. október 10-én kelt 
kérelmében kérte munkáltatójától a GYED lejártát 
követően 2016. december 25-ével történő újbóli 
munkába állásának engedélyezését és 
felhalmozódott szabadsága ezen időponttól történő 
kiadását. A gyermek bölcsődei elhelyezéséhez 
munkáltatói igazolás kiállítását is igényelte. Ezt 
követően 2017. március 24-én munkába állt. 

[3] Az alperes 2017. április 3-án 30 nap felmondási 
idővel, 2017. május 3-ával megszüntette a felperes 
munkaviszonyát. 

[4] A felperes 2017. május 4-től 48 napon keresztül napi 
3 861 forint, összesen 185 328 forint álláskeresési 
járadékban részesült, és 2017. szeptember 12-ig 
regisztrált álláskereső volt. Ezt követően a 
Kormányhivatal Járási Hivatala törölte a 
rendszeréből, mivel jelentkezési kötelezettségének 
nem tett eleget. 2019. március 14-én a felperes ismét 
álláskeresőként regisztrált. 

[5] Az álláskeresés kapcsán személyesen jelentkezett a 
c.-i K.-T.-F. Kft.-nél gépkezelő munkakörbe, illetve 
munkaerő-közvetítő útján a C.-n található I. Kft.-hez 
összeszerelő operátor munkakörbe. Mindkét helyen 
egy tesztíráson vett részt, és mivel a szóbeli 
elbeszélgetésen kiderült, hogy a K.-T.-F. Kft.-nél 
három műszakban és időnként hétvégén, illetve az I. 
Kft.-nél négy műszakban kellett volna dolgoznia, az 
álláslehetőségeket nem fogadta el. Ezen túl egy volt 
kollégájától – aki az A. Kft.-nél csoportvezetőként 
helyezkedett el – információt kapott arról, hogy 
lehetőség van a cégnél egy műszakos munkarendben, 
6.00-16.00 óráig tartó munkavégzésre. A felajánlott 
állást szintén nem fogadta el, mivel a 6.00 órás 
munkakezdés miatt a gyermekét nem tudta volna 
bölcsődébe vinni. 

[6] A felperes 2017. június 28-30. között 3 napon, 
továbbá 2017. július 3-4. napja között 2 napon 
egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett 
munkát a G. Kft.-nél, ahol összesen 24 920 forint 
jövedelmet szerzett. 

[7] A felperes a munkaviszonya jogellenes 
megszüntetésére hivatkozva keresetet terjesztett elő. 
A törvényszék, mint másodfokú bíróság a 2019. 
június 3-án kelt rész-közbenső ítéletében a 
jogviszony jogellenes megszüntetésére figyelemmel 
a jogkövetkezmények vizsgálata érdekében az eljárás 
folytatására utasította az elsőfokú bíróságot.  

A felperes keresete és az alperes ellenkérelme 
[8] A felperes összegszerű kereseti kérelmét a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Mt.) 82. § (1) és (2) bekezdésére 
alapította, amelyre figyelemmel 2017. május 4-től 
2018. május 4-ig tartó időtartamra 2 136 960 forint 
elmaradt munkabér és 98 400 forint elmaradt 
cafeteria juttatásból eredő kártérítés megfizetésére és 
a perköltség viselésére kérte kötelezni az alperest. 
Arra hivatkozott, hogy kárenyhítési 
kötelezettségének teljes mértékben eleget tett, 
álláskeresési járadékot igényelt, regisztrált 
álláskeresőként mindent megtett elhelyezkedése 
érdekében. Munkaviszonya megszüntetése miatt 
élettársa lett a családfenntartó, aki B.-re járt dolgozni, 
így ehhez a megváltozott körülményhez kellett 
igazodnia. Neki kellett gyermeküket reggelente 
bölcsődébe, majd hazavinnie, ami akadályozta, hogy 
több műszakos munkarendben helyezkedjen el. Az 
általuk időközben vásárolt családi ház felújítási 
munkáit is ő végezte. A hétvégi munkavégzés 
akadályozta volna a korábbi kapcsolatából született 
gyermekeivel való kapcsolattartásban, így nem 
tudott elvállalni négy műszakos munkarendet sem. 

[9] Álláspontja szerint a kárenyhítési kötelezettsége nem 
lehet korlátlan, nem terjed ki arra, hogy 
végzettségének nem megfelelő vagy a családi 
körülményeivel össze nem egyeztethető munkát is 
elvállaljon. A K.-T.-F. Kft.-nél, illetve az I. Kft.-nél 
a többműszakos munkarend miatt nem tudta 
elvállalni az állásokat, a korai munkakezdés pedig 
akadályozta volna a családi teendői ellátásában. Ezen 
túl máshol is érdeklődött és próbált elhelyezkedni, 
azonban ott is olyan álláslehetőségek voltak, 
amelyeket a több műszakos munkarend miatt nem 
tudott betölteni. 

[10] Az alperes a kereset elutasítását kérte. Álláspontja 
szerint a felperes nem tett eleget kárenyhítési 
kötelezettségének. Maga a felperes is elismerte, hogy 
lényegében a családi ház általa végzett felújítási 
munkáira tekintettel 2017 decembere óta már nem is 
keresett állást. Hangsúlyozta, hogy a felperes 
élethelyzete nem változott meg a munkaviszonya 
megszüntetését követően, mivel élettársa már jóval a 
munkaviszonya megszüntetése előtt jelezte 
visszatérési szándékát, így már a felperes 
jogviszonya megszűnése előtt tisztában kellett lennie 
azzal, hogy az élettársa munkába állása után miként 
fogják megoldani gyermekük bölcsődei elhelyezését. 
Ugyancsak nem változott a korábbi házasságából 
való gyermekekkel való kapcsolattartás rendje sem. 
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Az első- és a másodfokú bíróság határozata 
[11] A törvényszék ítéletével kötelezte az alperest, hogy 

fizessen meg a felperesnek kártérítés címén 250 780 
forint elmaradt munkabért és 98 400 forint cafeteria 
juttatást. Ezt meghaladóan a felperes keresetét 
elutasította. Megállapította, hogy a felperes 
élethelyzete nem a munkaviszonya megszüntetésével 
összefüggésben változott, a gyermek bölcsődébe 
való eljuttatását és hazavitelét a munkaviszonya 
fennállta alatt is meg kellett oldaniuk. Azt a 
körülményt sem értékelte az alperes terhére, hogy a 
felperes a munkaviszony megszűnését követő fél év 
elteltével olyan helyre költözött, ahol a 
tömegközlekedés nehézkessé vált és ezáltal 
leszűkültek a felperes elhelyezkedési lehetőségei. 

[12] Megállapította, hogy a felperest az alperesnél 
betöltöttel azonos munkakörben és munkarendben 
foglalkoztatta volna a K.-T.-F. Kft. az alpereshez 
hasonló jövedelmi viszonyok mellett. A felperes az 
állást kizárólag a három műszakos munkarend miatt 
nem kívánta ellátni. Az A. Kft.-nél szintén 
alkalmazták volna olyan munkaidőbeosztásban, 
amely összeegyeztethető lett volna a bölcsődei 
nyitvatartás idejével. Erre figyelemmel a bíróság a 
kártérítés összegét csökkentette azzal az összeggel, 
amelyet a felperes a K.-T.-F. Kft.-nél a perrel érintett 
időszakban megkereshetett volna. 

[13] A felperes fellebbezése folytán eljárt ítélőtábla 
ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. 
Kifejtette, hogy önmagában az a körülmény, hogy a 
felperes a munkaügyi központban regisztrált 
álláskereső volt, nem igazolja az aktív álláskeresést. 
A felperes megszegte a munkaügyi központtal való 
együttműködési kötelezettségét, ezért négy hónap 
elteltével törölték a nyilvántartásból. Értékelte azt is, 
hogy a családi körülményei alapján sem lett volna 
akadálya a három műszakos munkarendben való 
elhelyezkedésnek, a szülők egyedi döntése volt, hogy 
a felperes munkahelyének elvesztése miatt a korábbi 
családi munkamegosztástól eltérően a továbbiakban 
nem kérnek segítséget a gyermekük bölcsődébe való 
eljuttatásához és hazaviteléhez. Bár a felperes 
állította, de nem tudta bizonyítani a szóban előadott 
elhelyezkedési próbálkozásait. Az alperes sikerrel 
bizonyította, hogy a felperes nem tett meg minden 
tőle elvárhatót új jogviszonyban való foglalkoztatása 
érdekében, és legalább a K.-T.-F. Kft.-nél hirdetett 
álláshely megfelelt a képzettségének, 
végzettségének, ezt az állást azonban nem vállalta el. 

A felülvizsgálati kérelem és felülvizsgálati 
ellenkérelem 

[14] A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő 
felülvizsgálati kérelmet, melyben kérte, hogy a Kúria 
azt az elsőfokú ítéletre is kiterjedően „változtassa 
meg” akként, hogy keresetének teljes egészében 
adjon helyt, illetve szükség esetén azok hatályon 
kívül helyezésével utasítsa új eljárás lefolytatására és 
új határozat hozatalára az eljárt bíróságokat. Érvelése 
szerint a jogerős ítélet sérti az Mt. 172. § (1) 
bekezdésének b) pontját, a 169. § (1) bekezdését, 
továbbá a 82. § (1) bekezdését, valamint a Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Pp.) 221. § (1) bekezdését és a 164. § 
(1) bekezdését. 

[15] Kifogásolta, hogy az eljárt bíróságok figyelmen kívül 
hagyták azt a tényt, hogy jogerős ítélet állapította 

meg, hogy az alperes jogellenesen szüntette meg a 
felperes munkaviszonyát, és úgy tekintettek a 
kárenyhítési kötelezettségére, mintha az korlátlan 
lenne. Érvelése szerint nem adták kellő indokát az 
eljárt bíróságok annak, miért tartották bizonyítottnak 
azt a körülményt, hogy a K.-T.-F. Kft.-nél 
bizonyosan elhelyezkedhetett volna, és a Kft. által 
közölt bért meg is kapta volna. A K.-T.-F. Kft.-nél a 
jelentkezők esetében többlépcsős szűrés történt és 
maguk nyilatkozták, hogy mivel nem küldött 
önéletrajzot és jelentkezési lapot nem töltött ki, így a 
cégnél fel sem merült az alkalmazása. Később 
nyilatkozta azt, hogy a felperes nem fogadta el a 
felajánlott munkalehetőséget. Ennek ellenére a 
bíróság nem adta magyarázatát annak, hogy az 
egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat miért 
fogadta el. A Kft. alacsonyabb munkakörben tudta 
volna foglalkoztatni, mint amilyen munkakört az 
alperesnél betöltött, így nyilvánvalóan az óradíja is 
alacsonyabb lett volna. 

[16] Érvelése szerint a következetes ítélkezési gyakorlat 
szerint a kárenyhítési kötelezettség nem korlátlan, a 
munkakörök értékelése során figyelemmel kellett 
lenni a munkavállaló elvárásaira is, így arra, hogy a 
munkáltató jogellenes intézkedését követően nem 
akart olyan munkakört betölteni, amelyet nem talált 
képzettsége, végzettsége vagy saját szakmai elvárása 
szerint megfelelőnek. 

[17] Az eljárt bíróságok nem értékelték azt a körülményt 
sem, hogy élethelyzetéből adódóan kiskorú 
gyermekét bölcsődébe kellett vinnie, amit csak őt 
tudott megoldani. Nem várható el olyan álláshely 
megpályázása, amely bár megfelel a munkavállaló 
végzettségének, képzettségének, annak betöltése 
akadályba vagy aránytalan nehézségbe ütközne. A 
jogerős ítélet hiányos, nem felel meg a Pp. 221. §-
ának, mivel nem tartalmazza azokat az okokat, 
amelyek miatt az ő tényállításait a bíróság nem találta 
bizonyítottnak. Álláspontja szerint az eljárt 
bíróságok tévesen a terhére értékelték, hogy az 
állásokra történt jelentkezéseit a cégek nem tartották 
nyilván, az önéletrajzokat, tesztlapot 
megsemmisítették, így nem tudta igazolni 
elhelyezkedési szándékát, holott a bizonyítási 
kötelezettség ez esetben az alperest terhelte. 

[19] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében kérte, 
hogy a Kúria a jogerős ítéletet hatályában tartsa fenn. 
Hivatkozása szerint az eljárt bíróságok kifejezetten 
azon álláshirdetők nyilatkozatait vették figyelembe, 
melyek a felperes korábbi munkakörének 
megfeleltek, és nem tekintették a felperes 
kárenyhítési kötelezettségét korlátlatnak. 
Megtartották a Pp. 221. § (1) bekezdésében írtakat, 
kifejtették álláspontjukat arról, hogy miért nem 
tartották ellentmondásosnak a K.-T.-F. Kft. 
nyilatkozatait, melyek valós tartalmát olvasva az 
nem is állapítható meg. A felperes félreértelmezte az 
általa hivatkozott KMK véleményben foglaltakat is. 
A kárenyhítési kötelezettség kezdő időpontját is 
helytállóan állapította meg a bíróság tekintettel arra, 
hogy maga nyilatkozott arról, hogy először a K.-T.-
F. Kft.-t kereste meg, és tisztában volt az 
álláslehetőséggel már a munkaviszonya 
megszüntetésekor is. A gyermeke bölcsődébe 
vitelével kapcsolatos kérdés is maradéktalanul 
vizsgálatot nyert. 
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A Kúria döntése és annak jogi indokai 
[20] A felperes felülvizsgálati kérelme nem 

megalapozott. 
[21] 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 [Pp. 
272. § (2) bekezdés]. Ezen együttes törvényi 
feltételeknek a fél akkor tesz eleget, ha egyrészt a 
megsértett jogszabályhelyet konkrétan megjelöli, 
másrészt pedig a hivatkozott jogszabálysértést 
tartalmilag is körülírja, az arra vonatkozó jogi 
álláspontját kifejti, vagyis, ha a jogszabálysértésre 
való hivatkozásának az indokait is ismerteti. 
Mindezek bármelyikének hiánya a felülvizsgálati 
kérelem hivatalbóli elutasítását eredményezi [a 
felülvizsgálati kérelem hivatalbóli elutasításának 
egyes kérdéseiről szóló 1/2016. (II.15.) PK vélemény 
3. pont]. 

[22] A felperes felülvizsgálati kérelmében megsértett 
jogszabályhelyként az Mt. 172. § (1) bekezdésének 
b) pontját, a 169. § (1) bekezdését és a 82. § (1) 
bekezdését, valamint a Pp. 221. § (1) bekezdését, 
valamint a 164. § (1) bekezdését, illetve a 2. § (1) 
bekezdését jelölte meg. 

[23] A Pp. 221. § (1) bekezdésének 2. mondata szerint az 
ítélet indokolásában meg kell röviden említeni azokat 
a körülményeket, amelyeket a bíróság a bizonyítékok 
mérlegelésénél irányadónak vett, végül utalni kell 
azokra az okokra, amelyek miatt a bíróság valamely 
tényt nem talált bizonyítottnak, vagy amelyek miatt a 
felajánlott bizonyítást mellőzte. 

[24] A Kúria álláspontja szerint a jogerős ítélet megfelel 
ezeknek a jogszabályi rendelkezéseknek. Az 
ítélőtábla megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a 
szükséges bizonyítást lefolytatta, a bizonyítékokat a 
logika szabályaival összhangban a Pp. 206. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően értékelte, a 
tényállást helyesen állapította meg és helytálló 
következtetések levonásával érdemben helyesen 
döntött. A felperes fellebbezése kapcsán részletesen 
indokolta, hogy az elsőfokú ítélet miért nem sértette 
a Pp. 221. § (1) bekezdésében rögzítetteket, miért 
került helyesen megállapításra a tényállás, milyen 
körülményeket kellett értékelni a felperesi 
magatartás megítélése során, miért nem fogadta el a 
felperes okiratokkal alá nem támasztott azon 
állítását, hogy egyéb módon is megkísérelt 
elhelyezkedni, miért volt helyes a K.-T.-F. Kft. 
bírósági megkereséssel kapcsolatos válaszának 
értékelése, miért nem fogadta el a felperes ezzel 
kapcsolatos kifogását, miért találta bizonyítottnak azt 
az alperesi állítást, hogy a felperes nem tett eleget 
kárenyhítési kötelezettségének. 

[25] A bíróságok indokolási kötelezettségéből nem 
következik a felek által felhozott minden észrevétel 
egyenként való megcáfolási kötelezettsége, 
különösen nem az indítványozó szubjektív elvárásait 
kielégítő mélységű érvrendszer bemutatása. A 
jogszabályok végső soron és kötelező erővel való 
értelmezése egyébiránt a bíróságok feladata 
(30/2014. (IX. 30.) AB határozat, IV.1408/2016. 
számú végzés). Mivel a másodfokú ítélet megfelelt a 
Pp. 221. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak, e 
körben jogszabálysértés nem volt megállapítható. 

[26] A felperes felülvizsgálati kérelmében több esetben 
kifogásolta, hogy nem megfelelően értékelte sem az 
első-, sem a másodfokú bíróság a rendelkezésére álló 
bizonyítékokat és ez alapján tévesen állapította meg 
a tényállást, ezzel kapcsolatban azonban megsértett 
jogszabályhelyet [Pp. 206. § (1) bekezdés] nem jelölt 
meg, így a Kúria az elsőfokú bíróság által 
megállapított és a másodfokú bíróság által 
kiegészített tényállás alapján hozta meg döntését a 
Pp. 272. § (2) bekezdésére figyelemmel. 

[27] A felperes állítása szerint a jogerős ítélet sérti az Mt. 
172. § (1) bekezdésének b) pontját, mely szerint a 
kártérítés összegének számításánál le kell vonni, amit 
a jogosult megkeresett vagy az adott helyzetben 
elvárhatóan megkereshetett volna. Érvelése szerint 
azt, hogy nem tett eleget kárenyhítési 
kötelezettségének, az alperesnek kellett volna 
bizonyítania, e kötelezettségének azonban nem tett 
eleget, ezért a jogerős döntés a Pp. 164. § (1) 
bekezdésébe ütközik. 

[28] Az Mt. 82. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a 
munkáltató köteles megtéríteni a munkaviszony 
jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott 
kárt. A bíróság azt vizsgálta, hogy milyen mértékű 
kára keletkezett a felperesnek az alperes jogellenes 
magatartása folytán, illetve, hogy a felperes eleget 
tett-e e körben kárenyhítési kötelezettségének. A 
Kúria a munkaviszony jogellenes megszüntetése 
jogkövetkezményeinek egyes kérdéseiről szóló 
6/2016. (XI. 28.) KMK véleményében kifejtette, 
hogy a károkozónak – aki mentesülni akar, kell 
bizonyítania, hogy a károsult munkavállalót nem 
illeti a követelt összegű elmaradt jövedelem, mivel 
kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget. A 
munkáltatónak azonban nem elegendő a 
munkavállalói kötelezettségre való puszta 
hivatkozása, hanem meg kell jelölnie azokat a 
tényeket, körülményeket, amelyek a hivatkozását 
alátámasztják, állítását bizonyítják arra vonatkozóan, 
hogy a perbeli időszakban a munkavállaló reálisan 
milyen jövedelmet érhetett volna el. A kárenyhítési 
kötelezettség terjedelmét a bíróság mérlegeli. A 
munkáltató bizonyítási indítványa alapján a bíróság 
nyilatkoztathatja a munkavállalót, hogy miként járt el 
a kárenyhítés érdekében, például igénybe vette-e az 
őt megillető munkanélküli, álláskeresési ellátást, 
iratok becsatolására kötelezheti. 

[29] Elvárható, hogy a munkavállaló a foglalkozás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 8. § (7) 
bekezdése értelmében működjön együtt a 
munkaerőpiaci szolgáltató szervvel, valamint a 
munkaadóval, mérlegelje a felajánlott átképzési, 
foglalkoztatási lehetőségeket, működjön együtt új 
munkahelyek felkutatásában. Helytállóan 
állapították meg az eljárt bíróságok, hogy 
önmagában az a körülmény, hogy a felperes a 
munkaügyi központban regisztrált álláskeresőként és 
részére nem tudtak álláslehetőséget felajánlani, nem 
igazolja az aktív álláskeresést, különös tekintettel 
arra, hogy a felperes együttműködési 
kötelezettségének megszegésére figyelemmel négy 
hónap elteltével törölték őt a nyilvántartásból. 

[30] Helytállóan értékelték az eljárt bíróságok azt is, hogy 
a felperes családi körülményei alapján sem lett volna 
akadálya annak, hogy három műszakos 
munkarendben történő munkavégzésre irányuló 
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munkaviszonyt létesítsen. A felperes az alperesnél is 
ilyen munkarendben végzett munkát, és 
munkaviszonya alperesnél történő fennmaradása 
esetén is gondoskodniuk kellett volna gyermekük 
bölcsődébe való eljutásáról és onnan történő 
hazaviteléről. Jogsértés nélkül fogadták el a 
bíróságok a K.-T.-F. Kft. bírósági megkeresésére 
adott válaszát arra, hogy a felperes már a felmondást 
követően azonnal el tudott volna helyezkedni a 
cégnél az alperesnél alkalmazott munkarenddel 
azonos munkarendben. Az elsőfokú eljárásban a 
felperes nem kifogásolta azt a ténymegállapítást, 
hogy az így felajánlott munkakör a korábbi 
munkatapasztalatának megfelelt volna, csupán a 
fellebbezésében állított ettől eltérőt. 

[31] A felperes felülvizsgálati kérelmében panaszolta 
még, hogy a jogerős ítélet sérti az Mt. 82. § (1) 
bekezdését, illetve a 169. § (1) bekezdését, annak 
azonban nem adta indokát, így azt a Kúria érdemben 
nem vizsgálta. 

[33] A rendelkezésre álló adatok alapján helytállóan 
jutottak az eljáró bíróságok arra a következtetésre, 
hogy a felperes nem tett eleget kárenyhítési 
kötelezettségének, így a kártérítés mértéke 
megállapítása során jogszerűen csökkentették az 
alperes által fizetendő összeget azzal az összeggel, 
amelyet a felperes az újabb munkaviszonyában 
megkereshetett volna. Mindezekre tekintettel a Kúria 
a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján 
hatályában fenntartotta. 

(Kúria Mfv.IV.10.068/2021.) 

Az Mt. 270. § (2) bekezdése b) pontjának az a 
feltétele, hogy az alapszabály szerint a 

munkáltatónál képviseletére jogosultság szabályozott 
legyen, egyaránt vonatkozik a munkáltatónál működő 
szakszervezeti szervre, illetve a szakszervezet 
munkáltatónál munkaviszonyban álló 
tisztségviselőjére is [A munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény (Mt.) 270. § (2) bek. b) pontja]. 

A tényállás 
[1] A kérelmező szakszervezet 2017. november 22-én 

megtartotta alakuló ülését, amelyen elfogadták az 
Alapszabályát, megválasztották a tisztségviselőket. 
Az Alapszabály szerint a szakszervezet elnöke R. F., 
az elnökség tagjai K. J. és T. A. A Fővárosi 
Törvényszék kivonata szerint a kérelmezőt 
törvényszéki nyilvántartásba vették, amely végzés 
2018. március 22-én emelkedett jogerőre. T. A. 
2018. január 17-től munkaviszonyban gazdasági 
alelnök a kérelmezett munkáltatónál. 

[2] A kérelmező 2019. január 9-én bemutatkozó levelet 
küldött a kérelmezettnek, melyben személyes 
találkozót kért, erre azonban a kérelmezett nem 
válaszolt. A kérelmező 2019. február 20-án kelt 
levelével jelezte a kérelmezettnek, hogy képviseletre 
jogosult szakszervezetnek minősül, és egyúttal a 
munkaügyi kapcsolatokkal összefüggő kérdések 
rendezése érdekében konzultációt kért. A 
kérelmezett erre a megkeresésre sem válaszolt. A 
kérelmező 2019. november 6-án újabb levélben 
megerősítette a képviseletre történő jogosultságát, 
mellyel egyidejűleg megnevezte védett 
tisztségviselőjét és a felsőbb szakszervezeti szervet, 
a kérelmezett azonban erre a levélre sem reagált. A 

kérelmező 2020. január 8-án ismét megkereste a 
kérelmezettet, utalva arra, hogy a szakszervezet 
negligálása miatt további lépésekre fog kényszerülni. 
A kérelmezett 2020. február 14-én kelt válaszában 
elsődlegesen azt kifogásolta, hogy a kérelmező nem 
igazolta képviseleti jogosultságát. Emellett 
megjegyezte, hogy „amennyiben lenne is az M.-nél 
jogosultságokkal rendelkező szakszervezet, úgy 
jelen pillanatban nem látnak olyan munkaügyi 
kapcsolatokkal, valamint munkaviszonnyal 
összefüggő gazdasági és szociális kérdést, amely 
tekintetében az Mt. értelmében a munkáltatónak 
konzultálnia kellene bármilyen szakszervezettel”. 

[3] A kérelmező 2020. november 10-én kelt levelével 
ismételten megkereste a kérelmezettet, hivatkozva a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
(a továbbiakban: Mt.) 272. § (4) bekezdésére, mely 
szerint a szakszervezet a munkáltatótól a 
munkavállalók munkaviszonyával összefüggő 
gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatban 
tájékoztatást kérhet. A kérelmező erre tekintettel élt 
az adatigénylés jogával, mellyel kapcsolatban 2020. 
november 30-i határidőt határozott meg. Kérése 
ahhoz kapcsolódott, hogy a szakszervezet 
felkészülten tudjon javaslatokat tenni az éves 
bérfejlesztések mértékére. Előadta, hogy az adatok 
birtokában a szakszervezet az Mt. 272. § (5) 
bekezdése alapján konzultációt fog kezdeményezni. 
A kérelmezett erre a megkeresésre sem válaszolt.  

[4] A kérelmező 2021. január 8-án kezdeményezte a 
bértárgyalások és az ehhez kapcsolódó konzultáció 
lefolytatását, a találkozó javasolt idejét 2021. január 
19-én 14.00 órában határozta meg. A korábban 
megküldött adatigénylésre 2021. január 22-én 16.00 
óráig kérte a választ. A kérelmező ezt követően jogi 
képviselője útján fordult a kérelmezetthez, igazolva 
a védett tisztségviselő jogosultságát, de a kérelmezett 
erre a megkeresésre sem válaszolt. A kérelmezett 
továbbra sem reagált a megkeresésekre, így a 
kérelmező 2021. január 13-án küldött e-mailjében 
már konkrétan megjelölte, hogy a 2021. évi 
bértárgyalásokat 2021. január 19-én 14.00 órától 
szeretnék megkezdeni. Ezzel egyidejűleg kérte, hogy 
a bértárgyaláshoz szükséges adatokat a kérelmezett 
2021. január 22-én 16.00 óráig küldje meg a részére. 
A kérelmezett a kezdeményezésre nem válaszolt és a 
kért tájékoztatást sem küldte meg. 

A kérelem és ellenkérelem 
[5] A kérelmező 2021. január 26-án előterjesztett 

kérelmében kérte, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy 
a kérelmezett megsértette a tájékoztatásra vonatkozó 
szabályt, amikor a 2021. január 22-én 16.00 óráig 
kért tájékoztatásnak nem tett eleget. Arra hivatkozott, 
hogy az Mt. 283. §-a alapján eltérést nem engedő Mt. 
272. § (4) bekezdése a munkáltató jogsértését már 
önmagában megalapozza, így a szakszervezet 
kifejezett írásbeli kérelme ellenére nem tett eleget a 
munkavállalók széles körét érintő, a bérek 2018. és 
2020. évek közötti alakulásával kapcsolatos és a 
bértárgyalásokhoz szükséges tájékoztatási 
kötelezettségének. 

[6] A kérelmezett képviseleti jogosultságát vitató 
nyilatkozatával összefüggésben állította, hogy T. A. 
elnökségi tag az Alapszabály alapján vezető 
tisztségviselőnek minősül. A kért tájékoztatás 
terjedelmével és tartalmával összefüggésben előadta, 
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hogy az igényelt tájékoztatás terjedelme nem haladja 
meg a HR osztálynál lévő bérrel kapcsolatos 
adatállomány mértékét, így az nem lépi túl az Mt. 6. 
§-a szerinti mércét. A konzultáció kért időpontjának 
és az adatszolgáltatás teljesítési határidejének 
egymáshoz képesti időpontjával összefüggésben 
állította, hogy a pontos adatok kézhezvételéig 
előzetesen tájékozódtak a munkavállalóktól, illetőleg 
terveik szerint kérdéseket intéztek volna a 
munkáltatóhoz. 

[7] Az elkésettségre való hivatkozásával összefüggésben 
állította, hogy az adatigénylést 2021. január 13-án e-
mailben küldte meg 2021. január 22-i határidővel, 
melyhez képest a 2021. január 26-i kérelme 
határidőben került benyújtásra. Előadta, hogy 
kérelmének tárgya nem a 2020. november 10-i 
megkeresés volt. 

[8] A kérelmezett érdemi ellenkérelmében a kérelem 
elutasítását kérte. Vitatta, hogy a kérelmező az Mt. 
270. § (2) bekezdése szerinti képviselettel rendelkező 
szakszervezetnek minősülne. Másodlagosan előadta, 
hogy a kérelmezőnek nem volt joga a tájékoztatáshoz 
az általa kért terjedelemben. Emellett hivatkozott 
arra, hogy a kérelmező határidőn túl fordult a 
bírósághoz. 

Az első- és a másodfokú bíróság határozata 
[9] A törvényszék végzésével megállapította, hogy a 

kérelmezett megsértette a tájékoztatási 
kötelezettségét. Megállapította, hogy a kérelem 
határidőben érkezett figyelemmel arra, hogy annak 
tárgya a 2021. január 13-án megküldött tájékoztatás 
kérés volt. 

[10] Nem találta megalapozottnak a kérelmező 
képviseleti jogosultsága hiányára alapított 
kérelmezetti érvelést. Az Alapszabály, illetve a 
jegyzőkönyv minden kétséget kizáróan igazolta, 
hogy a kérelmező a kérelmezettnél képviselttel 
rendelkező szakszervezet T. A. elnökségi tagságára 
figyelemmel. Rámutatott arra, hogy a kérelmező 
attól függetlenül is jogosult volt tájékoztatást kérni, 
hogy ezen jogosultságát előzetesen megfelelően 
igazolta-e vagy sem. 

[11] Az elsőfokú bíróság kifejtette, hogy a kérelmezettnek 
az Mt. 6. § (2) bekezdésében rögzített 
együttműködési kötelezettség elvéből következően 
abban az esetben is reagálni kell a szakszervezet 
megkeresésére, ha az abban foglalt tájékoztatást 
valamilyen okból nem kívánja megadni. Önmagában 
az, hogy a kérelmezett egyáltalán nem válaszolt a 
kérelmező tájékoztatás kérésére, megalapozza a 
jogsértés megállapítását. Ilyen esetben a bíróság a 
tájékoztatásra irányuló kérelem érdemi vizsgálata 
nélkül állapítja meg, hogy a kérelmezetti munkáltató 
nem tett eleget tájékoztatási kötelezettségének. 

[12] A kérelmezett fellebbezése folytán eljárt ítélőtábla 
végzésében az elsőfokú bíróság végzését 
helybenhagyta. Megalapozatlannak találta a 
kérelmezett arra történő hivatkozását, hogy a 
kérelmező nem igazolta azt, hogy az Mt. 270. § (2) 
bekezdése b) pontjában rögzítetteknek megfelelően a 
kérelmező a kérelmezettnél képviselettel rendelkező 
szakszervezet. Kifejtette, hogy a becsatolt 
Alapszabály szerint T. A. elnökségi tag, gazdasági 
alelnök, így szakszervezeti tisztségviselőnek 
tekintendő, valamint a kérelmezettnél 
munkaviszonyban álló személy. 

[13] Tévesnek ítélte azt a kérelmezetti előadást, hogy a 
jogszabály további előírásokat tartalmaz abban a 
vonatkozásban, hogy az Alapszabálynak 
rendelkeznie kell arról, hogy a szakszervezeten belül 
mely szerv jogosult az adott szakszervezetet 
képviselni a munkáltató felé. Érvelése szerint az 
adott esetben nem az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetekről szóló 
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil 
törvény) 17. § (1) bekezdésére vonatkozó 
rendelkezéseket, hanem a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
3:63. §-át kell alkalmazni, azaz a szakszervezetekre 
az egyesület szabályai az irányadók. E rendelkezések 
nem tartalmazzák azt a kérelmezetti álláspontot, 
hogy az Alapszabályban fel kellene tüntetni a 
munkáltatónál képviseletre jogosult személyt vagy 
szervet. 

[14] A rendelkezésre álló iratok alapján a másodfokú 
bíróság megállapította, hogy a kérelmezőt a Fővárosi 
Törvényszék nyilvántartásba vette, és a jogi 
személyiség keletkezése szempontjából ennek a 
ténynek volt jelentősége. Utalt arra, hogy a 
munkajogi szabályozás területén a tisztségviselő 
fogalmának nincs tételes definíciója, az Alapszabály 
szerint az elnökség minden tagja a szakszervezet 
vezető tisztségviselője, így T. A. is annak minősült. 
Vitatta azt is, hogy a kérelmezett felhívta a kérelmező 
figyelmét képviseleti jogosultsága igazolására. Utalt 
a Kúria Mfv.II.10.414/2018/6. számú határozatában 
kifejtett elvre, melyet analógiaként alkalmazva 
megállapította, hogy a kérelmező attól függetlenül 
jogosult volt tájékoztatást kérni, hogy ezen 
jogosultságát előzetesen megfelelően igazolta-e vagy 
sem. 

[15] A kérelmezett magatartása sértette az Mt. 6. § (2) 
bekezdésében rögzített együttműködési 
kötelezettséget. Megalapozatlannak tartotta a 
kérelmezett azon előadását is, hogy a kérelmező a 
kért adatokat nem a bértárgyaláshoz kívánta 
felhasználni. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[16] A jogerős végzés ellen a kérelmezett terjesztett elő 

felülvizsgálati kérelmet, melyben kérte, hogy a Kúria 
azt helyezze hatályon kívül és a kérelmező kérelmét 
utasítsa el. Eljárási jogszabálysértésként a Pp. 263. §-
a rendelkezéseinek megsértésére hivatkozott, 
miszerint tévesen értékelte a másodfokú bíróság az 
Alapszabály rendelkezéseit akkor, amikor konkrét 
alapszabályi rendelkezés megjelölése nélkül azt a 
határozata alapjául szolgáló megállapítást tette, hogy 
az Alapszabály szerint T. A. elnökségi tag. Az 
Alapszabály ilyen rendelkezést nem tartalmaz, annak 
4. pontja és a kérelmezett által csatolt bírósági 
adatlap együttes értelmezésével az állapítható meg, 
hogy a szakszervezetnél kizárólag annak elnöke 
rendelkezik képviseleti jogosultsággal. Tévesen 
alkalmazta analógia útján az Mt. rendelkezéseivel 
ellentétben a Kúria egy más tárgyban hozott döntését. 

[17] Az anyagi jogszabálysértések vonatkozásában arra 
hivatkozott, hogy a kérelmező szegte meg az Mt. 6. 
§ (4) bekezdése rendelkezéseit akkor, amikor a 
kérelmezetthez benyújtott kérelmének a 
mellékleteként nem csatolta sem az Alapszabályát, 
sem T. A. megválasztását igazoló jegyzőkönyvet. 
Érvelése szerint a másodfokú bíróság megsértette a 



238 Munkaügyi Szakág 

Civil törvény 17. § (1) bekezdésében foglaltakat, a 
Ptk. 3:63. §-át, 3:77. §-át, továbbá az Alapszabály 4. 
pontjában foglaltakat. A másodfokú bíróság tévesen 
alkalmazta továbbá az Mt. 289. § (1) bekezdésében 
rögzített határidőre vonatkozó szabályt. 

[18] A munkáltató 2020. február 14-i nyilatkozata 
egyértelműen kifejezte azt az álláspontját, hogy a 
kérelmező nem képviselettel rendelkező 
szakszervezet az Mt. 270. § (2) bekezdésének b) 
pontja alapján. Ebből a levélből az a következtetés 
vonható le, hogy a munkáltató nem zárkózott el a 
szakszervezetekkel való kommunikációtól. Az 
együttműködési kötelezettségének a kérelmező nem 
tett eleget. A kérelmező szakszervezettől elvárható 
lett volna, hogy legalább olyan nyilatkozatot tegyen, 
hogy a képviseletében az Mt. 270. § (2) 
bekezdésének b) pontja alapján ki az eljárni jogosult 
tisztségviselő. Ilyen nyilatkozat a felülvizsgálati 
kérelem benyújtása időpontjában sem állt a 
kérelmezett rendelkezésére. Az együttműködési 
kötelezettség nem egyoldalú, hanem kölcsönös 
kötelezettség, amely a szakszervezetet is terheli. 

[19] A kérelmezett érvelése szerint tévesen értelmezte és 
alkalmazta a másodfokú bíróság az Mt. 270. § (2) 
bekezdésének b) pontját. Az Mt. hivatkozott 
rendelkezése értelmében a szavak helyes értelmezése 
szerint az Alapszabálynak kellene arról rendelkeznie, 
hogy mely szervét vagy tisztségviselőjét tekinti 
olyannak a szakszervezet, amely (aki) a 
munkáltatónál a képviseletre jogosult. Minden 
kétséget kizáróan megállapítható, hogy ilyen 
rendelkezést a kérelmező Alapszabálya nem 
tartalmaz. T. A. nem volt jogosult a szakszervezetet 
képviselni, ezért nem felelt meg az Mt. 270. § (2) 
bekezdése b) pontjában foglaltaknak. Az Mt. 
rendelkezése kötelezően írja elő az alapszabályi 
rendelkezések alkalmazását, továbbá semmilyen jel 
nem utal arra, hogy a kérelmező a kérelmezett 
munkáltatónál bármilyen szervezettszerű 
tevékenységet kifejtett volna, különösen nem arra, 
hogy alapszervet működtetett volna. 

[20] Érvelése szerint az Mt. rendelkezése értelmében 
valamilyen értelmezhető rendelkezést kell 
tartalmaznia arra vonatkozóan az Alapszabálynak, 
hogy a szakszervezet céljainak megvalósítása 
érdekében az egyes érintett munkáltatóknál ki az a 
személy, aki bármilyen nyilatkozatot tehet. A 
kérelmező Alapszabálya ilyen rendelkezést nem 
tartalmaz, csak azt, hogy a képviseletre az elnök 
jogosult. A tisztségviselői minőség önmagában nem 
alapozza meg a képviseletre jogosult szervezeti 
minőséget, ahhoz ugyanis az kell, hogy a 
tisztségviselő legyen a munkáltatóval szemben 
képviseletre jogosult személy. A kérelmezőnek a 
bértárgyalásokra vonatkozó kezdeményezése nem 
értelmezhető egy olyan szakszervezettel szemben, 
amelynek az Mt. a bérek megállapítására 
vonatkozóan semmilyen jogkört nem biztosít. 

[21] A kérelmező felülvizsgálati ellenkérelmében kérte, 
hogy a Kúria a jogerős végzést hatályában tartsa 
fenn. Érvelése szerint az Alapszabály egyértelműen 
tartalmazza, hogy az elnökség minden tagja vezető 
tisztségviselő, továbbá T. A. elnökségi tag és vezető 
tisztségviselő. Az Mt. 270. § (2) bekezdés b) 
pontjának értelmezése körében előadta, hogy annak 
2. fordulata vonatkozásában az Alapszabály csak 
annyiban fontos, hogy a tisztségviselőt mint 

tisztséget tartalmazza, e mellett a tisztségviselőnek a 
munkáltatóval fennálló munkaviszonya szükséges, a 
munkáltató konkrét nevesítése azonban ebben a 
körben nem szükséges. Az Alapszabály szerint T. A. 
vezető tisztségviselőnek minősül, akit az alakuló 
közgyűlés az elnökség tagjának megválasztott és 
munkaviszonyban áll a kérelmezettnél. Ez alapján a 
kérelmező a kérelmezettnél képviselettel rendelkező 
szakszervezetnek minősül, amelyet az eljárt 
bíróságok a Pp. 263. §-a alapján, az ennek 
megállapításához szükséges és elégséges, azt 
alátámasztó bizonyítékok alapján helytállóan 
állapítottak meg. 

[22] A jogerős határozat a kérelmezett állításával 
szemben az EBH 2009.2072. számú jogesetre való 
hivatkozását megindokolta, ugyanis a Ptk. 3:63. §-
ából nem vezethető le az a kérelmezetti állítás, hogy 
a szakszervezet Alapszabályában kell rögzíteni, hogy 
mely szervezeti egység vagy tisztségviselő jogosult 
képviseletre a munkáltatónál. A lényeg nem a 
tisztségviselő képviseleti jogának Alapszabályban 
történő rögzítése, hanem a tényleges működése. A 
jogerős végzés a Pp. 346. § (4) és (5) bekezdésének 
megfelelő és helyes alkalmazásával logikusan és 
jogszabályi hivatkozással, bírói döntéssel 
aggálymentesen alátámasztva tartalmazta a döntés 
indokolását. 

[23] Nem találta alaposnak a kérelmezett azon 
nyilatkozatát, miszerint a munkáltató nem zárkózott 
el a kommunikációtól, mivel a kérelmező több 
levelére nem válaszolt, amely önmagában 
megalapozza a jogsértés megállapítását. 
Amennyiben a jogosultságnak csak meghatározott 
módon történő igazolását tartotta volna 
elfogadhatónak, ezt közölnie kellett volna. 

[24] Az Mt. 270. § (2) bekezdés b) pontjának 2. fordulata 
a nyelvtani értelmezés alapján tisztségviselő esetén 
nem írja elő azt, hogy őt az Alapszabályban 
meghatározottan külön képviseleti joggal kell 
felruházni és ezt nem kívánja meg a munkaügyi 
gyakorlat sem. Ebből következően az Alapszabály 
csak annyiban fontos, hogy a tisztségviselőt mint 
tisztséget tartalmazza, e mellett a tisztségviselőnek a 
munkáltatóval fennálló munkaviszonya szükséges, a 
munkáltató konkrét nevesítése azonban ebben a 
körben nem. Az Alapszabály szerint a kérelmező 
törvényes képviselője az elnök, ez azonban nem 
jelenti azt, hogy T. A. nem tisztségviselő, mivel a 
munkajogi tisztségviselő fogalom nem azonos a Ptk. 
szerinti vezető tisztségviselő fogalmával. A 
kérelmezett a hivatkozott Ptk. szabályok kapcsán 
tévesen összemosta a törvényes képviseletet a 
munkajogi tisztségviselő fogalmával és 
jogosultságaival. A kérelmezett állításával szemben 
a kérelmező a 2021. január 13-i kérelmében 
meghatározott 2021. január 22-i határidőre meg nem 
adott tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt 
fordult a törvényszékhez, így a kérelem nem késett 
el. 

A Kúria döntése és annak jogi indokai 
[25] A kérelmezett felülvizsgálati kérelme az alábbiak 

szerint megalapozott. 
[26] A Pp. 270. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az Mt.-ben 

a szakszervezet számára biztosított jogok a 
munkáltatónál képviselettel rendelkező 
szakszervezetet illetik meg. E szakszervezet 
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képviseleti jogosultsága meglétének mind a 
munkáltató működése, mind a szakszervezet 
működése és a munkáltatónál fennálló jogosultságai 
szempontjából döntő jelentősége van, ezért az Mt. 
270. § (2) bekezdése b) pontja meghatározza, hogy 
mikor minősül a szakszervezet a munkáltatónál 
képviselettel rendelkező szakszervezetnek. E 
jogszabályi rendelkezés értelmezésénél annak van 
döntő jelentősége, hogy erről miként rendelkezik a 
szakszervezet alapszabálya. 

[27] Mind az első-, mind a másodfokú bíróság vizsgálta a 
szakszervezet ezen minőségét, azonban tévesen 
indultak ki a Ptk.-nak az alapszabály kötelező 
tartalmára vonatkozó rendelkezéseiből, mivel az Mt. 
az előbbi törvény általános, minden egyesületre 
(szakszervezetre) érvényes szabályaihoz képest 
speciális rendelkezést tartalmaz az Mt.-ben 
biztosított szakszervezeti jogosultságok 
gyakorolhatósága feltételeire nézve. E jogosultságok 
fontosságára és jelentőségére tekintettel az Mt. azt 
írja elő, hogy a szakszervezet alapszabályában 
rendelkezzen a munkáltatónál fennálló 
képviseletéről. Ehhez képest az Mt. 270. § (2) 
bekezdése b) pontjának a 270. § (1) bekezdésével 
összhangban álló értelmezése szerint a szakszervezet 
akkor rendelkezik a munkáltatónál képviseleti 
jogosultsággal, ha 
– az alapszabályában feltüntette, hogy a 
munkáltatónál a képviseletre jogosító szervet 
működtet, vagy 
– az alapszabályában meghatározta, hogy a 
munkáltatónál a képviseletére jogosult 
tisztségviselővel rendelkezik. 

[28] Az Mt. 270. § (2) bekezdése b) pontjának az a 
feltétele, hogy az alapszabály szerint a munkáltatónál 
képviseletre jogosultság szabályozott legyen, 
egyaránt vonatkozik a munkáltatónál működő 
szakszervezeti szervre, illetve a szakszervezet 
munkáltatónál munkaviszonyban álló 
tisztségviselőjére is. Önmagában az a körülmény, 
hogy egy szakszervezet a munkáltató egyik 
munkavállalóját – egyébként jogszerűen – 
tisztségviselővé választotta és tisztségviselői 
mivoltát az alapszabályban meghatározta, külön 
alapszabályi képviseleti felhatalmazás (ilyen 
szabályozás) hiányában az érintett tisztségviselő nem 
minősül képviseletre jogosult tisztségviselőnek, 
illetve képviseletre jogosult szakszervezetnek az 
adott munkáltatónál. Ugyanez vonatkozik a 
munkáltatónál működő szakszervezeti szervezetre is, 
amelynek az adott munkáltatónál fennálló 
képviseletére vonatkozó jogosultságához szintén a 
szakszervezet alapszabályának felhatalmazására van 
szükség. 

[29] Mindezekből következően az állapítható meg, hogy 
erre vonatkozó alapszabályi rendelkezés hiányában 
T. A. nem volt jogosult a szakszervezetet képviselni, 
így a kérelmező szakszervezet nem felelt meg az Mt. 
270. § (2) bekezdése b) pontjában rögzített 
feltételeknek. A képviseleti jogosultság hiányában 
ennek megfelelően nem volt jogosult a munkáltató 
irányában konzultációt kezdeményezni és adatokat 
igényelni a szakszervezet nevében, illetve nem 
állapítható meg, hogy a kérelmezett ennek folytán 
megsértette tájékoztatási kötelezettségét, továbbá az 
Mt. 6. § (2) bekezdésében rögzített együttműködési 
kötelezettségét. 

[30] Mindezekre figyelemmel a Kúria a Pp. 424. § (3) 
bekezdése alapján a jogerős végzést hatályon kívül 
helyezte, az elsőfokú bíróság végzését 
megváltoztatta és a kérelmező kérelmét elutasította. 

(Kúria Mpk.IV.10.076/2021.) 
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Az Air. 100. §-ában írt tiltó, a jogviszonyok eltérő 
minősítésére vonatkozó feltétel bekövetkezését 

nem az keletkezteti, hogy az adóhatóság ellenőrzéssel 
lezárt időszakot eredményező vizsgálatot folytat le, 
hanem az, hogy a jogviszonyok tartalmi elemzésére, 
azok valódiságára vonatkozóan folytat-e vizsgálatot és 
tesz megállapítást [2017. évi CLI. törvény (Air.) 89. § 
(1) bek. b) pont, 91. § (1) bek. c) pont, 100. §, 2003. évi 
XCII. törvény (régi Art.) 1. § (3a) bek., 130. §, 5/2016. 
(IX. 26.) KMK vélemény]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A felperes 2017. év II–IV. negyedévében vegyes 

termékkörű nagykereskedelemmel, ezen belül 
kristálycukor-, UHT tej-, étolaj-, csokoládé- és 
kávékereskedelemmel foglalkozott. Az árukat 18 
belföldi társaságtól szerezte be, majd belföldi 
társaságoknak, elsősorban a P. Kft.-nek értékesítette 
azokat. A felperes szállítói, illetve azok beszállítói a 
közösség területéről, Horvátországból, Szlovákiából 
vagy Csehországból szerezték be az árukat. Az áruk 
a közösség területéről egy logisztikai cég 
magyarországi raktárába kerültek betárolásra, majd 
mozgatás nélkül, raktárközi átadással, áttárolással 
átszámlázásra kerültek a felperesnek vagy a felperes 
vevőjének. A felperes 2017. I. és II. negyedévére, 
illetve 2017. október, november és december 
hónapokra vonatkozó általános forgalmi adó 
bevallásaiban a beszerzéseket terhelő előzetesen 
felszámított általános forgalmi adót levonásba 
helyezte. 

[2] Az adóhatóság 2017. április 1. és 2017. december 31. 
közötti időszakra általános forgalmi adónemben 
bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést 
végzett, melynek során a felperes terhére 
adókülönbözetet nem tárt fel, jogkövetkezményt nem 
alkalmazott. Az elsőfokú határozat fellebbezés 
hiányában 2019. március 5. napján véglegessé vált. 

[3] A NAV vezetője az adóigazgatási rendtartásról szóló 
2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 93. § 
(1) bekezdésének b) pontja alapján felülellenőrzést 
rendelt el, az azt lefolytató NAV Központi Irányítás 
(a továbbiakban: elsőfokú hatóság) a 2020. május 28. 
napján kiadott határozatával az alapellenőrzés során 
hozott határozatot akként változtatta meg, hogy a 
felperes terhére a bevallásaihoz képest áfa 
adónemben a vizsgált időszakra 191 405 000 Ft 
adóhiánynak minősülő adókülönbözetet állapított 
meg, mely adóhiány után adóbírságot szabott ki és 
késedelmi pótlékot számított fel. 

[4] Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a felperes 
a vizsgált időszak minden hónapjában jelentős 
forgalmat bonyolított le, melyhez azonos 
nagyságrendű árubeszerzés is kapcsolódott. A 
vizsgált időszaki beszállító partnerek, illetve azok 
beszállítói kapcsán rögzítette, hogy a vizsgálat idején 
már mindegyik társaság felszámolás, kényszertörlés 
alatt állt, illetve megszűnt. Székhelyük kivétel nélkül 
székhelyszolgáltatónál volt, működésük idején 
áfabevallást nem adtak be vagy a bevallott fizetendő 
áfát nem fizették meg vagy adóminimalizáló 

bevallást nyújtottak be. A vizsgált 18 belföldi 
szállítópartner közül ötnek a számláit minősítette 
hiteltelennek, és az adólevonási jogot azokra 
vonatkozóan megtagadta. Összegző értékelése 
szerint a felek egy tudatos módon kialakított 
mesterséges jegyeket, valamint gazdaságilag 
indokolatlan átszámlázásokat hordozó számlázási 
láncolatot hoztak létre, melynek valódi célja az 
állami költségvetés tudatos megkárosítása, az 
adójogszabályokban foglalt rendelkezések 
megkerülésével jogosulatlan adóelőny elérése volt. 

[5] A vizsgálat az áru létezését, szállítását nem vitatta, 
azonban azt egyértelműen rögzítette, hogy a 
gazdasági eseményekben a vizsgált társaságok csak 
névleg vettek részt, bevonásuknak 
szerepeltetésüknek a célja az adókijátszásra irányuló 
tevékenység szervezett és tudatos megvalósítása 
volt. A felperes tudattartalma körében arra a 
következtetésre jutott, hogy a felperes tudta/tudnia 
kellett volna, hogy adókijátszásban vett részt, 
egyrészről arra figyelemmel, hogy a felperes korábbi 
képviselője olyan személy volt, aki 146 másik olyan 
cégnek volt a képviselője, melyek általában alvó 
cégek voltak, rövid ideig használták a költségvetést 
károsító tevékenységhez. Továbbá ez a személy volt 
az egyik közvetlen beszállítónak az ügyvezetője is, 
valamint könyvelője és meghatalmazottja magának a 
felperesnek is. Kiemelt jelentőséget tulajdonított a 
tudattartalom körében annak, hogy a felperes a 
vevőktől kapott pénzösszegből jellemzően még 
aznap átutalta a szállítóknak járó ellenértéket, emiatt 
tudatában kellett lennie annak, hogy az ügylet 
számlázási lánc része, melyben a finanszírozás 
feltétele, hogy a vevő megfizesse a számlaösszeget 
annak érdekében, hogy a közbenső elem is fizetni 
tudjon szállítójának. Felépített láncolatra utalt az áru 
feletti rendelkezési jog átszállása, mely éppen 
ellentétes irányban és utólag jutott a 
számlakibocsátók eladóihoz, ebből következően a 
felperes maga azt előbb, mint a szállítója nem is 
szerezhette meg. Rögzítette azt is, hogy a beszerzési 
számlákhoz rendelt szállítólevelek egy része 
hiányzott, vagy ha rendelkezésre is állt, a számla 
adatainak megismétlésén kívül egyebet nem vagy az 
EKÁER számot és jellemzően külföldi rendszámot 
tartalmazott. A fuvarozó neve, a feladás helye, a 
fuvarozó bélyegzője egy esetben sem szerepelt. 
Miután a felperes az átadásakor jelen volt, így fel 
kellett volna tűnnie, hogy a magyar szállítólevéllel 
külföldi honosságú kamionok külföldről külföldi 
eredetű árut hoznak be a logisztikai központokba, 
ebből következően az árut főszabály szerint CMR 
fuvarokmánynak kellett volna kísérnie. Bemutatta 
azt is, hogy a közösségi partnertől közvetlenül 
beszerző társaságok minden esetben és jellemzően 
veszteséggel értékesítették az árut, iratanyaggal nem 
rendelkeztek, társasági adóbevallást nem nyújtottak 
be. 

[6] A felperes terhére rótta, hogy a magasabb értékű 
szerződéses viszonyok ellenére nem tájékozódott a 
tőle elvárható szinten arról, hogy a vele szerződéses 
jogviszonyba kerülő számlakibocsátók 
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rendelkeznek-e tényleges, valós teljesítési 
képességgel, a kereskedelmi tevékenység 
folytatásához szükséges személyi és tárgyi 
feltételekkel. A felperes és képviselője terhére rótta, 
hogy nem találkozott személyesen a szállító és a vevő 
partnereinek ügyvezetőivel, a társaságok székhelyén 
nem járt, az ügyleteket interneten, telefonon 
bonyolította. A szállítókkal aláíratott azonos 
formában és tartalommal készített különböző 
nyilatkozatokat, amelyekből tudhatta, hogy a 
nyilatkozat nem fedi a valóságot. Kiemelte még, 
hogy a felperes az elektronikus ügyfélkapu 
rendszerben ellenőrizhette volna, hogy üzleti 
partnerei összesítő jelentésbeli kötelezettségüknek a 
feléjük kibocsátott számlák vonatkozásában eleget 
tettek-e. Mindezek alapján az adóhatóság az 5/2016. 
(IX. 26) KMK vélemény 3. pontjában foglalt esetkört 
rögzítette, és egy tudatosan létrehozott, adócsalásra 
specializálódott láncolat létrehozását állította, 
melynek létezéséről és tevékenységéről a felperes is 
tudott vagy tudhatott. 

[7] A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes a 2020. 
augusztus 13. napján kelt PM/13.506-5/2020. számú 
határozatával az elsőfokú határozatot helyben 
hagyta. Hangsúlyozta, hogy az adólevonási jog 
megtagadásához egyrészt szükséges az adókijátszás 
bizonyítása, a költségvetést kár kell, hogy érje, 
másrészt annak bizonyítása objektív tények, 
körülmények alapján, hogy a felperes tudta vagy 
tudnia kellett volna, hogy a termék értékesítője vagy 
a számlázási láncban korábban közreműködő 
gazdasági szereplő által elkövetett adócsalásra 
irányuló ügyletben vett részt. 

[8] Nem osztotta azt a fellebbezési érvelését, hogy az 
Air. 100. §-a sérült, miután a rendelkezés 
alkalmazásának csak ugyanazon jogalanyok 
jogviszonyának ellenőrzéssel lezárt időszakot 
keletkeztető vizsgálatai kapcsán van helye, 
jogkövetési vizsgálat esetén ilyen nem merülhet fel. 
Hangsúlyozta, hogy az elsőfokú adóhatóság 
pontosan bemutatta, hogy a költségvetésnek 
kimutatható és számszerűsíthető kára a láncolat mely 
pontján, milyen oknál fogva keletkezett, azonosította 
azt is, hogy az adóhátrány hol fordult át jogosulatlan 
adóelőnybe, és azt, hogy kik voltak a láncolaton belül 
a haszonhúzók. Mindezeket a megállapításokat az 
elsőfokú hatóság a számlázási láncolat vizsgálata 
alapján tette meg, de nem állította azt, hogy a 
számlákban szereplő termékértékesítések nem 
történtek meg, nem minősítette az ügyleteket 
fiktívnek, a levonási jogot nem erre alapítva tagadta 
meg.  

A kereseti kérelem és az alperes védekezése 
[9] A felperes keresetében elsődlegesen az alperesi 

határozat elsőfokú határozatra is kiterjedő hatályon 
kívül helyezését, másodlagosan a határozatok 
hatályon kívül helyezése mellett az elsőfokú hatóság 
új eljárás lefolytatására kötelezését kérte. 

[10] Állította, hogy a felülellenőrzés során az elsőfokú 
hatóság a tényállásokat és ezáltal a minősítéseket 
keverve hozta meg határozatát, amelyet az alperes 
jogszabálysértő módon hagyott helyben. A 
termékértékesítési láncban szereplő egyes feleknél a 
KMK vélemény szerinti 1. esetkört, azaz a gazdasági 
esemény megtörténtének teljes hiányát állapította 
meg, míg más esetekben a KMK vélemény 3. 

esetkörét tekintette alkalmazhatónak. Részletesen 
elemezte, hogy ez mely beszállítók esetében, miként 
valósult meg, és ezzel összefüggésben utalt az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: régi Art.) 97. § (4) bekezdése szerint 
az adóhatóságot terhelő tényállási és bizonyítási 
kötelezettségére, továbbá a Kúria iránymutató 
döntéseire, melyek kifejtették, hogy a határozat jogi 
indokolásának egyértelmű koherens logikai 
következtetéseken alapuló indokolást kell 
tartalmaznia, amelyekből aggálytalanul és kétséget 
kizáróan megállapítható a tényállás, az alapul 
szolgáló bizonyítékok és az azokból levont 
következtetések. Márpedig ez a támadott határozatok 
esetében nem valósult meg, mert az abban 
megfogalmazott tényállás nem egyértelmű, nem 
állapítható meg aggálytalanul, hogy a joggyakorlás 
megtagadása milyen konkrét tényálláson nyugodott. 

[11] Változatlanul állította az Air. 100. §-ának 
megsértését, mert a felperesi beszállítók és azok 
beszállítói esetében a KMK 1. esetköre került 
feltárásra és bizonyításra, míg ezzel szemben 
felperesnél a KMK 3. esetköre képezte a 
megállapítás alapját. Ezzel összefüggésben utalt egy 
olyan beszállítója esetében történt megállapításra, 
amelynek vonatkozásában az adóhatóság azért 
tekintett el a felperes terhére szóló megállapításról, 
mert a KMK vélemény valamennyi esetköre nála 
megállapítható volt. Nézete szerint nem igaz az az 
alperesi állítás, mely szerint az Air. 100. §-a csakis 
ugyanazon jogviszonyok, jogalanyok 
jogviszonyának minősítése esetén alkalmazható, a 
számlakibocsátóknál végzett vizsgálatok során, 
illetve a felülellenőrzés kapcsán az adóhatóság nem 
jutott egységes, konzekvens álláspontra, az eltérő 
minősítések miatt a határozatok az Air. 100. §-ába 
ütköznek. 

[12] Utalt arra is, hogy az adóhatóság olyan 
bizonyítékokat is felhasznált, amelyek nem voltak 
összefüggésbe hozhatók a felperesnél vizsgált 
időszakra vonatkozó megállapításokkal, miután 
olyan időszakot érintő vizsgálatra is hivatkozott, 
amely a felperes felé kiállított számlák kiállításának 
időpontjától eltért. Így nézete szerint a korábbi 
időszakokra vonatkozóan beszerzett bizonyítékok 
felhasználása a tisztességes és a jóhiszemű eljárás 
alapelvébe is ütközik. Különösen kifogásolta, hogy 
az adóhatóság csupán az 5 számlakibocsátó partner 
vonalán elhelyezkedő közösségi értékesítést végző 
tagok vizsgálatát végezte el, míg a többi feltáratlan 
maradt. 

[13] Állította, hogy az alperes határozata nem követte az 
EUB által kimunkált ítélkezési gyakorlatban 
előírtakat, az adózói tudattartalom vizsgálatának és 
bizonyításának hiányosságai és ellentmondásai 
tapasztalhatók a határozatban. Ezen túlmenően az 
adóhatóság a saját útmutatójában foglaltakat sem 
tartotta be, mert az ellenőrzést végzők több 
alkalommal is olyan tényekre, körülményekre 
hivatkoztak, melyekre történő hivatkozást az 
útmutató nem teszi lehetővé. 

[14] Az alperes védiratában a határozatában foglaltak 
fenntartásával a kereset elutasítását indítványozta. 

Az elsőfokú ítélet 
[15] Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét alaposnak 

találta, és az alperes határozatát az elsőfokú 
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határozatra is kiterjedően megsemmisítette, és az 
elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. 

[16] Elvetette a felperesnek a teljes számlázási láncolat 
feltárását hiányoló érvelését. Arra figyelemmel, hogy 
öt beszállító tekintetében tett megállapítást az 
adóhatóság, ezért ezek körülményeinek feltárását 
elegendőnek tekintette. Azt sem tartotta jogsértőnek, 
hogy az elsőfokú hatóság bizonyítékként figyelembe 
vegyen olyan tényeket, körülményeket, amelyeket 
egy másik adóhatóság egy más időszakra vonatkozó 
vizsgálat során tárt fel, ha kétségtelen bizonyítást 
nyer, hogy a figyelembe vett tények, körülmények a 
vizsgált időszakban is ugyanúgy fennállnak. 
Kimondta azonban, hogy ha az alperes azt állítja, 
hogy az eltérő időszakokat „teljes személyi, tárgyi és 
magatartásbeli azonosság jellemzi”, úgy az ezt 
alátámasztó bizonyítékokat a határozatban 
részletesen ismertetnie kell. Miután az alperes ilyen 
irányú indokolási kötelezettségének nem tett eleget, 
így az eltérő időszakokra beszerzett bizonyítékok 
nem relevánsak, a megállapítások megtételéhez nem 
használhatók fel. 

[17] Megítélése szerint a felperes tévesen állította, hogy 
az adóhatóság a KMK vélemény 1. esetkörébe 
tartozó megállapításokat tett volna, ezzel szemben 
arra a megállapításra jutott, hogy a számlák szerinti 
gazdasági események a felek között ténylegesen nem 
történtek meg, ami a KMK vélemény 2. esetkörébe 
tartozik. 

[18] Az Air. 100. §-át érintő felperesi kifogásra reagálva 
kifejtette, hogy az Air. 100. §-a az azonos, vizsgált és 
minősített jogviszony alanyaira vonatkozóan írja elő 
az eltérő értékelés tilalmát. Nem fogalmaz meg 
tilalmat azonban az eltérő jogviszonyok eltérő 
minősítésére vonatkozóan, ezért nem volt akadálya a 
felperes által említett jogviszonyok eltérő 
minősítésének. Alappal kifogásolta ugyanakkor a 
felperes V. T. Kft. és a felperes közti jogviszony 
eltérő minősítését és nem fogadta el azt az alperesi 
érvelést ezzel összefüggésben, hogy az Air. 100. §-a 
szerinti eltérő értékelés tilalma csak akkor valósulna 
meg, ha ellenőrzéssel lezárt időszakot keletkeztető 
vizsgálat során állapítják azt meg. Elismerte, hogy a 
jogkövetési vizsgálat nem teremt ellenőrzéssel lezárt 
időszakot, ennek következtében az adóhatóság utóbb 
a jogkövetési vizsgálattal érintett időszakra 
elrendelhet adóellenőrzést, és akár a korábbiakkal 
ellentétes megállapítást is tehet, azonban mindaddig, 
amíg erre nem kerül sor, az eltérő értékelés tilalma a 
jogkövetési vizsgálat megállapításai kapcsán is 
érvényesül. Mindezek miatt alapos az a felperesi 
érvelés, miszerint az elsőfokú hatóság a tényállásokat 
és a minősítéseket keverve hozta meg határozatát. 

[19] Rögzítette, hogy mind az elsőfokú, mind a 
másodfokú határozat tekintetében egyfajta 
bizonytalanság, illetve ellentmondás tapasztalható 
egyrészről a tekintetben, hogy a felperes által 
befogadott számlák szerinti gazdasági eseményeket 
ténylegesen a számlakibocsátók teljesítették-e, 
másrészről a tekintetben, hogy a felperes aktív 
szerepet játszott-e az adókijátszásban, avagy arról 
csak tudott, tudhatott. Utalt az elsőfokú határozat 56. 
oldalán rögzítettekre, amelyek a számlák szerinti 
gazdasági eseményeket a KMK vélemény 2. 
esetkörébe sorolják, mellyel szemben az elsőfokú 
határozat 59. oldalának utolsó bekezdésében az 
elsőfokú hatóság a gazdasági eseményeket a KMK 

vélemény 3. esetkörébe tartozóknak minősítette, 
amely esetben a gazdasági események a számlák 
szerinti felek között ténylegesen megvalósultak. 
Ellentmondásosnak tekintette a felperesi 
tudattartalom tekintetében tett elsőfokú és alperesi 
határozati megállapításokat is. Az alperes egyszerre 
állítja, hogy a felperes az adókijátszásban 
szükségképpen aktív volt, majd a tudattartalom és az 
észszerűen elvárható intézkedések elemzése útján 
kívánja igazolni megállapításának jogszerűségét. A 
Kúria ítélkezési gyakorlatára hivatkozva rögzítette, 
hogy az alperesi határozat nem tartalmaz egyértelmű 
koherens logikai következtetéseken alapuló jogi 
indokolást, abból nem állapítható meg aggálytalanul 
és kétséget kizáróan a tényállás, ennek 
következtében nem egyértelmű, hogy milyen 
jogalapon tagadta meg a felperes adólevonási jogát, 
illetve szükséges volt-e a felperesi tudattartalom 
vizsgálat. 

[20] Nézete szerint a felperesi tudattartalom vizsgálatát az 
adóhatóság nem az EUB által kimunkált 
elvárásoknak megfelelően végezte el, mivel az 
elsőfokú hatóság határozatának 56–58. oldalain 
felsorakoztatott objektív körülmények nagyrészt a 
számlák szerinti gazdasági események hitelességét 
megkérdőjelező körülmények és nem a felperes 
tudattartalmára vonatkoznak. Az alperesi határozat 
ezt a felsorolást ismétli meg, de nem tartalmazza az 
egyes számlakibocsátókra vonatkozóan 
rendszerezett, követhető módon azokat a 
bizonyítékokat, melyek igazolnák a felperes 
tudattartalmát. Az objektív körülmények között 
szerepelnek továbbá olyan elvárások, intézkedési és 
ellenőrzési kötelezettségek, amely körülmények 
vonatkozásában az EUB legutóbbi C-611/19. számú 
ítéletében kimondta, hogy a felperestől elvárható 
észszerű intézkedések köréből ezek kizárandók.  

[21] Mindezekre figyelemmel az új eljárás 
vonatkozásában előírta, hogy a hatóságnak 
egyértelműen állást kell foglalnia a tekintetben, hogy 
a felperes és számlakibocsátói között a számlák 
szerinti gazdasági események ténylegesen 
megtörténtek-e, és megállapításai nem állhatnak 
ellentétben a számlakibocsátóknál végzett 
vizsgálatok ugyanezen jogviszonyra vonatkozó 
releváns megállapításaival. Egyértelműen meg kell 
határoznia azt is, hogy amennyiben adókijátszás 
történt, abban a felperes aktív vagy passzív szerepet 
töltött-e be. Amennyiben a felperes szerepe passzív 
volt, úgy az EUB által kimunkált elvárásoknak 
megfelelő számlázási lánconként kell elemeznie és 
bizonyítania a felperes tudattartalmát. E körben nem 
elegendő a számlakibocsátó társaságok működése 
kapcsán feltárt hiányosságok felsorolása, hanem 
azok tekintetében szükséges a tudta/tudhatta 
kritérium teljesülésének bizonyítása. 

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

felülvizsgálati kérelmet, a jogerős ítélet hatályon 
kívül helyezése és az eljárt elsőfokú bíróság új 
eljárásra és új határozat hozatalára történő utasítása 
érdekében. 

[23] Álláspontja szerint az ítélet megsértette az Air. 89. § 
(1) bekezdésének b) pontját, a 100. §-t, a 
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Kp.) 78. § (2) bekezdését, a 
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89. § (1) bekezdésének b) pontját és a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Pp.) 279. § (1) bekezdésében 
foglaltakat azáltal, hogy az egyes gazdasági 
események valódiságának ellenőrzésére irányuló 
jogkövetési vizsgálatot ellenőrzéssel lezárt időszakot 
eredményező adóvizsgálattá minősített, továbbá az 
ügyben feltárt bizonyítékokat nem okszerűen 
mérlegelte. 

[24] Érvelése szerint az eseti döntésekből következően az 
Air. 100. §-a szerinti kötőerőt nem az utólagos 
ellenőrzés ténye, hanem a tényállás-megállapítás 
minősége keletkezteti, azonban ennek megtételére 
csak utólagos ellenőrzés kapcsán kerülhet sor, 
függetlenül az időbeli egyezőségtől. E körben utalt a 
régi Art. 1. § (3a) bekezdése, illetve 130. §-a kapcsán 
kialakult bírói gyakorlatra és hangsúlyozta, hogy 
abban a körben, ahol az adóhatóság ellenőrzést még 
nem folytatott le az Art. 130. §-ának alkalmazása 
fogalmilag kizárt volt. Rámutatott arra, hogy az 
egyes gazdasági események valódiságainak 
vizsgálatára irányuló ellenőrzés, továbbá a 
jogkövetési ellenőrzés nem keletkeztet ellenőrzéssel 
lezárt időszakot, ekként az abban tett minősítésnek 
jelentőséget tulajdonítani nem lehet. Az ítéleti 
indokolás ellentmondást tartalmaz, hiszen annak 
elismerésével, hogy a jogkövetési vizsgálatot követő 
adóellenőrzés eltérhet a korábbi minősítéstől, maga a 
bíróság ismeri el, hogy az előbbi nem keletkeztethet 
kötőerőt. 

[25] Tévedett a bíróság abban is, hogy azt állapította meg, 
hogy az elsőfokú adóhatóság és az alperes a 
tényállásokat és a minősítéseket keverve hozta meg 
határozatát. Rámutatott arra, hogy a törvényességi 
felülvizsgálat tárgya nem az adóhatóság első fokon 
hozott határozata, hanem az alperes határozata, mely 
döntésben az alperes a gazdasági eseményeket 
egyértelműen a KMK vélemény 3. esetkörébe 
tartozóknak minősítette, és határozatának 
indokolásával is az ezt alátámasztó elemeket 
sorakoztatta fel. Az alperes határozatában pusztán 
idézte az elsőfokú adóhatóság vizsgálatának 
megállapításait, azonban ez nem jelenti azt, hogy 
azzal azonosult is. 

[26] Vitatta azt a bírósági megállapítást is, hogy az 
ügyben feltárt objektív körülmények elégtelenek 
lettek volna annak megállapításához, hogy a felperes 
adólevonási jogát jogszerűtlenül gyakorolta. Az 
elsőfokú adóhatóság határozata pontokba szedve és 
részletes indokolással ellátva ismertette azokat a 
körülményeket, melyek alapján az adózó tudta vagy 
tudnia kellett volna azt, hogy adókijátszásra irányuló 
ügyletekben vesz részt. Szerinte az elsőfokú 
adóhatóság a tényállást részletesen feltárta, elvégzett 
minden olyan ellenőrzési cselekményt, amely az 
ügylet adójogi megítéléséhez és az előírt 
bizonyításhoz szükséges volt, melynek alapján 
jogszerűen állapította meg azt, hogy a felperest az 
érintett számlák vonatkozásában nem illette meg az 
adólevonási jog. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[27] A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint 

alaptalan. 
[28] A felülvizsgálati eljárásban a Kúria a jogerős 

határozatot csak a felülvizsgálati kérelem és 
ellenkérelem keretei között és a megjelölt 

jogszabályok alapján vizsgálhatja felül [a 
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Kp.) 115. § (2) bekezdés, 
108. § (1) bekezdés, BH2002. 490., KGD2002. 262.]. 
Az alperes felülvizsgálati kérelmében az eladási árak 
alakulására, nem a vizsgált időszakra vonatkozóan 
beszerzett bizonyítékok felhasználására vonatkozó 
elsőfokú ítéletrészt nem támadta, így azokat a Kúria 
– jogszabályi lehetőség hiányában – nem 
vizsgálhatta. 

[29] Az alperes az Air. 100. §-a kapcsán kifejtett bírói 
érvelést az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény (a továbbiakban: régi Art.) 130. §-a és az 1. 
§ (3a) bekezdése tekintetében kialakított bírói 
értelmezés alapján támadta. A Legfelsőbb Bíróság a 
jogszabályhely értelmének meghatározása során 
kimondta, hogy e jogintézmény az egységes 
jogalkalmazás alapvető követelményét fogalmazza 
meg, és az a lényege, hogy az adójogi jogviszonyban 
az adóhatóságnak az azonos tényállási elemek esetén 
azonos jogkövetkeztetéseket kell levonnia. (Kfv. V. 
35.168/2010/7.) Rögzítette azt is, hogy az egyes 
adóellenőrzések eltérő típusai, az azok alapján 
végzett vizsgálatok tartalmi eltérősége miatt jogilag 
és fogalmilag is kizárt ugyanazon cselekmény, 
jogügylet eltérő minősítése különböző jogalanyoknál 
végzett vizsgálat során, ha a vizsgálat típusa és 
szempontrendszere más-más volt. (Kfv. 
I.35.005/2012./7) Le kell szögezni azonban, hogy 
ezeket az alaptételeket a Legfelsőbb Bíróság a 
jelenlegitől eltérő jogszabályi környezet alapján 
hozta. Ugyanis a Legfelsőbb Bíróság a régi Art. a 
bevallások utólagos vizsgálatára és az egyes 
adókötelezettségek teljesítésére irányuló vizsgálatok 
relációja kapcsán fejtette ki ezt az álláspontját, ahol 
ez utóbbi vizsgálat nem irányult a gazdasági 
események valós tartalmának felderítésére és 
megállapítására, hanem pusztán formai feltételek 
megvalósulásának ellenőrzésére. Ilyen szabályozás 
mellett mondta ki a Legfelsőbb Bíróság, hogy ezen 
vizsgálatok megállapításainak különbözősége nem 
sérti az Art. 130. §-ában rögzített a jogviszonyok 
azonos elbírálására irányadó kitételt. 

[30] Ezzel szemben az új Air. már több ellenőrzési fajtát 
ismer és szabályoz. Abban nincs különbség, hogy 
csak és kizárólag az adó, költségvetési támogatás 
alapjának és összegének vizsgálatára irányuló 
(bevallások utólagos ellenőrzése) adóellenőrzés 
keletkeztet ellenőrzéssel lezárt időszakot, míg a 
többi, az Air. 89. § (1) bekezdése b) pontjában 
szabályozott jogkövetési vizsgálat nem. Ezen 
jogkövetési vizsgálatok között fellelhető azonban 
olyan, amely nem csupán az adókötelezettség 
teljesítése formai feltételeinek való megfelelést, 
hanem az adókötelezettséget, az adólevonási jogot 
keletkeztető adótényállás valóságának ellenőrzését 
foglalja magában. Ilyen az Air. 91. § (1) bekezdése 
c) pontjában szabályozott gazdasági események 
valódiságát vizsgáló jogkövetési ellenőrzés. Nehezen 
képzelhető el ezen jogkövetési vizsgálat lefolytatása 
anélkül, hogy a felek (számlakibocsátó, befogadó) 
közötti jogviszony ne kerülne beazonosításra és 
minősítésre. Kiemeli a Kúria azt is, hogy az Air. 100. 
§-ának megfogalmazása általános, nem kapcsolódik 
egyetlen ellenőrzési fajtához sem, és annak egyetlen 
egy szava sem utal arra, hogy kizárólag az utólagos 
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ellenőrzések megállapításainak egymással való 
összevetése kapcsán lehetne alkalmazni. 

[31] Az Air. 100. §-ában írt tiltó, a jogviszonyok eltérő 
minősítésére vonatkozó feltétel bekövetkezését tehát 
nem az keletkezteti, hogy az adóhatóság 
ellenőrzéssel lezárt időszakot eredményező 
vizsgálatot folytat le, hanem az, hogy a jogviszonyok 
tartalmi elemzésére, azok valódiságára vonatkozóan 
folytat-e vizsgálatot és tesz megállapítást. A perbeli 
esetben is ez állapítható meg, hiszen a 
számlakibocsátóknál a gazdasági események 
valódiságának ellenőrzésére folytattak jogkövetési 
vizsgálatokat. 

[32] Ilyen alperesi felfogás mellett az is kétséges lenne, 
hogy az alperes a tényállás megállapításakor 
egyáltalán felhasználhatná a számlabefogadó 
levonási jogának vizsgálatakor ezen jogkövetési 
vizsgálatok megállapításait, hiszen semmilyen 
formában a jogviszonyok minősítése, valódisága 
körében kötőerővel nem rendelkeznének. Mégis az 
alperes számtalan esetben tényállását ezekre a 
vizsgálatokra alapozza és von le a számlabefogadóra 
nézve is hátrányos következtetéseket. A Kúria 
megítélése szerint helytálló az az elsőfokú bírósági 
megállapítás, hogy a gazdasági események 
valódisága körében lefolytatott jogkövetési 
vizsgálatban megállapítottak is azonos hatásúak az 
utólagos vizsgálat körében megállapítottakkal, és 
ebből következően az Air. 100. §-ában 
megfogalmazott tilalom fennáll. Ez nem áll 
ellentétben azzal, hogy egy esetleges utólagos 
ellenőrzés megváltoztathatja a jogviszony 
minősítését, de mindaddig amíg erre nem kerül sor, a 
tilalom fennáll. 

[33] Helytállóan hivatkozott az elsőfokú bíróság a Kúria 
által kimunkált azon álláspontra, hogy bizonytalan 
történeti tényállásra adójogi jogkövetkezményt nem 
lehet alapítani. Márpedig a perbeli esetben a vizsgált 
tényállással összefüggésben ez a bizonytalanság az 
elsőfokú bíróság döntésének [46]–[47] pontjaiban 
részletezettek szerint megállapítható. Nem osztja a 
Kúria azt az alperesi érvelést, hogy mivel a 
felülvizsgálat tárgya az alperesi határozat, az alperesi 
határozatnak csupán a felperesi fellebbezéssel 
kapcsolatos megállapításai lennének vizsgálhatók. 
Az alperes az elsőfokú hatóság határozatát helyben 
hagyta, a tényállást nem módosította és nem utalt 
arra, hogy az elsőfokú hatóságnak a beszállítókkal 
kapcsolatos megállapításait mellőzné vagy netán 
módosítaná. Ekként az alperesi határozat 
jogszerűségi megítéléséhez szorosan kapcsolódik az 
elsőfokú határozatban szereplő tényállás is, mert az 
ott rögzítettek képezik az alperesi határozat alapját, 
megállapításait. Az alperes döntésében kizárólag a 
felperes szerepének meghatározásakor utalt a KMK 
3. pontjára, a beszállítói kapcsolatok minősítésére 
nem tért ki. Emiatt az elsőfokú határozatban szereplő 
megállapítások irányadók a felülvizsgálat 
elvégzésekor. Az elsőfokú határozat pedig azt is 
rögzíti, hogy a számlázási láncolatba iktatott 
társaságoknál az áruk kiállított számlák szerinti 
megléte, eredet nem volt igazolható, a kialakított 
számlázási láncolatban a kibocsátott számlákon 
szereplő termékek felett rendelkezési jogosultsággal 
nem bírtak, magatartásuk kizárólag a formailag 
szabályos számlák kiállítására korlátozódott, a 
számlázási lánc felépítésére kizárólag a jogosulatlan 

adóelőny elérése érdekében volt szükség. Erre 
figyelemmel a számlák tartalmi hitelességét vonja 
kétségbe az adóhatóság. 

[34] Az előbbi megállapításokból pontosan nem 
határozható meg, hogy a felperes tekintetében mi a 
megállapítás jogalapja: vajon a láncolatos ügyletnek 
aktív vagy passzív szereplője volt, vagy a számlákon 
feltüntetett gazdasági események hiánya vezetett a 
marasztaló határozat meghozatalához. Az alperes 
valamennyi indokot felsorakoztatja annak 
érdekében, hogy a levonási jog gyakorlása 
megtagadását megindokolja. A történeti tényállásnak 
és az adójogi jogkövetkezménynek azonban 
logikailag kapcsolódniuk kell. Márpedig a perbeli 
esetben a vizsgált tényállással összefüggésben 
bizonytalanság állapítható meg. 

[35] Ugyanez a határozatlanság tapasztalható a felperesi 
tudattartalom vizsgálatakor. Ezzel kapcsolatban 
kifejtett elsőfokú bírósági állásponttal a Kúria 
egyetért. A Kúria változatlanul irányadónak tekinti a 
Kfv. I. 35.362/2020/10. számú döntésében 
kifejtetteket: „Ennek során az elsőfokú bíróságnak 
arra kellett figyelemmel lennie, hogy az alperes 
milyen okból tagadta meg az adólevonási jog 
gyakorlását, mert ehhez igazodik a felperesi 
tudattartalom elemzésének követelménye. A 
szükséges tényállást az alperesnek két különböző 
területen kell feltárnia és bizonyítania. Először a 
gazdasági esemény megvalósulásának körülményeit 
kell vizsgálnia, a számlakibocsátók tárgyi és 
személyi feltételeinek elemzésével kell állást 
foglalnia abban a kérdésben, hogy a számlakibocsátó 
képes volt-e a számla szerinti gazdasági esemény 
teljesítésére. Ha tehát az alperesi határozat azt 
tartalmazza, hogy a számlában foglalt gazdasági 
esemény nem valósult meg, nem került teljesítésre, 
akkor az irányadó EUB döntésekre (C-459/17, C-
460/17) és a Kúria 5/2016. (IX. 26.) KMK vélemény 
1. pontjára figyelemmel nincs szükség a 
számlabefogadó tudattartalmának elemzésére. 
Amennyiben az adóhatóság arra következtetésre jut, 
hogy a gazdasági esemény nem a számla szerinti 
felek között ment végbe, át kell térni a levonási jog 
gyakorlója szerepének vizsgálatára. Ebben az 
esetben nem maradhat el objektív körülmények 
alapján annak bizonyítása, hogy azon adóalany, aki 
számára a levonási jogot megalapozó termékeket 
értékesítették vagy a szolgáltatásokat nyújtották, 
tudta vagy tudnia kellett volna, hogy ezen termékek 
megszerzése vagy ezen szolgáltatások igénybevétele 
által a szállító vagy az értékesítési láncban korábban 
vagy később közreműködő gazdasági szereplő által 
elkövetett adócsalásra irányuló ügyletben vesz, vett 
részt. A levonási jog gyakorlása azonban csak abban 
az esetben tagadható meg, ha az adózó feltárt 
ismeretei alapján bizonyítható, hogy vagy eleve 
részese volt az adókijátszásnak, vagy eltűrte (tudott), 
illetve hanyag módon nem vett róla tudomást 
(tudhatott volna). Ez azonban az adólevonási jog 
gyakorlásának megtagadásához szükséges komplex 
adójogi tényállásnak önálló eleme, saját 
bizonyítékokkal, saját értékelési szempontokkal. A 
számla szerinti gazdasági esemény hitelességét 
megdöntő bizonyítékokból – kivéve, ha az adózó 
bizonyított módon maga is tevékeny részese az 
adókijátszásnak – nem következik okszerűen a 
levonási jog megtagadása, bár a bizonyítékok 
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tartalmuk függvényében mindkét tényállás kapcsán 
felhasználhatók. Az alperesi határozat csak akkor 
alkalmas a bíróság általi érdemi értékelésre, ha 
ezeket a fenti szempontokat koherens módon 
tartalmazza.” 

[36] Az alperes felülvizsgálati kérelmében megjelölt 
jogszabálysértések a kifejtettek értelmében nem 
álltak fenn, ezért a Kúria a Kp. 121. § (2) bekezdése 
alapján az elsőfokú bíróság ítéletét hatályában 
fenntartotta. 

(Kúria Kfv.I.35.380/2021.) 

Nem feladata sem a hatóságnak, sem a 
bíróságnak, hogy a fél által akár valótlanul, akár 

tévesen megjelölt jogcímeket összhangba hozza a 
pontos és helytálló hivatkozásokkal, illetve fordítva. A 
Földforgalmi tv. által támasztott alakszerűségi 
előírásoknak való megfelelés ugyanis a nyilatkozatot 
tevő felelősségi körébe tartozik [2013. évi CXXII. 
törvény (Földforgalmi tv.) 46. §, 49. §, 51. §, 2017. évi I. 
törvény (Kp.) 2. §]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A perben nem álló haszonbérbeadók és a haszonbérlő 

2020. január 18. napján haszonbérleti szerződést 
kötöttek a haszonbérbeadók ½–½ tulajdonában álló 
.../8, .../9, .../11, .../12 és a .../13 helyrajzi számú 
ingatlanokra. A haszonbérlő a szerződésben akként 
nyilatkozott, hogy a mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a 
továbbiakban: Földforgalmi tv.) 46. § (1) 
bekezdésének c) pontja alapján olyan földműves, aki 
helyben lakónak minősül. 

[2] A kifüggesztett haszonbérleti szerződésre a felperes 
2020. február 5. napján elfogadó nyilatkozatot tett, 
amelyben nyilatkozott a „vételi ajánlatot elfogadó 
tulajdonos” adatairól, továbbá kijelentette, hogy a 
Földforgalmi tv. „46. § (1) c) pontja alapján a (4) a) 
szerinti ranghelyen, mint helyben lakó családi 
gazdálkodó földművest előhaszonbérleti jog” illeti 
meg. Nyilatkozott továbbá, hogy a .../8 helyrajzi 
számú ingatlannal szomszédos ingatlan tulajdonában 
áll, így ezen ingatlan vonatkozásában a Földforgalmi 
tv. „46. § (1) b) pontja alapján a (4) pontja szerinti 
ranghelyen” is fennáll „elővásárlási joga”. 
Nyilatkozott továbbá arról, hogy „elővásárlási 
jogosultságát” milyen okiratokra alapozza. A 
felperes az elfogadó nyilatkozatot „elővásárlásra 
jogosult földművesként” írta alá. 

[3] Az alperes 2020. április 14. napján kelt 
578204/2/2020.02.12. számú határozatával a 
haszonbérleti szerződést a haszonbérbeadók és a 
haszonbérbevevő között jóváhagyta, a felperes 
vonatkozásában a haszonbérleti szerződés 
jóváhagyását megtagadta. 

[4] Határozatának indokolásában megállapította, hogy a 
nyilatkozat a haszonbérleti szerződés elfogadásáról 
szólt, ugyanakkor abban a vételi ajánlatot elfogadó 
tulajdonos adatai szerepelnek, a felperes továbbá a 
nyilatkozathoz csatolt iratokat, amelyekre 
jogosultságát alapozza, az azonban elővásárlási jogot 
említ. Ezen kívül a .../8 helyrajzi számú ingatlan 
vonatkozásában a hivatkozási alap nem pontos, mert 
a Földforgalmi tv. 46. § (1) bekezdése b) pontjának 
(helyben lakó szomszéd) a Földforgalmi tv.-ben nem 
létezik a nyilatkozatban szereplő (4) pontja. A 

Földforgalmi tv. 46. § (4) bekezdése további a)–c)-ig 
pontokra tagozódik, amelyben a Földforgalmi tv. 46. 
§ (1) bekezdése b)–d) pontjaiban, valamint a (2)–(3) 
bekezdéseiben meghatározott földműves jogosulti 
csoportokon belül az előhaszonbérletre jogosultak 
sorrendjét határozza meg. Rögzítette, hogy az 
elfogadó nyilatkozat tartalmi ellentmondásai miatt 
azt nem lehet figyelembe venni, ezért a felperest a 
megjelölt előhaszonbérleti jogosultság nem illeti 
meg, így nem előzi meg a haszonbérlőt a 
haszonbérleti jogosultak sorrendjében. 
Megállapította a Földforgalmi tv. 51. § (1) bekezdése 
c) pontjának ca) alpontja alapján, hogy az elfogadó 
jognyilatkozat az alakszerűségi előírásoknak nem 
felel meg. 

A kereseti kérelem és az alperesi védirat 
[5] A felperes keresetében az alperesi határozat 

megsemmisítését és az alperes új eljárásra 
kötelezését kérte. 

[6] Az alperes védiratában a felperes keresetének 
elutasítását kérte. 

A jogerős ítélet 
[7] Az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével a felperes 

keresetét elutasította. 
[8] Ítéletének indokolásában a Földforgalmi tv. 49. § (4) 

bekezdésére, az 51. § (1) és (4) bekezdéseire 
hivatkozva megállapította, hogy a perbeli esetben 
ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett 
jognyilatkozat benyújtására került sor, amelyet 
először alaki és tartalmi kellékei alapján az 
érvényességi és hatályosulási feltételeknek való 
megfelelés szempontjából kellett vizsgálni. 
Megállapította, hogy a jognyilatkozat megjelölése 
szerint haszonbérleti szerződés elfogadásáról szólt, 
ugyanakkor több helyen keverednek benne az 
elővásárlási, illetve az előhaszonbérleti nyilatkozatra 
vonatkozó elemek. Rögzítette a nyilatkozat 
előhaszonbérletre és elővásárlási jogra vonatkozó 
elemeit, majd rámutatott, hogy a teljes bizonyító 
erejű magánokirat mint alakszerűségi követelmény, 
akkor érvényesül teljes egészében, ha az elfogadó 
jognyilatkozat egyértelműen és kizárólag 
előhaszonbérleti jognyilatkozatra vonatkozó 
elemeket tartalmaz, és nem vegyülnek az 
elővásárlásra vonatkozó elemek a nyilatkozatban. A 
perbeli esetben olyan mértékű ellentmondások, hibák 
és pontatlanságok (vagyis az előhaszonbérleti és 
elővásárlási jog elemei vegyesen) szerepelnek a 
felperesi jognyilatkozatban, amelyek alapján a 
felperes nyilatkozata nem tekinthető teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt előhaszonbérleti 
jognyilatkozatnak. Hangsúlyozta, hogy a 
jognyilatkozat ellentmondásai, pontatlanságai a 
jognyilatkozatot benyújtó felperes felelősségi körébe 
esnek, ezen mulasztás jogkövetkezményei a 
hatóságra nem háríthatók. 

[9] A Földforgalmi tv. 51. § (4) bekezdésének b) pontja, 
a Földforgalmi tv.-vel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 
2013. évi CCXIII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 
81. § (1) és (2) bekezdései alapján megállapította, 
hogy a perbeli esetben nincs helye hiánypótlásnak, 
így az alperes helytállóan jutott arra a 
következtetésre, hogy a tartalmi hibák és 
ellentmondások miatt a felperes jognyilatkozatát 
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nem lehetett figyelembe venni, vagyis az nem 
minősült teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
előhaszonbérleti jognyilatkozatnak, így helytállóan 
mellőzte a jegyzék készítését. 

[10] Ítéletében kitért a felek által hivatkozott kúriai és 
fellebbviteli eseti döntésekre, továbbá a felperes által 
a keresetben hivatkozott további jogsértésekre. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[11] A felperes felülvizsgálati kérelmében az elsőfokú 

ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság 
új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára 
utasítását kérte. 

[12] Hivatkozott a Földforgalmi tv. 51. § (1) és (2) 
bekezdéseire és kifejtette, hogy az nem írja elő a 
mérlegelés nélküli megtagadásról való döntést abban 
az esetben, ha az okirat elírást tartalmaz. Kizárólag 
az (1) bekezdés a)–c) pontok és a (2) bekezdésben 
foglaltak esetén van helye előzetes vizsgálat során a 
hatósági jóváhagyás megtagadásának. Utalt arra, 
hogy az alperes határozata nem tartalmaz abban a 
körben indokolást, hogy mely alakszerűségi 
előírásoknak nem felel meg a felperes elfogadó 
nyilatkozata. Azt állította, hogy az előhaszonbérleti 
jog gyakorlása tekintetében a Földforgalmi tv. 49. § 
(4) bekezdésének első mondata szerinti alakszerűségi 
követelmény a jognyilatkozat legalább teljes 
bizonyító erejű okiratba foglalása, ami a perbeli 
esetben megtörtént. Utalt arra, hogy az elsőfokú ítélet 
azon megállapítása, amely szerint a teljes bizonyító 
erejű magánokirat, mint alakszerűségi követelmény 
akkor érvényesül teljes egészében, ha az elfogadó 
jognyilatkozat egyértelműen és kizárólag 
előhaszonbérleti jognyilatkozatra vonatkozó 
elemeket tartalmaz, a közigazgatási perrendtartásról 
szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 2. § 
(1) és (3) bekezdéseibe és a Földforgalmi tv. 49. § (4) 
bekezdésébe ütközik, azt ugyanis az elsőfokú bíróság 
jogszabályi indokolás nélkül állapította meg. Azt 
állította, hogy a benyújtott előhaszonbérleti jogot 
gyakorló nyilatkozat megfelel az alakszerűségi 
követelményeknek, mert azt ügyvéd által 
ellenjegyzett okiratba foglalták. Nincs továbbá olyan 
jogszabályi előírás, amely a Földforgalmi tv.-ben 
előírtak szó szerinti idézését kötelezővé tenné,  
elsőfokú bíróság által megállapítottak  
ezen túlmenően ellentétesek a Kúria 
következetes gyakorlatával (Kfv.III.37.202/2017/4., 
BH2020.251., BH2020.237., Kfv.III.37.916/2020., 
Kfv.III.917/2020. és Kfv.37.918/2020.), amely 
szerint a nyilatkozatok vizsgálata során nem a 
jogszabály szó szerinti idézése a lényeg, hanem az a 
tartalom, amelyet a mondat összefüggésében takar. 
Hivatkozott emellett a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
5:186. § (1) bekezdésére, továbbá a földhasználati 
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 16. §-ára, az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 90. §-ára, a Kp. 106. §-ára és a 
Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 
törvény (a továbbiakban: Pp.) 352. §-ára, amelyek 
szerint az előírást tartalmazó döntés, határozat, ítélet, 
végzés kijavítható hivatalból; a jogalkotó egyetlen 
eljárásban sem alkalmazza a hatálytalanság 
jogkövetkezményét. Kiemelte, hogy az Ákr. 1. §-át 

és 2. §-át, továbbá a Kp. 2. § (1) és (3) bekezdéseit 
sérti a bíróság azon eljárása, hogy a felperes 
nyilvánvaló, szimpla elírását akként szankcionálta, 
hogy a hatósági jóváhagyást erre hivatkozva 
megtagadta. A felperes előhaszonbérleti jogcíme 
ugyanis megelőzi a szerződés szerinti haszonbérlő 
által érvényesített jogcímet. 

[13] Nem vitatta, hogy az elfogadó nyilatkozata elírásokat 
tartalmaz, azonban azt állította, hogy azok csupán 
nyilvánvaló elírások. A Földforgalmi tv. 51. § (4) 
bekezdése b) pontjának első fordulatára figyelemmel 
kiemelte, hogy akkor nem kell a beérkezett elfogadó 
nyilatkozat ellenére a rangsort felállítani, ha a 
nyilatkozat hiányos. A hiányosságok tekintetében 
pedig az érvényességi, hatályosulási feltételeket kell, 
lehet vizsgálnia az alperesnek, amire a Földforgalmi 
tv. 51. § (1) bekezdése irányadó. Az eljárás során 
azonban sem az alperes, sem az elsőfokú bíróság nem 
jelölt meg olyan konkrét okot, amelyre tekintettel a 
nyilatkozat értelmezésre szorulna, ezért jogszerűtlen 
a hatósági döntés. Hivatkozott továbbá a Ptk. 6:8. § 
(1) bekezdésére és kifejtette, hogy a perbeli esetben 
a címzett a haszonbérbeadó, illetve a hatóság lehet. A 
nyilatkozó pontosan azonosítható akaratára 
figyelemmel az elfogadó nyilatkozat nem volt 
félreérthető. Utalt arra, hogy az alperesi határozatból 
egyértelműen megállapítható, hogy az alperes 
megfelelően értelmezni tudta a nyilatkozatot, hiszen 
a határozat indokolása szerint meg tudta állapítani az 
előhaszonbérleti nyilatkozatot tevő személyét, azt a 
tényt, hogy a felperes előhaszonbérleti nyilatkozatot 
tett, továbbá annak jogalapját és a nyilatkozattal 
érintett ügyletet is be tudta azonosítani. Ezen 
túlmenően az alperes azt is megállapította, hogy a 
felperes teljes körűen elfogadta a szerződésben 
foglaltakat. Hivatkozott a Ptk. 6:86. § (1) 
bekezdésére és erre tekintettel azt állította, hogy az 
elsőfokú bíróság ítéleti indokolása iratellenes ([47]–
[51] bekezdések). Érvelése szerint az elsőfokú 
bíróság nem vizsgálta kellő alapossággal a 
rendelkezésre álló nyilatkozatot, hanem általános 
igazságot kívánt szolgáltatni. Azt állította, hogy a 
benyújtott előhaszonbérleti jognyilatkozat megfelel 
az alakszerűségi követelményeknek, mivel azt 
ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalták. 
Kiemelte, hogy a szerződés egészére, a többi 
haszonbérbevevői jognyilatkozatra figyelemmel 
kellett volna az alperesnek és az elsőfokú bíróságnak 
az elfogadó nyilatkozatot értelmeznie, amiből pedig 
egyértelműen megállapítható, hogy mely ingatlanok 
tekintetében tette meg a nyilatkozatot, pontosan 
megjelölte a tulajdonos személyét és hivatkozott a 
Földforgalmi tv. 46. § (1) bekezdése c) pontjára és a 
(4) bekezdés a) pontjára mint előhaszonbérleti jogát 
megalapozó jogszabályhelyekre, a nyilatkozat 
továbbá érdemi részeiben elírást nem tartalmaz, így 
értelmezés nélkül kétséget kizáróan megállapítható, 
hogy mire irányult a nyilatkozattevő szándéka. 
Álláspontjának alátámasztásául hivatkozott a 
BH2020.237 számú döntésre, a BH2020.251 számú 
döntésre, a Kúria Kfv.37.736/2018/8. számú ítéletére 
és a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 
2.Kf.650.188/2019/14. számú ítéletére. 

[14] Az alperes ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályban 
tartását kérte, az alperesi határozatban és védiratban 
foglaltak fenntartása mellett. 
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A Kúria döntése és jogi indokai 
[15] A felperes felülvizsgálati kérelme az alábbiak szerint 

nem alapos. 
[16] 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. Megállapította, hogy az 
elsőfokú ítélet helyesen megállapított tényállásból 
helytálló következtetések vont le, az ítéletben 
kifejtettekkel a Kúria teljes mértékben egyetért. 

[17] A Kúria Kfv.IV.37.200/2021/7. számon a perbeli 
üggyel azonos tényálláson és megegyező jogi 
alapokon nyugvó jogvitában döntött. A Kúria jelen 
tanácsa az ezen döntésben foglaltakat teljes 
mértékben osztja, az abban foglaltaktól nem tér el 
[vö.: ügyazonosság fogalmát a Kúria 
Jpe.60.002/2021/7. számú határozatban 
kifejtettekkel]. 

[18] A Kfv.IV.37.200/2021/7. számú kúriai ítélet 
indokolása szerint a Földforgalmi tv. 53. § (1) 
bekezdésének, az 51. § (1) bekezdés d) pont da) 
alpontjának és 49. § (4) bekezdésének kógens 
előírásai kapcsán „az alperesnek és a bíróságnak is 
jogszabályértelmezési és -alkalmazási kötelezettsége 
van, amely a felperes állításával ellentétben nem 
foglalja magában a felek ellentmondásos 
nyilatkozatainak tartalmi elemzésére és a nyilatkozat 
egyes részeinek »kiválogatására« vonatkozó 
kötelezettséget”. Nem feladata sem a hatóságnak, 
sem a bíróságnak, hogy az igénylő által akár 
valótlanul, akár tévesen megjelölt jogcímeket 
összhangba hozza a pontos és helytálló 
hivatkozásokkal, illetve fordítva. A Földforgalmi tv. 
által támasztott alakszerűségi előírásoknak való 
megfelelés ugyanis a nyilatkozatot tevő felelősségi 
körébe tartozik. 

[19] A jelen ügyben annak van jogi jelentősége, hogy 
felperes az előhaszonbérleti jogát mennyiben 
gyakorolta a jogszabályi követelményeknek 
megfelelően, mert az e jogához kapcsolódó 
privilegizált helyzete csak abban az esetben élvez 
védelmet, ha joggyakorlása a törvénynek egyébként 
megfelelt. 

[20] A Kúria – az elsőfokú bírósággal és a Kúria másik 
ítélkező tanácsával egyezően – megállapította, hogy 
a felperes által előterjesztett elfogadó nyilatkozat a 
törvényi követelményeknek nem felelt meg, hiszen a 
nyilatkozatban keverednek az előhaszonbérletre és 
az elővásárlási jogosultságra vonatkozó elemek, a 
nyilatkozatot pedig a felperes, mint elővásárlásra 
jogosult írta alá. A Kúria hangsúlyozza, hogy ahhoz, 
hogy a jognyilatkozatot tevő a mások között létrejött 
szerződésbe privilegizált helyzeténél fogva 
beléphessen, szükséges, hogy az előhaszonbérleti 
jogosultság gyakorlása magából a jognyilatkozatból 
egyértelműen és félreérthetetlenül kitűnjön. E 
követelménynek – az Alaptörvény 28. cikkében a 
jogszabályok szövegének értelmezésre vonatkozóan 
megfogalmazott követelményre is figyelemmel – 
nyilvánvalóan nem felel meg az az elfogadó 
nyilatkozat, amely egymással keveredő jogcímeket 
tartalmaz, és amelyet az elfogadó nyilatkozatot tevő 
nem is a fent megjelölt és – előadása szerint – 
gyakorolni szándékozott privilegizált helyzetének 
megfelelő minőségében (mint előhaszonbérletre 
jogosult) lát el a kézjegyével. 

[21] A Kúria rámutat, hogy az előhaszonbérleti jog 
gyakorlása anyagi jogi kérdést jelent, így a 
nyilatkozat esetleges „javítására” is az anyagi 
jogszabályt kell alkalmazni. Bármely „javítás” a 
korábban tett jognyilatkozat módosítását jelenti, 
amely új jognyilatkozatot jelent, melynek 
megtételére a Földforgalmi tv. nem ad lehetőséget. A 
felperes által e körben felhívott jogszabályi 
rendelkezések [Ptk. 5:186. § (1) bekezdés, Korm. 
rendelet 16. §, Ákr. 90. §, Kp. 106. §, Pp. 352. §] a 
Földforgalmi tv. szabályozásával semmilyen 
összefüggésbe nem hozhatók, azok az ingatlan-
nyilvántartási bejegyzés, a földhasználati 
nyilvántartás, a közigazgatási hatósági döntés, 
továbbá a bírósági határozat kijavítására vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmaznak. 

[22] A Ptk. 6:8. § (1) bekezdését és 6:86. § (1) bekezdését 
a felperes szintén alaptalanul hívta fel, mert a 
nyilatkozatát nem mint előhaszonbérletre jogosult 
tette meg, ezért az elővásárlásra jogosultként 
nyilatkozó feltehető akaratára, e nyilatkozatnak a 
haszonbérleti szerződés egészével való 
összhangjának vizsgálatára hivatkozása súlytalan. 

[23] A Kúria jelen tanácsa osztotta a 
Kfv.IV.37.200/2021/7. számú ítélet azon 
megállapításait is, amelyek szerint „azon felperesi 
hivatkozások, amelyek pusztán megismétlik a 
keresetben foglaltakat, nem alkalmasak az elsőfokú 
ítélet jogszerűségének megdöntésére. Az alperesi 
határozattal szemben már felhozott és az elsőfokú 
bíróság által elbírált kifogások mechanikus 
megismétlése az elsőfokú bíróság által a Kp. 78. § (2) 
bekezdésének megfelelően elvégzett 
bizonyítékértékelés felülmérlegelésére irányul”, 
továbbá, hogy „az a körülmény, hogy az elsőfokú 
bíróság jogértelmezésével a felperes nem ért egyet, 
további érdemi hivatkozás hiányában nem jelenti a 
Kp. 2. § (1) és (3) bekezdésében foglalt alapelvi 
rendelkezések (hatékony jogvédelem biztosítása; 
eljárási jogosultságok és kötelezettségek 
gyakorlásának elősegítése) sérelmét”. 

[24] A fentiekben kifejtettekre figyelemmel a Kúria az 
elsőfokú bíróság ítéletét a Kp. 121. § (2) bekezdése 
alapján hatályában fenntartotta. 

(Kúria Kfv.II.37.204/2021.) 

A kapcsolattartásra kötelezett szülő 
kötelezettsége a kiskorú gyermeket a 

kapcsolattartásra felkészíteni, ezzel biztosítani a 
kapcsolattartást elrendelő gyámhatósági vagy bírósági 
döntés teljesítését. Nem teheti attól függővé a 
kapcsolattartás biztosítását, hogy a jogosult be kíván-e 
menni a lakásba vagy sem. A gyermek érdeke azt 
szolgálja, hogy szülők együttműködő magatartást 
tanúsítsanak [2013. évi V. törvény (Ptk.) 4:178. § (1), 
(2) bek., 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) 33. 
§ (1), (2), (4) bek.]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A felperes és a perben nem álló édesapa 

kapcsolatából 2016. február 25-én született 
gyermekük. 

[2] A Budai Központi Kerületi Bíróság 2017. január 26-
án kelt végzésével jóváhagyta a felperes és a 
gyermek édesapja közötti egyezséget, mely szerint a 
gyermek feletti szülői felügyeleti jogokat a felperes 
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gyakorolja. Az egyezség arra is kitért, hogy az 
édesapa a gyermek 3,5 éves korától 4 éves koráig 
kettő havonta egy hétvégén, a felek két héttel korábbi 
eltérő megállapodása hiányában a második hónap 
utolsó hétvégéjén, szombaton reggel 9 órától 
vasárnap este 18 óráig jogosult a gyermekkel 
kapcsolatot tartani az elvitel és az ottalvás jogával. A 
felperes köteles ezen időpontban a kapcsolattartást az 
édesapának biztosítani, elvitel esetén később a 
gyermeket fogadni. A gyermek átadásának és 
visszaadásának helye az anya lakóhelye. Az elmaradt 
folyamatos kapcsolattartás az akadály elhárultát 
közvetlenül követő hétvégén, azonos időtartamban 
és módon pótolandó. 

[3] Az egyezség értelmében az édesapának 2020. január 
25–26. napjain lett volna esedékes a kapcsolattartása, 
azonban az a gyermek megbetegedése okán 
elmaradt. A felperes 2020. február 6-án, majd az 
édesapa 2020. február 25-én az elmaradt folyamatos 
apai kapcsolattartás biztosítása érdekében 
végrehajtási eljárás lefolytatását kezdeményezte. Az 
édesapa kérelmében előadta, hogy a felperes a pótlás 
kapcsán történt megbeszélésük ellenére 2020. 
február 8–9-én nem biztosította részére a láthatást, a 
gyermeket nem vihette el. 

[4] Az elsőfokú hatóság 2020. június 2-án kelt BP-
12/104/0001-24/2020. számú végzésével a gyermek 
kapcsolattartási végrehajtási ügyében elrendelte a 
Budai Központi Kerületi Bíróság végzésének 
végrehajtását. Figyelmeztette a felperest, hogy az 
egyezségben foglaltakat tartsa be, továbbá előírta, 
hogy a végzés közlését követően esedékes 
kapcsolattartásnak a döntésben meghatározottak 
szerinti időpontban, helyszínen és módon tegyen 
eleget. Egyidejűleg a felperest 30 000 forint összegű 
pénzbírsággal sújtotta, továbbá kötelezte az édesapa 
részére 162 008 forint igazolt költség megfizetésére. 

[5] A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes 2020. 
november 13-án kelt BP/0506/00167-3/2020. számú 
végzésével a pótlási határidő megállapítása 
tekintetében megváltoztatta az elsőfokú végzést. 

[6] Indokolásában felhívta a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
4:185. §-át, az 1:4. § (1) bekezdését, a 4:178. § (1), 
(2) bekezdését, a 4:182. § (1) bekezdését, a 4:183. § 
(1) és (2) bekezdését. Hivatkozott továbbá a 
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 16. § (1), 27. § (1), 
28. § (1), 30. §, 33. § (1), (2), (4), (5) bekezdéseire, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 128. § (1) bekezdésére, 
valamint 130/B. §-ára. Indokai szerint az elmaradt 
kapcsolattartás időpontjában aggálymentesen 
megállapítható a felperes önhibája, hiszen 
kötelessége volt a gyermeket az édesapa részére 
átadni a folyamatos kapcsolattartás biztosítása 
érdekében. Köteles volt továbbá a végrehajtható és 
hatályos bírói határozat alapján az elmaradt 
kapcsolattartás pótlására, a felperes az önhiba 
fennállását alappal vitatni nem tudta. 

A kereseti kérelem 
[7] A felperes eljárási és anyagi jogi 

jogszabálysértésekre hivatkozással keresetet nyújtott 
be az alperesi határozattal szemben, kérve 

elsődlegesen annak megsemmisítését, másodlagosan 
a végzés megváltoztatását. 

Az elsőfokú bíróság döntése 
[8] A törvényszék jogerős ítéletében az alperes végzését 

megsemmisítette, és az alperest új eljárás 
lefolytatására kötelezte. 

[9] Az indokolásában kiemelte, hogy az alperes nem 
oldotta fel a felperes és az édesapa nyilatkozatai 
közötti ellentmondásokat, kizárólag az édesapa által 
előadottakat tette az ügy tényállásává. Rámutatott, 
hogy az alperes nem vizsgálta meg az ügy elbírálása 
szempontjából releváns előzményi adatokat, 
nevezetesen azt, hogy az édesapa korábban nem tett 
eleget a kapcsolattartásnak, ezért a gyermek és az 
édesapa között semmilyen körülmények között nem 
alakulhatott ki kötődés. Fontosnak tartotta azt is 
kiemelni, hogy ez lett volna az első alkalom, amikor 
az édesapa több napra elvihette volna a gyermeket. 

[12] A megismételt eljárásra előírta, hogy az elsőfokú 
hatóságnak a tényállást teljeskörűen tisztáznia kell, 
törekednie kell a nyilatkozatok közötti 
ellentmondások feloldására, a bizonyítékok okszerű 
mérlegelésével kell az új döntést meghoznia és a 
jogszabályoknak megfelelően indokolnia. 

A felülvizsgálat és az ellenkérelem 
[13] A jogerős ítélettel szemben az alperes terjesztett elő 

felülvizsgálati kérelmet annak hatályon kívül 
helyezése és az elsőfokú bíróság új eljárásra és új 
határozat hozatalára utasítása iránt. 

[14] Érvelése szerint a törvényszék megsértette a 
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Kp.) 85. § (2) bekezdését, a 
85. § (5) bekezdését, a Ptk. 2:14. § (1) bekezdését, a 
4:178. § (1) bekezdését, valamint a Gyer. 33. § (2) 
bekezdését. 

[15] A törvényszék ítélete sérti a jogbiztonság elvét, és 
ellehetetlenítené a kapcsolattartásra vonatkozó 
bírósági határozat végrehajtását. Hangsúlyozta, a 
bírói döntés nem az elmaradt kapcsolattartást követő 
hétvégén jelöli meg a pótlás időpontját, hanem az 
akadály elhárultát közvetlenül követő hétvégén. A 
szülők egyeztető üzenetei alapján, megállapodásuk 
szerint a kapcsolattartás 2020. február 8-án 9 órakor 
volt esedékes. Ebben az időpontban a felperes 
nyilatkozata szerint sem volt a gyermek átadásra kész 
állapotban. 

[17] Rámutatott arra is, hogy a végrehajtási eljárás során 
nincs lehetősége a hatóságnak anyagi jogi kérdések 
elbírálására, kizárólag a kapcsolattartást szabályozó, 
végrehajtható hatósági döntés képezte végzése 
alapját. Az apának pedig nemcsak joga, hanem 
kötelessége is a gyermekével való kapcsolattartás. 
Ennek pedig az édesapa eleget tett, amikor 2020. 
február 8-án 9 órakor, vagyis a pótlás időpontjában 
megjelent a gyermek átadás-átvételének helyszínén. 

[18] A törvényszék tévesen jutott arra az álláspontra, hogy 
az apai kapcsolattartás meghiúsulásában a felperes 
önhibája ne lett volna megállapítható, hiszen a 
felperes nem hozott fel olyan bizonyítékot, amely 
alappal indokolta volna azt a magatartását, hogy a 
gyermeket az apának a kapcsolattartás kezdetén 
átadja. A gyermek felkészítésének eredményessége 
csak megvalósult kapcsolattartás esetén állapítható 
meg, amennyiben az elmarad, az a gondozó anya 
terhére esik. 
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[19] Az édesapa javára megállapított költség kapcsán 
kifejtette, ez sem lehet alapja annak, hogy a felperes 
a neki felróható okból elmaradt kapcsolattartás 
jogkövetkezményei alól mentesüljön. 

[20] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében az ítélet 
hatályában fenntartására tett indítványt. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[21] Az alperes felülvizsgálati kérelme – az alábbiak 

szerint – alapos. 
[22] A Kp. 120. § (5) bekezdése és a 115. § (2) bekezdése 

szerint alkalmazandó 108. § (1) bekezdése 
értelmében a felülvizsgálati eljárásban bizonyítás 
felvételének nincs helye, a Kúria a felülvizsgálati 
kérelem elbírálása során a felülvizsgálati kérelem és 
a felülvizsgálati ellenkérelem keretei között, a 
jogerős határozat meghozatalakor rendelkezésre álló 
iratok és bizonyítékok alapján dönt. 

[23] A Kúria álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a 
kapcsolattartási ügy jogi kereteit helytállóan 
rögzítette a Ptk., a Gyvt. és a Gyer. szabályainak 
felhívásával, azonban azokat a felülvizsgálati 
kérelem korlátai közötti megállapításai alapján 
tévesen értelmezte és annak következményeként 
meghozott döntése is jogsértő. 

[24] A Ptk. 4:178. § (1) bekezdése alapján a gyermeknek 
joga, hogy különélő szülőjével személyes és 
közvetlen kapcsolatot tartson fenn. A gyermeket 
nevelő szülő vagy más személy köteles a zavartalan 
kapcsolattartást biztosítani. A (2) bekezdés 
kimondja, hogy a gyermekétől különélő szülő – ha a 
bíróság vagy a gyámhatóság eltérően nem 
rendelkezik – jogosult és köteles gyermekével 
kapcsolatot tartani. A 4:185. § rögzíti, hogy a 
kapcsolattartásra vonatkozó határozat 
végrehajtásáról a gyámhatóság gondoskodik. 

[25] A kérelem előterjesztésekor hatályos Gyer. 33. § (1) 
bekezdése értelmében a kapcsolattartásra vonatkozó 
határozat végrehajtása iránti kérelem benyújtásának 
a) a kapcsolattartás pótlására, ennek hiányában a 
kapcsolattartásra – a kapcsolattartásra vonatkozó 
határozatban – előírt határidő elteltétől, illetve b) a 
(2) bekezdés szerint veszélyeztető magatartás 
tudomásra jutásától számított 30 napon belül van 
helye. A (2) bekezdés kimondja, a gyermek 
fejlődését veszélyezteti, ha a kapcsolattartásra 
jogosult vagy a kapcsolattartásra kötelezett a 
kapcsolattartást rendező egyezségben, illetve a 
kapcsolattartásra vonatkozó határozatban 
foglaltaknak önhibáján kívül ismételten nem, vagy 
nem megfelelően tesz eleget, és ezáltal nem biztosítja 
a zavartalan kapcsolattartást. A (4) bekezdés első 
mondata szerint, ha a gyámhivatal az (1) és a (2) 
bekezdésben foglaltak vizsgálata során megállapítja 
az önhiba fennállását végzéssel elrendeli a 
végrehajtást. 

[26] A közigazgatási jogvita tárgya a gyermek és az 
édesapja közötti kapcsolattartás körében hozott 
végzés végrehajtása volt. A végrehajtás célja a 
jogerős határozatban előírt kötelezettség 
kikényszerítése. Nem vitatott, hogy a gyermeki 
jogok fejlődésében mérföldkőnek számító, 1989. 
november 20-án New Yorkban elfogadott 
Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény előírja, hogy 
az állam, annak szervei, a hatóságok, a szülők és a 
gyermekért törvényesen felelős más személyek 
kötelesek a gyermeket érintő döntéseikben a 

„gyermek mindenek felett álló érdekét” figyelembe 
venni. A gyámhatóság azonban ebben az eljárásában 
nem vizsgálhatja a végrehajtás alapját képező döntés 
jogszerűségét, azt, hogy az abban foglaltak 
mennyiben szolgálják a gyermek érdekét. A gyermek 
mindenek felett álló érdekének védelme a 
kapcsolattartás megvalósítása során biztosítandó, 
ami aktív magatartást feltételez mind a 
kapcsolttartásra jogosult, mind az arra kötelezett 
féltől.  

[27] A gyámhatósági eljárás keretei, főbb szabályai és a 
döntési lehetőségek nagyobb részt a gyámhatóságok 
mérlegelési jogkörét jelentik, többféle eljárás, döntés 
meghozatalára adnak alapot (Kfv.II.37.179/2019/8.). 
Az alperes mérlegelési jogkörben járt el, így a 
határozatának felülvizsgálatára is a mérlegelési 
jogkörben hozott közigazgatási határozat 
felülvizsgálatának szabályai az irányadók. 

[28] A Kúria ismételten hangsúlyozza, hogy a 
felülvizsgálati eljárásban bizonyítás felvételének 
nincs helye, a bizonyítékok mérlegelésére vonatkozó 
jogszabályok megsértésére alapított felülvizsgálati 
kérelem esetében a jogerős ítélet érintésének csak is 
akkor van helye, ha a tényállás iratellenes, illetőleg a 
bíróság a bizonyítékokat azok egybevetése során 
nem a maguk összességében értékelte, ennél fogva a 
megállapított tényállás nyilvánvalóan okszerűtlen 
vagy lényeges logikai ellentmondást tartalmaz. 

[29] A felülvizsgálati kérelemre és az ellenkérelemre 
figyelemmel meghatározó jelentőséggel bír az 
önhiba kérdése, vagyis, hogy a kapcsolattartásra 
kötelezett felperes a kapcsolattartásra vonatkozó 
határozatban foglaltaknak önhibájából vagy 
önhibáján kívül nem tett eleget. 

[30] A Kúria megállapította, hogy a gyámhatóság az ügy 
körülményeit értékelve jogszerűen hozta meg a 
kapcsolattartás végrehajtását elrendelő végzését. Az 
alperes határozata – az elsőfokú bíróság 
megállapításával szemben – sem a lefolytatott 
bizonyítás köre, sem a bizonyítékok értékelése 
tekintetében nem sértett jogszabályt. 

[31] A Kúria kiemeli, az elsőfokú bíróságot is terhelte a 
tényállás megállapításának kötelezettsége, és ehhez 
olyan terjedelmű bizonyítást kell lefolytatni, 
amelyből adott esetben a közigazgatási szerv által 
megállapított tényállás megalapozatlansága, vagy a 
határozat, abból következő jogsértése 
bizonyossággal megállapítható. 

[32] Az elsőfokú bíróság ugyan okszerűen vonta a 
mérlegelés körébe a beszerzett bizonyítékokat, 
azonban iratellenesen állapította meg, hogy az 
alperes döntése során kizárólag az édesapa által 
előadottakat tette az ügy tényállásává. Mind az 
alperes, mind az elsőfokú hatóság ismertette az egyes 
bizonyítékokat, nyilatkozatokat, rögzítette, hogy a 
tanúvallomásokat figyelembe vette, azokat a szabad 
mérlegelés elve alapján értékelte. Összevetette az 
egyes tanúvallomásokat és megállapította, hogy 
mely – nem releváns – elemek tekintetében térnek el 
egymástól. Emellett arra is kitért, hogy a tényállás 
megállapítása körében elsősorban az üzenetváltások 
és a felek nyilatkozatai voltak irányadóak. 

[33] Nem mérvadó az ügy elbírálása szempontjából az 
sem, hogy az édesapa korábban mennyiben tett 
eleget a kapcsolattartásnak, hiszen a pótlásra 
megbeszélt időpontban a felperes lakásánál a 
gyermekért megjelent. 
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[34] A Kúria rámutat, nem csak a különélő szülő, de a 
gyermek érdeke is az, hogy a különélő szülőjével 
tartsa a kapcsolatot. A kiskorú fejlődése is veszélybe 
kerülhet azáltal, ha a kapcsolattartásra kötelezett nem 
biztosítja a zavartalan kapcsolattartást. 
(Kfv.II.37.880/2017/3.) 

[35] Az egységes bírósági gyakorlatnak megfelelően a 
kapcsolattartásra kötelezett szülő, jelen esetben a 
felperes kötelezettsége a kiskorú gyermeket a 
kapcsolattartásra felkészíteni, ezzel biztosítani a 
kapcsolattartást elrendelő bírósági döntés teljesítését. 
Nem teheti attól függővé a kapcsolattartás 
biztosítását a felperes, hogy az édesapa be kíván-e 
menni a lakásba vagy sem. A gyermek érdeke azt 
szolgálja, hogy szülők együttműködő magatartást 
tanúsítsanak. Megjegyzi a Kúria, hogy az édesapa 
pontosan a gyermek érdekében ajánlotta fel azt, hogy 
a felperes is tartson velük. 

[36] Önmagában tehát az a tény, hogy az édesapa nem 
akar bemenni az ingatlanba, illetve, hogy a perben 
érintett kiskorú gyermek nem szeretne az édesapjával 
elmenni, nem mentesíti a felperest a kapcsolattartás 
megfelelő biztosítása alól. Ez a megfelelő biztosítás 
magában foglalja a gyermek felkészítését is az 
édesapával való találkozásra. Hangsúlyozza a Kúria, 
sem az, hogy csak az ajtóban várja a gyermekét az 
édesapa, sem pedig a gyermek véleménye nem teszi 
a meghiúsult kapcsolattartást a felperesnek fel nem 
róhatóvá. Arról pedig helyesen foglalt állást az 
alperes, hogy felperes az önhiba fennállását alappal 
vitatni nem tudta. 

[37] A Kúria szerint az alperes az édesapa részére 
fizetendő költségek vonatkozásában nem hozott 
megalapozatlan döntést, számba vette és részletezte, 
melyik számla pontosan milyen költségről szól, 
értékelte azt, hogy az Olaszországból 
Magyarországra történő utazás mennyi indokolt 
költségvonzattal jár, és ennek megfelelően kötelezte 
a felperest a kapcsolattartás meghiúsítása folytán 
keletkezett igazolt költségek viselésére a Gyer. 33. § 
(4) bekezdése d) pontjának megfelelően. 

[38] A Kúria megítélése szerint az elsőfokú bíróság 
tévesen jutott arra a következtetésre, hogy az alperes 
felülvizsgált határozata a jogszabályi kritériumoknak 
maradéktalanul ne felelt volna meg. Az eljárt 
gyámhatóságok az Ákr. 62. §-ának megfelelve a 
döntéshozatalhoz szükséges tényállást feltárták, így 
az elsőfokú bíróságnak arról kellett volna állást 
foglalnia a kereset alapján, hogy a közigazgatási 
tényálláshoz képest van-e további releváns 
körülmény, és ha igen annak értékelése hogyan 
befolyásolja az alperes határozatának 
megalapozottságát. Ilyen releváns körülményt 
azonban az elsőfokú bíróság nem tárt fel, azt a Kúria 
sem találta megállapíthatónak, ezért a Kp. 121. § (1) 
bekezdésének a) pontja szerint eljárva az elsőfokú 
ítéletet hatályon kívül helyezte és a felperes keresetét 
elutasította. 

(Kúria Kfv.III.37.677/2021.) 

A kinevezésben megállapított munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrész nem minősül a 

munkáltató Mt. 16. §-a szerinti egyoldalú 
kötelezettségvállalásának [1992. évi XXXIII. törvény 
(Kjt.) 66. § (1) bek., 2012. évi I. törvény (Mt.) 16. § (2) 
bek., 2017. évi I. törvény (Kp.) 110. § (2) bek.]. 

A fellebbezés alapjául szolgáló tényállás 
[1] Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás 

szerint a felperes 2012. április 1. napjától 
közalkalmazotti, majd rendvédelmi igazgatási 
szolgálati jogviszonyban állt az alperessel, 
illetményszámfejtő munkakörben. Az alperes a 
kinevezéskor a besorolási illetményen felül 40 900 
forint munkáltatói döntésen alapuló, garantált 
összegen felüli illetményrészt állapított meg a 
részére. 2013. augusztus 1. napjától az alperes 
elmulasztotta a felperes garantált illetményét a 
garantált bérminimum aktuális összegére 
megemelni, és ezt a későbbi években sem tette meg. 
2015. május 18-án az alperes kiállított egy értesítést 
az illetmény változásáról, amelyben a bértábla 
szerinti illetményt 22 262 forinttal kiegészítve a 
garantált illetmény összegét a bérminimum akkor 
aktuális – 122 000 forint – összegére emelte, ezzel 
párhuzamosan az emelés összegével csökkentette a 
garantált összegen felüli, 45 900 forint összegű 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt. Az 
alperes a garantált bérminimumra történő kiegészítés 
vonatkozásában a későbbi években is hasonló módon 
járt el. 2015. július 1-től a felperes rendvédelmi 
ágazati pótlékban is részesült, melyhez az általa 
megállapított illetményt vette az alperes alapul. 
Az elsőfokú bíróság a jelen perben érvényesített 
követelés vonatkozásában mindössze annyit 
rögzített, hogy a felperesnek 2017. június 1-től a 
jogviszonya megszüntetéséig, 2019. október 13-ig 
754 128 forint illetménykiesése keletkezett, amely az 
alacsonyabb illetmény alapján került 
meghatározásra. 

[2] A korábbi, 2014. április 20-tól 2017. május 31-ig 
terjedő időszakra a közigazgatási és munkaügyi 
bíróság a M.133/2017/9. számú ítéletével kötelezte 
az alperest 722 007 forint illetménykülönbözet és 
kamata megfizetésére, mely döntést a törvényszék az 
Mf.20.144/2018/3. számú ítéletével helybenhagyott. 
A jogerős ítélet szerint az alperes 2013. augusztus 1-
jén elmulasztotta a felperes illetménytábla szerinti 
illetményét az aktuális havi 114 000 forint garantált 
bérminimumra kiegészíteni. Az ítélet indokolása 
szerint a munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrésszel együtt a felperes összilletménye 
meghaladta a garantált bérminimumot, a munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrész – az alperes írásba 
foglalt és a felperessel közölt intézkedése hiányában 
– a jogszabályváltozás miatt emelkedett garantált 
illetmény fedezetéül nem szolgálhatott, ezért az 
irányadó illetményhez képest alacsonyabb összegű 
összilletmény került a felperes részére 
megállapításra. A felperes összes illetménye 2014-
től kezdődően sem csökkenhetett volna az előző évre 
helyesen járó összeg alá. Az alperesnek a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 66. § (1) 
bekezdése szerint meghatározott besorolási 
illetményt kellett volna a garantált bérminimumnak 
megfelelő összegre felemelnie, és ezen felül vehette 
volna csak számításba a garantált illetményen túli, a 
Kjt. 66. § (7) vagy (8) bekezdése alapján juttatott 
összeget. 
A jogerős ítélet a munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrészt egyoldalú munkáltatói 
kötelezettségvállalásként értékelte, és megállapította, 
hogy annak összegét a garantált bérminimumra 
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történő kiegészítéshez nem lehetett átcsoportosítani, 
mivel a közalkalmazotti jogviszonyban is 
alkalmazandó, a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 16. § (2) 
bekezdésében rögzített feltételek fennállását az 
alperes nem bizonyította, azokra nem is hivatkozott. 

A felperes keresete és az alperes védirata 
[3] A felperes a keresetében 2017. június 1-től 2019. 

október 13-ig 754 128 forint illetménykülönbözet és 
késedelmi kamata megfizetésére kérte kötelezni az 
alperest. Hivatkozása szerint az alperes 2013. 
augusztus 1. napjától elmulasztotta a bértábla szerinti 
illetményét a garantált bérminimumra kiegészíteni, 
majd azt 2015. május hónapban 2015 januárjára 
visszamenő hatállyal megtette, azonban a 
kiegészítéshez a munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrészt csoportosította át, amelyre az Mt. 16. 
§-ában írt feltételek hiányában nem volt 
jogosultsága. Mindez a rendvédelmi ágazati pótlék, a 
jubileumi jutalom és végkielégítés mértékére is 
kihatással volt. 

[4] Az alperes védiratában a kereset elutasítását kérte, 
mivel a felperes besorolását helyesen végezte el, a 
felperes összilletménye mindig meghaladta a 
garantált bérminimum összegét. Az illetménytábla 
szerinti illetményt a garantált bérminimumra a 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrészből 
egészítette ki, amiről a vonatkozó határozataiban 
értesítette a felperest; a munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrészt pedig két alkalommal – 2017. 
szeptember 8., majd 2018. december 1. napjával – 
meg is emelte. 

[5] Az alperes a kereseti kérelem összegszerűsége 
vonatkozásában akként nyilatkozott, hogy a jogalap 
megalapozottsága esetén azt elfogadja. 

Az elsőfokú bíróság ítélete 
[6] Az elsőfokú bíróság az ítéletében kötelezte az 

alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a 
felperesnek 754 128 forint illetménykülönbözetet, 
valamint ennek az összegnek a 2018. augusztus 15. 
napjától a kifizetésig járó késedelmi kamatát. 

[7] A perben a Kjt. 66. § (1), (7) és (8) bekezdése alapján 
azt vizsgálta, hogy a felperes a garantált illetmény 
összegét megkapta-e, azon felül milyen 
illetményrészekben részesült még. Továbbra is 
irányadónak tekintette a törvényszék korábbi jogerős 
ítéletében a korábbi időszak vonatkozásában az Mt. 
16. § (2) bekezdése kapcsán kifejtetteket. 

[8] Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a felperes 
garantált illetménye 2015 májusáig a garantált 
bérminimum 114 000 forintos összegénél 
alacsonyabb összegben került megállapításra. Erre az 
időszakra az alperes a jogszabályi rendelkezésekkel 
ellentétesen elmulasztotta a felperes besorolási 
illetményét a garantált bérminimum aktuális 
összegére kiegészíteni. Ezt követően 2015. január 1-
jére visszamenő hatállyal a garantált bérminimumra 
történő kiegészítést megtette ugyan, de olyan módon, 
hogy a garantált összegen felüli munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrészt a kiegészítéssel 
azonos mértékben csökkentette, tehát a munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrészt csoportosította át a 
garantált bérminimumra történő kiegészítéshez, és 
ezt az illetményátrendezési módot alkalmazta az 
elkövetkezendő években is. 

[9] Az elsőfokú bíróság hivatkozott a következetes bírói 
gyakorlatra (EBH 2006.1544., EBH 2016.M.25. és 
Mfv.II.10.098/2016/5.), mely szerint a munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrész csökkenthető vagy 
átcsoportosítható. Amennyiben a munkáltató úgy 
dönt, hogy a garantált illetmény kötelező növelése 
mellett a munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrészt változatlan összegben biztosítja, úgy 
értelemszerűen növelni kell az illetményt, míg ha a 
munkáltató úgy dönt, hogy a munkáltatói döntésen 
alapuló illetményrészből biztosítja a garantált 
illetmény növelését, úgy az illetmény nem változik. 
Úgy ítélte meg, hogy a perbeli esetben a felperes 
illetménye az Mt. 16. § (2) bekezdésében 
meghatározott feltételek hiányában összességében 
nem csökkenhetett volna. Az alperes az illetmény 
módosításakor, illetve a perben sem hivatkozott arra 
közvetlenül – és nem is bizonyította –, hogy 
körülményeiben az Mt. 16. § (2) bekezdésében 
előírtaknak megfelelő olyan lényeges változás 
következett be, amely a kötelezettség teljesítését 
lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna. 

[10] Figyelemmel arra, hogy az alperes a tárgyévet 
megelőző évre jogellenesen állapított meg az 
előírtnál alacsonyabb mértékű illetményt, a felperest 
olyan helyzetbe kellett volna hoznia, mintha 
korábban az illetményét helyesen állapította volna 
meg. Ebből következően 2017-től nem csökkenhetett 
volna a felperes összilletménye az előző évre 
helyesen megállapított összeg alá, és a felperest a 
munkáltatói döntésen alapuló illetménynek az 
átcsoportosított összege is megillette. Nincs 
lehetőség arra, hogy a munkáltató az Mt. 16. § (2) 
bekezdésében foglaltak betartása nélkül utólag úgy 
tekintse a munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrészt, hogy az a jogszabályváltozás miatt 
emelésre szoruló garantált illetmény fedezetéül 
szolgál. A felperes garantált illetménye és 
illetménypótlékai jogszabályon alapuló kötelező 
mértékű juttatások, amelyek összege a jogszabály 
változásakor akkor is növekedik, ha arról a 
munkáltató nem hoz semmilyen írásbeli intézkedést, 
annak változását nem közli a közalkalmazottal. Ezzel 
szemben a munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrész – amely nem jár alanyi jogon – a 
garantált illetmény jogszabályon alapuló 
emelkedésekor nem változik, az a munkáltató 
indokolt, szabályszerűen közölt írásbeli döntése – 
azaz az egyoldalú kötelezettségvállalás módosítása, 
illetve felmondása – hiányában nem csökkenhet. 

[11] Az elsőfokú bíróság az EBH 2019.M.23. döntést nem 
tartotta jelen esetben alkalmazhatónak, mert az 
alperes abban az időpontban döntött a mérlegelési 
jogkörben adható illetményrészről, amikor még nem 
voltak szabályozva a juttatás törvényi feltételei, tehát 
a jelen per tényállása az EBH-ban rögzítettekétől 
eltérő. 

[12] A munkáltató az egyoldalú kötelezettségvállalást 
jelen esetben nem módosította, nem mondta fel, arról 
egyértelmű, indokolt határozatot nem hozott, holott a 
saját döntésén alapuló illetményrész 
átcsoportosítása, csökkentése esetén írásbeli 
intézkedési és tájékoztatási kötelezettség terheli. A 
felperessel közölt illetménymegállapítás nem 
mentesítette az alperest az Mt. 16. § (2) 
bekezdésében foglaltak betartása alól. 
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[13] Mivel az összes illetmény helytelen megállapítása a 
rendvédelmi ágazati pótlék, a jubileumi jutalom és a 
végkielégítés összegét is befolyásolta, ezek 
különbözetét az elsőfokú bíróság szintén megítélte a 
felperes részére. 

A fellebbezés 
[14] A döntéssel szemben az alperes terjesztett elő 

fellebbezést, melyben az elsőfokú ítélet 
megváltoztatását, és elsődlegesen teljes egészében, 
másodlagosan 396 947 forint illetménykülönbözetet 
meghaladóan kérte a kereset elutasítását, valamint a 
felperes perköltség megfizetésére kötelezését. 

[15] Az alperes álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a 
tényállást hiányosan, az alkalmazandó jogszabályok 
körét részben tévesen állapította meg, illetve egyes 
jogszabályok téves értelmezésével okszerűtlen 
következtetéseket vont le, emiatt jogszabálysértő 
ítéletet hozott. Az elsőfokú bíróság megsértette a Kjt. 
21. § (1) és (3) bekezdését, a 66. § (7) bekezdését, 
valamint az Mt. 16. §-át; nem tett eleget az indokolási 
kötelezettségének, ezáltal megsértette a Kp. 84. § (2) 
bekezdése alapján alkalmazandó, a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Pp.) 346. § (4)–(5) bekezdéseiben 
foglaltakat; ezen felül helytelenül állapította meg, 
hogy a Kúria Mfv.II.10.512/2018. számú határozatát 
(EBH 2019.M.23.) a jelen perben nem lehet 
alkalmazni; továbbá a Kúriának a Bírósági 
Határozatok Gyűjteményében közzétett egyes 
határozataitól – így az Mfv.II.10.138/2019/4., 
valamint Mfv.III.10.224/2018/7. számú – 
jogkérdésben eltért. 

[16] A tényállás körében tévesen állapította meg az 
elsőfokú bíróság, hogy a felek között rendvédelmi 
igazgatási jogviszony jött létre. A bíróság részletesen 
ismertette a korábbi ítéletekben megállapított 
tényállást, amely a per előzményeként szolgált, ezt 
meghaladóan azonban a jelen per szempontjából 
releváns tényeket nem állapította meg, így 
elmulasztotta rögzíteni azt is, hogy 2017. június 1. 
napjától a felperes milyen összegű illetményben 
részesült, azt milyen elemek alkották, továbbá, hogy 
a munkáltató mely időpontokban hozott határozatot 
a felperes illetményéről, illetve a vitatott munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrész összege mikor és 
milyen mértékben módosult. Az alperesi érvelés 
összegzése körében a jelen perben nem hivatkozott 
érveket sorolta fel, holott az alperes jogi érvelése a 
korábbi precedens értékű, iránymutató bírói 
döntésekben foglaltakra támaszkodott. 

[17] A jogszabálysértések körében az alperes kiemelte, 
hogy a korábbi peresített időszak tekintetében 
meghozott jogerős ítélet érvelésével szemben az 
álláspontja az volt, hogy a Kúria több ítéletében – így 
az Mfv.II.10.512/2018., valamint 
Mfv.II.10.138/2019/4. – taglalta a munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrész jogszerű 
felhasználását, amely jelen perben is alkalmazandó. 
A Kjt. 21. § (1) bekezdése szerint a kinevezési 
okmány kötelező tartalmi eleme a közalkalmazott 
illetménye, így az nem egyoldalúan, hanem 
megállapodás alapján kerül elfogadásra, így az 
illetmény részét képező munkáltatói döntésen 
alapuló illetményrész nem minősülhet az Mt. 16. §-a 
szerinti egyoldalú kötelezettségvállalásnak. 

[18] A Kúria az EBH 2006.1544., EBH 2016.M.25., 
valamint Mfv.I.10.098/2016/5. számú 
határozataiban is rögzítette, hogy a munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrész a garanciális 
feltételek mellett „csökkenthető” vagy 
átcsoportosítható, és a munkáltató dönthet úgy is, 
hogy abból biztosítja a garantált illetmény növelését. 
A garanciális feltétel ez esetben egyrészt az, hogy a 
teljes illetmény összege ne csökkenjen, másrészt, 
hogy a munkáltató erről tájékoztassa a 
közalkalmazottat, e feltételeket az alperes betartotta. 
A peresített időszakban két alkalommal, 2018. január 
1-jén és 2019. január 1-jén emelkedett a garantált 
bérminimum összege. Mindkét alkalommal az 
alperes határozatokban rendelkezett az illetmény 
átcsoportosításáról, ezek a határozatok megfeleltek 
az Mt. 46. § (1) és (4) bekezdésében foglalt 
feltételeknek, ezáltal eleget tett az írásbeli 
intézkedési és tájékoztatási kötelezettségének is. 

[19] Az alperes az elsődleges fellebbezési kérelem 
kapcsán arra hivatkozott, hogy a felperes garantált 
illetménye írásban először 2015. január 1-jei 
hatállyal került kiegészítésre a garantált bérminimum 
összegének figyelembevételével, amelyre az alperes 
írásbeli intézkedésében a munkáltatói döntésen 
alapuló illetményrészből csoportosított át összeget. A 
felperes kimutatásával egyezően ekkor az illetmény 
helyes összege 167 900 forint lett volna. Az alperes 
ettől az időponttól a munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrészt átcsoportosíthatta, azonban az addigi 
illetménykülönbözet megfizetésére köteles volt. A 
felperes illetménye 2016. április 1-jei hatállyal érte el 
ezt az összeget, ezért ettől az időponttól kezdődően 
az alperesi munkáltató a kúriai ítéletekben foglaltak 
szerinti elvet betartva járt el, így a peresített 
időszakra illetménykülönbözet nem illeti meg a 
felperest. 

[20] A másodlagos fellebbezési kérelem indokaként arra 
hivatkozott, hogy a korábbi ítéletben megállapított 
utolsó havi illetményhez (206 900 forinthoz) képest 
a felperes 2017. június 1-jén 37 510 forinttal 
kevesebb illetményben részesült, a 2017. évre 
vonatkozó illetménykülönbözet összegét a peres 
felek egyezően adták elő. A későbbi időszak 
tekintetében a számítások közötti különbség abból 
adódik, hogy a munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrész átcsoportosítható volt, melyet meg is 
tett, erről értesítette a felperest, és ekként jogszerűen 
egészítette ki a garantált bért. 

[21] Az alperes szerint az elsőfokú bíróság tévesen 
mellőzte az EBH 2019.M.23. számú döntést a jelen 
perben, mivel a két ügy tényállása több tekintetben 
mutat egyezőséget. Helytelen az elsőfokú bíróság 
megállapítása, hogy a mérlegelési jogkörben adható 
illetményrész juttatásakor nem voltak szabályozva 
annak feltételei. A munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrészre a Kjt. 21. § (1) és (3) bekezdése, 
illetve a Kjt. 66. § (7) bekezdése alkalmazandó, 
melyek a juttatások időpontjaiban változatlan 
tartalommal voltak hatályban. 

[22] A jogkérdésben való eltérés tekintetében az alperes 
kiemelte, hogy a Kúria több határozatában – így az 
Mfv.II.10.138/2019/4., valamint az 
Mfv.III.10.224/2018/7. számú határozataiban is – 
kifejtette, hogy a munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrész jogszerűen milyen módon használható 
fel a garantált bérminimumra történő kiegészítéshez, 
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melytől az elsőfokú bíróság az ítéletében eltért. Ezen 
felül az ítélet nem felelt meg az EBH 2019.M.23. 
számú perben adott illetmény értelmezésnek sem. 

[23] Az elsőfokú bíróság lényeges eljárási szabálysértést 
követett el akkor, amikor nem tett eleget 
maradéktalanul az indokolási kötelezettségének. A 
megállapított tények körében csak az előzményi 
perre vonatkozó tényeket ismertette, nem fejtette ki a 
jelen per alapjául szolgáló munkáltatói 
intézkedéseket, illetve jogi tényeket és annak 
ellenére, hogy a védirat számos kúriai döntésre 
hivatkozott, az elsőfokú bíróság csak az EBH 
2019.M.23. számú ítélet jelen perben való 
alkalmazhatóságát zárta ki, a többi ítéletre nem utalt, 
és nem adta indokát annak, hogy jogkérdésben 
azoktól miért tért el. 

[24] A jogi képviselő nélkül eljárt felperes fellebbezési 
ellenkérelmet terjesztett elő, melyet a Kúria a Kp. 27. 
§ (1) bekezdésének a) pontja és a 27. § (4) bekezdése 
szerint alkalmazandó Pp. 74. § (1) bekezdése 
értelmében hatálytalannak tekintett. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[25] A fellebbezés megalapozott. 
[26]  A Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét a Kp. 108. § (1) 

bekezdése szerint a fellebbezés keretei között bírálta 
felül. Az alperes a fellebbezésében részben az eljárási 
szabályok megsértésére – ezen belül a Pp. 346. § (4)–
(5) bekezdéseinek sérelmére –, részben az anyagi 
jogszabályok megsértésére – a Kjt. 21. § (1) és (3) 
bekezdésének, a 66. § (7) bekezdésének, az Mt. 16. 
§-ának a sérelmére – hivatkozott, és a Bírósági 
Határozatok Gyűjteményében közzétett 
Mfv.II.10.512/2018., Mfv.II.10.138/2019/4., 
valamint Mfv.III.10.224/2018/7. számú határozattól 
jogkérdésben való eltérést is állította. 

[27] A Kúria az eljárási szabálysértéseket vizsgálva 
megállapította, hogy az elsőfokú ítélet tényállása a 
jelen pert érintő 2017. június 1-től 2019. október 13-
ig tartó időszakra egyáltalán nem rögzítette a per 
eldöntése szempontjából releváns tényeket, 
mindössze azt, hogy „a felperesnek 754 128 forint 
illetménykiesése keletkezett, amely az alacsonyabb 
illetmény alapján került meghatározásra”. 

[28] A felperes a per irataiból megállapíthatóan 
közalkalmazotti jogviszonyban állt az alperessel, és 
– amint arra a fellebbezésben az alperes is 
hivatkozott – nem került sor a rendvédelmi igazgatási 
jogviszonyban történő foglalkoztatására. 
Közalkalmazotti jogviszonya éppen amiatt szűnt 
meg felmentéssel, hogy nem járult hozzá a 
közalkalmazotti jogviszonya átalakulásához. 

[29] A felperes a közalkalmazotti jogviszonya 
megszűnését követően a jogviszony fennállása alatt 
keletkezett illetménykülönbözet iránti kereseti 
kérelmet terjesztett elő, melyben a korábbi időszakra 
meghozott jogerős bírósági ítéletből kiindulva 
számította ki a követelés összegét, azzal a 
metódussal, amelyet az akkor eljárt bíróságok 
alkalmaztak. Ennek megfelelően a munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrészt – az Mt. 16. § (2) 
bekezdésében meghatározott feltételek hiányában – 
nem tekintette átcsoportosíthatónak, ezért nem 
tulajdonított jelentőséget az alperes határozatainak, 
amelyek az illetménytábla szerinti illetményt a 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrészből 
egészítették ki a garantált bérminimumra. A felperes 

a keresetleveléhez táblázatot is mellékelt, amelyben 
részletesen levezette, hogy a kereseti kérelmével 
érintett 2017. június 1-től 2019. október 13-ig tartó 
időszakra az egyes években milyen összegű volt a 
garantált bérminimum, ehhez hozzászámította a 
kinevezéskor megállapított összegű munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrészt, és ez alapján 
határozta meg a követelt illetménykülönbözetet. 

[30] Ehhez képest az alperes a védiratában a felperessel 
egyezően adta elő, hogy 2015. január elsejével 
milyen összegű lett volna a felperes helyesen 
megállapított illetménye, azonban abból kiindulva, 
hogy az általa folyósított illetmény 2016 áprilisában 
elérte ezt az összeget, elsődlegesen a kereset 
elutasítását kérte. Másodlagosan – a felperesnek 
folyósított illetményt a korábbi peres eljárásban 
meghozott ítélethez viszonyítottan számítva – 
396 947 forint összegű illetménykülönbözet 
tekintetében találta a keresetet általa is elfogadható 
összegűnek. 

[31] Amint azt az elsőfokú ítélet is tartalmazza, az alperes 
az elsőfokú eljárás során úgy nyilatkozott, hogy 
amennyiben a felperes követelésének jogalapja 
fennáll, úgy a kereset összegszerűségét nem vitatja. 
Ugyanakkor a felperes részéről nem állt 
rendelkezésre nyilatkozat az alperes számításainak 
elfogadásáról, azt tehát nem lehetett nem vitatott 
tényként elfogadni. 

[32] Ilyen tartalmú kereseti kérelem és alperesi védekezés 
mellett az elsőfokú bíróságnak a tényállás részeként 
rögzítenie kellett volna, hogy a felperes milyen 
besorolás szerint, mettől meddig, mely alperesi 
határozat alapján, milyen elemekből álló 
illetményben részesült, valamint a korábbi időszakra 
vonatkozó jogerős ítélet tartalmát, tekintettel arra, 
hogy annak anyagi jogerőhatása kizárja, hogy a felek 
az ítéletben már elbírált jogot egymással szemben 
vitássá tehessék. Az eltérő időszak különböző 
tényállási elemei miatt a jelen per kereseti kérelmével 
érintett időszak tényadatainak rögzítése nem volt 
mellőzhető. 

[33]  A munkáltatói döntésen alapuló illetményrész 
értékelése az időközben kialakult bírói gyakorlat 
alapján egyértelművé vált. A Kúria EBH2019.M.23. 
– Mfv.II.10.512/2018. – számú határozata e 
tekintetben akként foglalt állást, hogy a munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrész nem minősülhet a 
munkáltató Mt. 16. §-a szerinti egyoldalú 
kötelezettségvállalásának, tekintettel arra, hogy a 
kinevezéskor a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 
megállapított munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrészt is magában foglaló magasabb 
illetményre jött létre a felek között a megállapodás. 
Az elsőfokú bíróság tévesen hivatkozott az ítéletében 
arra, hogy a fentebb közzétett kúriai döntést nem 
tartja jelen esetben alkalmazhatónak, ugyanis a két 
eset tényállása és a jogi szabályozási környezet 
egyezik. Erre figyelemmel a munkáltatói döntésen 
alapuló illetményrész egyoldalú jognyilatkozatként 
való értékelése nemcsak a Kúria Mfv.II.10.512/2018. 
számú határozatától való eltérést, hanem a Kjt. 21. § 
(1) és (3) bekezdésének, a 66. § (7) bekezdésének, 
valamint az Mt. 16. §-ának a sérelmét is 
eredményezi. 

[34] A Kp. 84. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 
346. § (4) bekezdése az ítélet indokolása tekintetében 
előírja, hogy annak tartalmaznia kell a bíróság által 
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megállapított tényeket, a feleknek a per tárgyára 
vonatkozó kérelmét, illetve nyilatkozatát és azok 
alapjának rövid ismertetését, az érdemi rendelkezés 
tartalmára történő utalást, továbbá a jogi indokolást. 
E követelményeknek az elsőfokú ítélet nem felelt 
meg, mivel a releváns tényállást oly mértékben 
hiányosan rögzítette, hogy az a másodfokú eljárásban 
nem volt pótolható, ezért az érdemben nem volt 
felülbírálható. 

[35] Mindezek alapján a Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét 
a Kp. 110. § (2) bekezdése alapján hatályon kívül 
helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új 
határozat hozatalára utasította, mivel az elsőfokú 
eljárás lényeges szabályainak megszegése a per 
érdemi eldöntésére – a másodfokú eljárásban nem 
orvosolható módon – kihatással volt. 

[36] Az új eljárásban az elsőfokú bíróságnak a korábbi 
jogerős ítélet összegszerűségre vonatkozó 
megállapításait – mint ítélt dolgot – kell alapul 
vennie, és a tényállást olyan mértékben fel kell tárnia, 
hogy abból megállapíthatóak legyenek a felperes 
illetményének egyes részelemei a perrel érintett teljes 
időszakra vonatkozóan. Követhető módon rögzítenie 
kell, hogy az alperes az illetményt érintően mikor, 
milyen okból, milyen tartalmú határozatokat hozott. 
Szükséges továbbá azt is tisztázni, hogy a korábbi 
jogerős ítélet alapján 2017. május 31-én a felperes 
illetménye milyen elemekből állt, és azok egyenként 
milyen összegűek voltak, tekintettel arra, hogy azok 
a további számítások kiinduló pontjai lesznek. E 
körben célszerű a korábbi per iratanyagának 
beszerzése, tekintettel arra, hogy az első- és a 
másodfokú ítéletekből csak az illetménykülönbözet – 
„illetménykiesés” – összege állapítható meg, az 
viszont nem, hogy mennyi és milyen összetételű volt 
a felperes illetménye a jogerős ítélet szerint a korábbi 
igényérvényesítéssel érintett utolsó napon. 

[37] Az elsőfokú bíróság mindezek tisztázását követően 
kerülhet abba a helyzetbe, hogy a lényeges tényeket 
rögzítse, és – a fenti iránymutatásokat szem előtt 
tartva – megalapozott döntést hozzon. 

(Kúria Kf.III.39.023/2021.) 

Az Alkotmánybíróság által megsemmisített 
jogszabályi rendelkezés a megsemmisítésről 

szóló határozatnak a hivatalos lapban való közzétételét 
követő napon veszti hatályát, és e naptól nem 
alkalmazható, ha ettől eltérő időpontot az 
Alkotmánybíróság nem határozott meg. A Kp. 85. § (3) 
bekezdése értelmében a bíróság hivatalból veszi 
figyelembe a közigazgatási cselekménynek az ügyben 
nem alkalmazandó jogszabályi rendelkezésre 
alapítását [2010. évi I. törvény (At.) 69/B. § (1) b) bek., 
(3) bek., 101/A. § (2) bek., 2011. évi CLI. törvény 
(Natv.) 45. §]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A felperes 2018. június 19-én az alperes előtt 

előterjesztett kérelmében az anyakönyvben szereplő 
születési neme megváltoztatását női nemről 
férfinemre, valamint ennek megfelelően női utóneve 
helyett a férfinemnek megfelelő utónév felvételének 
az engedélyezését kérte. Kérelméhez nőgyógyászati, 
pszichiátriai és klinikai szakpszichológiai 
szakvéleményeket csatolt transzszexualizmusának 
igazolása céljából. 

[2] Az alperes 2020. november 9-én hozott BP/D/98-
5/2020. számú határozatában a felperes kérelmét 
elutasította. Kimondta, a felperes transzneműségét a 
csatolt egészségügyi dokumentáció alátámasztja, 
azonban az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény (a továbbiakban: At.) 2020. május 29-től 
hatályos módosítása következtében az anyakönyv a 
születési nem adatot tartja nyilván a nem adat helyett. 
Ez az adat az At. 69/B. § (3) bekezdése szerint nem 
változtatható meg. 

[3] A felperes névváltoztatásra irányuló kérelmét az At. 
44. § (3) bekezdésére hivatkozással utasította el, 
mivel névváltoztatási eljárásban kizárólag férfi 
születési neműként anyakönyvezett személyeknek 
engedélyezhető férfi utónév. 

A keresetlevél 
[4] A felperes keresettel támadta az alperes határozatát. 

Hivatkozott a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság K.27.748/2019/12. számú ítéletében írtakra, 
amely szerint a nem és az ehhez kapcsolódó utónév 
megváltoztatásához az anyakönyvezési feladatok 
ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. 
(XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a 
értelmében nincs szükség az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kibocsátott szakvéleményre. 
Felperes álláspontja szerint az At. 2020. május 29-én 
hatályba lépett rendelkezései alaptörvény-ellenesek 
és nemzetközi szerződésbe ütköznek. Mindezek 
alapján kérte az elsőfokú bíróságot az alperes 
döntésének megsemmisítésére és az alperes új 
eljárásra utasítására. 

Az elsőfokú ítélet 
[5] A törvényszék ítéletében az alperes határozatát 

megsemmisítette és az alperest új eljárásra kötelezte. 
[6] Kiemelte, hogy a kérelem előterjesztésekor hatályos 

R. 7. §-a értelmében a névváltoztatásért felelős 
anyakönyvi szerv a nem megváltoztatásáról, 
valamint az ennek következtében szükséges utónév 
módosításáról a nem megváltozását támogató 
egészségügyi szakvélemény beérkezését követő 
nyolc napon belül értesíti a születésnyilvántartó 
anyakönyvvezetőt az átvezetés érdekében. Az 
anyakönyvvezető a nem megváltozását az 
anyakönyvi szerv alapiratnak minősülő értesítése és 
nem az egészségügyi szakvélemény hitelesített 
fénymásolata alapján jegyzi be az anyakönyvbe. 

[7] Hivatkozott az egyes közigazgatási törvények 
módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról 
szóló 2020. évi XXX. törvény (a továbbiakban: 
Mód.tv.) 33. § (5) bekezdésével módosított At. 
101/A. § (2) bekezdésére, amely az At. 69/B. § (1) 
bekezdés b) pont be) alpontját és a 69/B. § (3) 
bekezdését a Mód.tv. hatálybalépése előtt indult és 
folyamatban lévő eljárásokban, valamint a 
megismételt eljárásokban alkalmazni rendelte. 

[8] Miután azonban az Alkotmánybíróság a 11/2021. 
(IV. 7.) határozatában (a továbbiakban: AB 
határozat) az At. 69/B. § (3) bekezdésének jelen 
ügyben történő alkalmazhatóságát megalapozó At. 
101/A. § (2) bekezdését megsemmisítette, az eljárt 
bíróság megállapította, hogy az alperes ezen 
jogszabályhelyre alapított döntése jogsértő. 

[9] A megismételt eljárásra előírta az alperesnek, hogy a 
felperes kérelméhez mellékelt és általa támogató 
egészségügyi szakvéleményként elfogadott 
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szakorvosi véleményeket alapul véve bírálja el a 
nemváltoztatás iránti kérelmet és döntsön a 
névváltoztatási kérelemről. 

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem 
[10] Az alperes felülvizsgálati kérelmében 

jogszabálysértésre, valamint a Kúria korábbi 
határozatától jogkérdésben való eltérésre 
hivatkozással kérte az elsőfokú bíróság ítéletének 
hatályon kívül helyezését és az eljárt bíróság új 
eljárás lefolytatására, új határozat hozatalára 
utasítását. 

[11] Érvelése szerint az elsőfokú bíróság ellentétes 
tartalmú döntést hozott a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság K.33.877/2019/10. számú és a 
Fővárosi Törvényszék K.702.033/2020/5. számú 
ítéletében foglaltakkal. Az Alkotmánybíróságról 
szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 
25. § (1) bekezdésére utalással előadta, az elsőfokú 
bíróság az előtte folyamatban lévő egyedi ügy 
elbírálása során a bírósági eljárás felfüggesztése és az 
Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezése 
nélkül az AB határozatra döntését nem alapíthatta. 
Utalt arra is, a Kúria Kfv.VI.39.786/2020/2. számú 
végzésében foglaltakkal ellentétes rendelkezést 
tartalmaz a törvényszék ítélete. A hatásköri 
összeütközés folytán indult ügyben hozott végzés 
rögzítette, hogy a nem és utónév változtatásról a 
hatályos jogszabályi rendelkezések alapulvételével 
az alperesnek kell határoznia, és megjelölte az 
irányadó jogszabályhelyeket, nevezetesen az At. 
69/B. § (1) bekezdése b) pontjának be) alpontját, (3) 
bekezdését, 49. § (1) bekezdését. 

[12] Az eljárt bíróság ítélete arra kötelezte az alperest, 
hogy a támogató egészségügyi szakvéleménynek 
minősülő szakorvosi véleményeket alapul véve 
bírálja el a felperes kérelmét. Ellenben a 
megsemmisített határozatban nem a transzneműség 
tényét tartalmazó orvosi iratok elfogadhatóságáról 
döntött, azt állapította meg, hogy a pszichiáter által 
kiállított szakvélemény tartalmazta a 
transzszexualizmus BNO kódját. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[14] Az alperes felülvizsgálati kérelme – az alábbiak 

szerint – alaptalan. 
[15] A Kp. 120. § (5) bekezdése szerint és a 115. § (2) 

bekezdése folytán alkalmazandó 108. § (1) 
bekezdése értelmében a felülvizsgálati eljárásban 
bizonyítás felvételének nincs helye, a Kúria a 
felülvizsgálati kérelem elbírálása során a 
felülvizsgálati kérelem és a felülvizsgálati 
ellenkérelem keretei között, a jogerős határozat 
meghozatalakor rendelkezésre álló iratok és 
bizonyítékok alapján dönt. 

[16] A Kúria álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a 
törvényesen megállapított tényállásból helyes jogi 
következtetéseket vont le. 

[17] A felperes kérelmét 2018. június 17-én terjesztette 
elő az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóság előtt. Ezen a tényen az sem 
változtat, hogy hatásköri vita folytán az alpereshez az 
iratok csak 2020. november 5-én érkeztek vissza, 
miután a Kúria K.VI.39.786/2020/2. számú 
döntésében kimondta, hogy az alperes az a Kormány 
által kijelölt anyakönyvi szerv, amelynek érdemben 
döntenie kell a kérelemről. A Kúria azt is előírta, 

hogy az alperesnek a döntésében a nem és az utónév 
változtatásáról is határoznia kell a hatályos 
jogszabályi rendelkezések alapulvételével [At. 69/B. 
§ (1) bekezdés b) pont be) alpont, (3) bekezdése, 49. 
§ (1) bekezdése]. 

[18] Az At.-nek az alperes határozata meghozatala 
időpontjában hatályos 69/B. § (1) bekezdés b) pont 
be) alpontja szerint a személyazonosító adatok 
nyilvántartása tartalmazza a születési nemet. Ez az 
adat a (3) bekezdés értelmében nem 
megváltoztatható. 

[19] Az ekkor hatályos At. 101/A. § (2) bekezdése 
értelmében a Mód.tv.-nyel megállapított 3. § k) és x) 
pontját, a 44. § (3) bekezdését, a 69/B. § (1) bekezdés 
b) pont be) alpontját és a 69/B. § (3) bekezdését a 
Mód.tv. hatálybalépése előtt indult és folyamatban 
lévő eljárásokban, valamint a megismételt 
eljárásokban is alkalmazni kellett. 

[20] Mindezek alapulvételével a Kúria megállapította, 
hogy az alperes a határozatának meghozatala 
időpontjában az akkor hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően járt el. 

[21] A peres eljárás során az Alkotmánybíróság AB 
határozatában az At. 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) 
alpontjának és a 69/B. § (3) bekezdésének a 
folyamatban levő ügyekben történő 
alkalmazhatóságát megalapozó At. 101/A. § (2) 
bekezdését megsemmisítette. 

[22] A Kúriának elsősorban abban kellett állást foglalnia, 
hogy az elsőfokú bíróság AB határozatra alapított 
döntése jogsértő-e, az AB határozat adott ügyben 
történő alkalmazására jogszerűen került-e sor. 

[23] Az Abtv. 45. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 
megsemmisített jogszabály vagy jogszabályi 
rendelkezés az Alkotmánybíróság megsemmisítésről 
szóló határozatának a hivatalos lapban való 
közzétételét követő napon hatályát veszti, és e naptól 
nem alkalmazható, a kihirdetett, de hatályba nem 
lépett jogszabály pedig nem lép hatályba. A (2) 
bekezdés rögzíti, ha az Alkotmánybíróság bírói 
kezdeményezés vagy alkotmányjogi panasz alapján 
semmisít meg egyedi ügyben alkalmazott 
jogszabályt, a megsemmisített jogszabály az 
Alkotmánybíróság eljárására okot adó ügyben nem 
alkalmazható. 

[24] A (4) bekezdés szerint az Alkotmánybíróság az (1), 
(2) és (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérően is 
meghatározhatja az Alaptörvénnyel ellentétes 
jogszabály hatályon kívül helyezését, illetve a 
megsemmisített jogszabály általános vagy egyedi 
ügyekben történő alkalmazhatatlanságát, ha ezt az 
Alaptörvény védelme, a jogbiztonság vagy az eljárást 
kezdeményező különösen fontos érdeke indokolja. 

[25] Az Alkotmánybíróság által megsemmisített 
jogszabályi rendelkezés a megsemmisítésről szóló 
határozatnak a hivatalos lapban való közzétételét 
követő napon, azaz 2020. április 8-án hatályát 
vesztette, és e naptól nem alkalmazható, mivel ettől 
eltérő időpontot az Alkotmánybíróság nem 
határozott meg. 

[26] Az Alkotmánybíróság nem rendelkezett arról, hogy 
az általa bírói kezdeményezés alapján 
megsemmisített jogszabályi rendelkezés kizárólag az 
előtte lévő egyedi ügyben nem alkalmazható, 
alkalmazási tilalomról nem döntött, azt mondta ki, 
hogy az At. 101/A. (2) bekezdése Alaptörvénybe 
ütközik, ezért azt megsemmisítette. 
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[27] A Kúria szerint nem létező jogszabályra döntés nem 
alapítható. Ezt támasztja alá az Alkotmánybíróság 
gyakorlata is. Több döntésében – a perbeli esethez 
hasonlóan – ex nunc hatállyal semmisítette meg azt a 
rendelkezést, mely alkalmazásának kizárását utóbb 
bírói kezdeményezésben kérték. Ezekben az 
ügyekben a testület alkalmazási tilalmat nem 
mondott ki. Az alkotmánybírósági határozatok 
szerint ezért az ezen ügyek alapját képező 
jogviszonyok hasonló elbírálásának alapja az volt, 
hogy a testület nem mondott ki alkalmazási tilalmat 
[3013/2012. (VI. 21.) AB határozat, 35/2012. (VII. 
17.) AB határozat]. 

[28] Az Alkotmánybíróság jogszabály Alaptörvénnyel 
való összhangjának vizsgálata nélküli, ún. önálló 
alkalmazási tilalom kimondására irányuló bírói 
kezdeményezést csak akkor talált megalapozottnak, 
ha az alaptörvény-ellenességet megállapító 
döntésében alkalmazási tilalmat már korábban 
elrendelt [3147/2012. (VII. 26.) AB határozat, 
27/2014. (VII. 23.) AB határozat]. 

[29]  A Kúria BH2015.110. számú döntésének alapját 
képező 3216/2014. (IX. 22.) AB határozat is azt 
hangsúlyozza, hogy „a hasonló ténybeli alapból 
származó, azonos jog alapján keletkezett 
jogviszonyok akkor nyerhetnek el hasonló elbírálást 
a bíróság előtt, ha az Alkotmánybíróság nem mondja 
ki a megsemmisített jogszabályhely 
alkalmazhatatlanságát valamennyi folyamatban lévő 
perben”. Ez pedig akként értelmezendő, hogy az 
azonos ténybeli és jogi ügyek elbírálásának azonos 
módon kell történnie, anélkül, hogy valamennyi 
ügyben a bíróságok az Alkotmánybírósághoz 
fordulnának normakontroll eljárás miatt, hiszen az 
alkalmazási tilalom kimondására irányuló bírói 
kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság ebben az 
esetben elutasította. 

[30] A felülvizsgálati bíróság a BH2014. 317. számon 
közzétett döntésre utalással kiemeli, hogy az 
utólagos normakontrollra irányuló bírói 
kezdeményezés a bírói függetlenség eleme, a bíró 
utólagos normakontroll iránti indítvány 
előterjesztésére jogorvoslati úton sem kötelezhető. 

[31] A jogvitára okot adó ügyben a felperes keresetlevele 
áttétel folytán 2021. május 7-én érkezett az eljárt 
bírósághoz, vagyis amikor már az Alkotmánybíróság 
eljárása befejeződött, a vitatott At. 101/A. § (2) 
bekezdése – annak megsemmisítése folytán – nem 
volt hatályban. Mindezek okán az elsőfokú 
bíróságnak nem volt lehetősége felfüggeszteni az 
eljárást, hiszen 2021. április 7. után az nem volt 
folyamatban az Alkotmánybíróság előtt. 

[32] A Kp. 85. § (3) bekezdése értelmében a bíróság 
hivatalból veszi figyelembe a közigazgatási 
cselekménynek az ügyben nem alkalmazandó 
jogszabályi rendelkezésre alapítását. Az elsőfokú 
bíróságnak az AB határozat és az ennek folytán 
megsemmisített jogszabályi rendelkezések 
figyelembevétele mellett kellett elbírálnia az előtte 
folyamatban levő ügyet, ezen jogszabályhelyre 
alapított döntése jogszerű. 

[33] A törvényszék ítélete a Kúria Kfv.VI.39.786/2020/2. 
számú végzésében foglaltakkal sem ellentétes, 
hiszen annak meghozatalakor az Alkotmánybíróság 
előtti eljárás nem indult meg, a Kúria az akkor 
hatályos jogszabályi rendelkezések alapulvételével 
írta elő, hogy az alperes a nem és utónév 

változtatásról a hatályos jogszabályi rendelkezések 
alapulvételével határozzon. 

[34] Az alperes felülvizsgálati kérelmében az orvosi 
iratok elfogadhatósága körében tett nyilatkozata 
kapcsán a Kúria rámutat, a támadott határozat 2. 
oldalán kifejezetten kimondja, „a csatolt 
egészségügyi dokumentáció alátámasztja nevezett 
transzneműségét, különös tekintettel a pszichiáter és 
a klinikai szakpszichológus F6400 BNO kóddal 
ellátott diagnózisát tartalmazó szakvéleményre”. 

[35] Az alperes döntésének indoka nem a csatolt 
egészségügyi dokumentáció meg nem felelése, 
hanem a kérelem jogszabály kizártsága folytán 
történő teljesíthetetlensége volt. 

[36] Az alperes e körben vitatását kizárólag a perben és a 
felülvizsgálati kérelmében fejtette ki. 

[37] A felülvizsgálati bíróság hangsúlyozza, a 
közigazgatási cselekmények bírósági felülvizsgálata 
iránt indított perben alaptétel a határozathoz, a 
kereseti kérelemhez, majd a felülvizsgálati 
kérelemhez kötöttség. Az alperes határozatban 
foglalt határozott álláspontja az volt, hogy a csatolt 
egészségügyi dokumentáció alátámasztja a felperes 
transzneműségét. Ezt pedig nem írhatja felül az 
alperes perben tett nyilatkozata sem. 

[38] A Kúria szerint a határozat azon ténymegállapítása, 
hogy a csatolt egészségügyi dokumentumok 
alátámasztják a felperes transzneműségét akként 
értelmezendő, hogy az abban foglaltakat, az 
egészségügyi szakvélemények BNO kód szerint is 
megjelölt adatait az alperes nem vitatta, azt támogató 
egészségügyi szakvéleményként elfogadta. 

[39] A kifejtettekre figyelemmel a Kúria a támadott 
elsőfokú ítéletet a Kp. 121. § (2) bekezdése 
alkalmazásával hatályában fenntartotta. 

(Kúria Kfv.III.37.787/2021.) 

Az Étv. 8. § (6) bekezdése, amelynek alapján az 
államigazgatási szerveknek alkalmazniuk kell a 

helyi építési szabályzatot, nem hatáskört alapító 
szabály, ezért a hatóságoknak hatáskörükkel 
összefüggésben, annak kereteit nem túllépve kell az 
önkormányzati rendeletet is alkalmazniuk [1997. évi 
LXXVIII. törvény (Étv.) 8. § (6) bek., 2004. évi XXIV. 
törvény (Ftv.) 3/A. §, 235/2004. (VIII. 31.) 
Kormányrendelet 5/B. §, 49/2004. (VII. 31.) BM 
rendelet 1/B. § (3) bek., 3. § (3), (4) bek.]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] Az elsőfokú hatóság megismételt eljárásban 2020. 

április 9. napján kelt 20010-821/3656/2019.F. számú 
határozatával az alperesi érdekelt kérelmére 
lőtérüzemeltetési engedélyt adott ki a .../10 hrsz. és 
.../11 hrsz. alatt lévő ingatlanra. 

[2] Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a lőtér 
területe nem védett természeti területen található. A 
természetvédelmi hatóság álláspontja szerint 
természetvédelmi szempontból a terület lőtérként 
való használata nem ütközik jogszabályba. 

[3] A korább lakossági panaszok miatt, a lőtér 
környezetében élőknek az egészséges környezethez 
való jogára hivatkozva a használható fegyverek 
körét, mind jellegét, mind kaliberét tekintve az 
alacsonyabb zajkibocsátás érdekében a hatóság 
korlátozta, továbbá a lövészetek időtartamát a 
kérelemben foglaltakhoz képest a lakosság érdekeit 
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szem előtt tartva rövidebb időintervallumban 
határozta meg. Rögzítette azt is, hogy ha a felperesi 
érdekelt a későbbiekben rendeletben szabályozná a 
lövészetek időtartamát, úgy a lőtér szabályzatot 
módosítani kell. 

[4] Felhívta továbbá az alperesi érdekelt figyelmét, hogy 
a lőtéren a lövészetek végrehajtását csak úgy 
kezdheti meg, ha a lőtér üzemeltetésére mint 
szabadidős tevékenységre vonatkozó 
jogszabályoknak eleget tett. 

[5] A felperesi érdekelt fellebbezése folytán eljárt 
alperes 2020. május 18. napján kelt 20000/3638-
4/2020.ált. számú határozatával az elsőfokú 
határozatot helyben hagyta. 

[6] A döntés indokolása szerint a rendőrhatóság a 
lőtérüzemeltetési engedély kiadásakor a 
lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. 
törvény (a továbbiakban: Ftv.) , a fegyverekről és a 
lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: (Korm. rendelet), a 
lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági 
tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és 
jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VII. 
31.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet), 
valamint a fegyverismereti vizsga, a 
fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer 
hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel 
kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének 
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 
31.) BM rendelet alapján jár el. Az üzemeltetési 
engedély kiadásához a jogszabály szakhatóságként 
az építésügy, illetve a zajvédelmi hatóság 
közreműködését nem írja elő. Épített lőtér esetében a 
lőtéren lévő építmények vonatkozásában az 
építésügyi hatóság jár el, míg a zajterhelés 
vonatkozásában a környezetvédelmi hatóság. Az 
üzemeltetőnek eleget kell tennie az üzemeltetés 
megkezdése előtt annak, hogy a létesítmény 
megfeleljen az építésügyi előírásoknak, a helyi 
építési szabályzatnak, a települési arculati 
kézikönyvben foglaltaknak és a környezetvédelmi 
hatóság által megállapított zajhatárértékeknek, de 
ezen előírásoknak való megfelelés hiánya nem 
akadálya annak, hogy a rendőrhatóság üzemeltetési 
engedélyt adjon ki. 

[7] A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
10. § (1) bekezdésére hivatkozással hangsúlyozta, 
hogy a tevékenység megkezdése előtt köteles a 
környezetvédelmi hatóságtól környezeti 
zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a 
határérték betartásának feltételeit megteremteni, ami 
alapján tehát a kérelmezőnek a rendőrségi 
lőtérüzemeltetési engedély birtokában, de még a 
tevékenység megkezdése előtt kell a jegyzőhöz 
fordulnia. Mivel a helyi önkormányzat képviselő-
testülete a lövészetek időtartamát szabályozó vagy 
azt megtiltó rendeletet nem alkotott, az elsőfokú 
hatóság saját hatáskörében eljárva, a BM rendeletben 
foglalt rendelkezés alapján határozta meg a 
nyitvatartási időt, tekintettel a lakosság pihenésének 
elősegítésére is. 

[8] Az indokolás szerint az elsőfokú hatóság a lőtér 
üzemeltetésére vonatkozó korábbi döntésének 
hatályon kívül helyezését követően új eljárásban 
bírálta el az alperesi érdekelt kérelmét, és 
megállapította, hogy a kérelmező az üzemeltetéshez 

szükséges jogszabályban előírt feltételeket 
teljesítette. 

A kereseti kérelem és az alperes védekezése 
[9] A felperes az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. 

törvény (a továbbiakban: Ütv.) 26. § (4) 
bekezdésében és a közigazgatási perrendtartásról 
szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 17. 
§ b) pontjában határozott jogkörében eljárva 
keresetet indított az alperes döntése ellen, kérte, hogy 
a bíróság az alperesi döntést változtassa meg és a 
lőtérüzemeltetési engedélyt vonja vissza. 

[10] Az alperes döntésével szemben a megyei 
főügyészség közjogi szakága T.K.596/2020/11. 
szám alatt 2020. június 11. napján felhívást nyújtott 
be, mert azt törvénysértőnek tartotta. 

[11] Kifejtette, hogy az engedélyben szereplő ingatlanok 
esetében az engedélyezett tevékenység nem 
egyeztethető össze a Helyi Építési Szabályzat 
előírásaival. Álláspontja szerint téves az a 
megközelítés, hogy az engedélyező hatóságnak 
kizárólag az Ftv., a Korm. rendelet, a BM rendelet 
előírásait kell figyelembe vennie, mert az 
engedélyezési eljárás körében a jogalkalmazóval 
szembeni általános érvényű elvárás, hogy a 
tényálláshoz kapcsolódó valamennyi hatályos 
jogszabályi előírás érvényesülését vizsgálja, és az 
egyéb vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása 
a döntés jogellenességét eredményezi. 

[12] Hivatkozott arra, hogy helytelen az az alperesi 
álláspont, miszerint kizárólag a lőtéren lévő 
építményeknek kell megfelelniük az építésügyi 
előírásoknak és a Helyi Építési Szabályzatnak. 
Hivatkozott arra, hogy téves álláspontja szerint az az 
alperesi hivatkozás, miszerint az előírásoknak való 
megfelelés hiánya nem lehet akadálya annak, hogy a 
rendőrhatóság üzemeltetési engedélyt adjon ki. 

[13] A felperes arra is hivatkozott, hogy a BM rendelet 
1/B. § (3) bekezdése általános jelleggel írja elő a 
lőtérüzemeltetési engedély és a hitelesített lőtérnapló 
kiadásának feltételeit, ez az általános megfogalmazás 
pedig egyértelműen arra utal, hogy nem csupán 
közvetlenül a lőterekkel kapcsolatos szabályozás 
alapján kell az eljárást lefolytatni. 

[14] Hivatkozott arra, hogy az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
OTÉK) 1. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy 
területet használni az OTÉK, valamint a Helyi 
Építési Szabályzat rendelkezései szerint szabad. 

[15] Az engedélyben szereplő egyik ingatlant a felperesi 
érdekelt Szabályozási Tervéről és a Helyi Építési 
Szabályozásról szóló önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: HÉSZ) 1. számú mellékletében 
szereplő Szabályozási terv Lf besorolású falusias 
lakóövezet építési övezetbe sorolta be. A HÉSZ 17. 
§-a tartalmazza a falusias lakóövezetre vonatkozó 
előírásokat. 

[16] A másik ingatlan a külterület .../11. hrsz.-ú 8,4903 
hektár nagyságú, szántó, rét, fásított terület, kivett út 
és parkoló megjelölésű ingatlan az önkormányzati 
rendelet 1. számú mellékletét képező Szabályozási 
tervben Ek közjóléti erdő építési övezetbe tartozik. 
Az önkormányzati rendelet 32. §-a határozza meg az 
ide vonatkozó övezeti előírásokat. 

[17] Álláspontja szerint a HÉSZ alapján a falusias 
lakóövezetbe tartozó és Ek közjóléti erdő övezetben 
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lévő ingatlan területének a településszerkezeti tervtől 
eltérő, a különleges területek közé sorolt nagy 
kiterjedésű sportolási célú területként – lőtérként – 
történő használata ellentétes az OTÉK 1. § (1) 
bekezdésével, a 24. § (1) bekezdésével, a (2) 
bekezdés f) pontjával, továbbá a HÉSZ 1. § (4) 
bekezdésében megjelölt Szabályozási tervben 
feltüntetett, továbbá a 17. §-ában és a 32. §-ában 
meghatározott előírásokkal. 

[18] A BM rendelet 1/B. § (3) bekezdésére hivatkozva 
előadta, hogy a lőtér üzemeltetéséhez szükséges 
jogszabályban előírt követelményeknek kell 
teljesülniük az engedély kiadásakor, ilyen feltételnek 
számít, hogy az adott területen az építésügyi 
szabályok lehetővé tegyék a lőtér üzemeltetését. A 
lőtér üzemeltetése pedig a terület használatát jelenti, 
ebből adódóan ennek a nem építésügyi kérdésnek a 
vizsgálata a tevékenység engedélyezésére jogosult 
hatóság és nem az építésügyi hatóság hatáskörébe 
tartozik. 

[19] Az alperes védiratában a felperes keresetének 
elutasítását kérte, és fenntartotta a határozatában 
foglaltakat. 

[20] Előadta, hogy az engedélyezési eljárás során tehát a 
rendőrség az Ftv. 3/A. §-a szerinti feltételeket, a 
Korm. rendelet 5/B. §-a szerinti követelményeknek 
való megfelelést vizsgálja, ezt követően a BM 
rendelet 1/B. §-a szerint jár el. A BM rendelet 1/B. § 
(3) bekezdésére hivatkozással előadta, hogy a 
lőtérüzemeltetési engedély kiadásának feltétele, 
figyelemmel a BM rendelet 3. § (3)–(4) 
bekezdéseiben foglalt korlátozásokra, a 
jogszabályokban előírt követelmények teljesítése, a 
lőtérszabályzat és a felelősségbiztosítás. Álláspontja 
szerint a jogszabályokban előírt követelményeken 
egyértelműen a speciális szakterületre megalkotott 
szabályozást érti, amely a BM rendelet mellett az 
Ftv.-t és a kormányrendeletet jelenti, hiszen az 
engedélyezési eljárásra vonatkozó feltételeket, 
követelményeket ezek a jogszabályok határozzák 
meg az eljáró hatóság részére. Rendőrség 
engedélyezési eljárása során a jogszabály 
társhatóságok bevonását nem írja elő, ugyanakkor a 
hatóságnak az eljárása során az Ákr. 2. §-a szerinti 
jogszerűség elvének és a vonatkozó hatásköri 
szabályoknak megfelelően kell eljárnia. 

[21] Az alperes nem vitatta, hogy az építési és 
területrendezési szabályok nem mellőzhetőek, 
azonban álláspontja szerint az OTÉK 1. § (1) 
bekezdése és a vonatkozó jogszabályok szerinti 
megfelelőséget az építésügyi hatóságnak kell 
vizsgálnia és eljárásában alkalmaznia. 

[22] A felperesi érdekelt nyilatkozatában a BM rendelet 
1/B. § (3) bekezdésével kapcsolatban rögzítette, hogy 
a lőtér engedélyezési eljárás során álláspontja szerint 
nem zárható ki a lőtér területét érintő építésügyi 
előírások, valamint a helyi építési szabályzatban, 
illetve a szabályozási tervben szereplő 
követelmények sem. Így a lőtérüzemeltetési 
engedély kiadására az alperesnek kizárólag akkor áll 
elegendő adat a rendelkezésére, ha a felperesi 
keresetben szereplő OTÉK előírásokat, valamint a 
helyi szabályozási terv és építési szabályzat mint 
önkormányzati rendelet rendelkezéseit is 
tartalmazza. 

[23] A felperesi érdekelt szerint ugyan a helyi építési 
szabályzat alkalmazásáról a BM rendelet nem 

rendelkezik, azonban az OTÉK 1. § (1) bekezdése 
alapján az engedélyező hatóságnak meg kell 
győződnie arról, hogy az adott terület tervezett 
használata összhangban áll-e a helyi építési 
szabályzatban megfogalmazottakkal vagy sem. 
Amennyiben a fent írtak figyelembevételére is sor 
kerül, akkor állapítható meg, hogy az üzemeltetési 
engedély kiadható-e vagy sem. 

[24] Álláspontja szerint a lőtérüzemeltetési engedély csak 
a Korm. rendelet, valamint a HÉSZ vonatkozó 
rendelkezéseinek értékelését követően adható ki. 

[25] Az alperesi érdekelt a kereset elutasítását kérte. 
Álláspontja szerint a jelen jogvitában az első 
értelmezési kérdés az, hogy a BM rendelet 1/B. § (3) 
bekezdésében rögzített „lőtérüzemeltetéséhez 
szükséges jogszabályok” jelentése milyen 
tartalommal bír. Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy 
a lőtérüzemeltetéshez szükséges jogszabályok három 
jogszabályra vonatkoznak: az Ftv., a Korm. rendelet 
és a BM rendelet szabályaira. Az OTÉK, a HÉSZ és 
a különböző zajvédelmi jogszabályok nem tartoznak 
ide. 

[26] Hivatkozott arra, hogy a lőtér üzemeltetése iránti 
kérelem tartalmi kötöttségét a Korm. rendelet 5/B. § 
(2)–(3) bekezdései szabályozzák. Ennek értelmében 
az eljárást lefolytató szervnek az engedély kiadására 
vonatkozó eljárásban nem kell kérnie és az 
engedélyért folyamodó személynek nem kell 
benyújtania az építési szabályozással és a zajhatással 
kapcsolatos ismérveket. 

[27] Az alperes hatáskörére a rendőrség szerveiről és a 
rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet vonatkozik. 
Ebben az alperesre nem hárul zajvédelmi és 
építésügyi szakkérdés, ekként logikailag sem lehet 
helyes az az értelmezés, hogy az alperes hatásköre 
erre kiterjed. Ennek hiányában ugyanis 
hatáskörelvonás történne, mely önmagában 
kérdőjelezné meg a jogszabályban rögzített hatásköri 
feladatokat. A zajvédelmi intézkedés az alperesi 
érdekelt feladata, akinek a zajkibocsátási 
határértékeket a lőtérengedély kézhezvételét 
követően kell megkérnie. 

[28] A felperes csatolta a Megyei Jogú Város Címzetes 
Főjegyzőjének 2019. november 29. napján kelt 
levelét, amely szerint az építésügyi hatóság 
ismeretében volt és van a lőtér üzemelésének, ennek 
körében megvizsgálta a lőteret és az annak alapjául 
szolgáló területet, a levél tájékoztatást adott 
felperesnek, miszerint a nevezett két ingatlanon 
további építéshatósági intézkedés megtételére nincs 
szükség, az alperesi érdekelt szerint ezért nehezen 
fogadható el a keresetlevélben hivatkozott OTÉK és 
HÉSZ megsértésére vonatkozó érvelés. Hasonló 
érvelést adott elő a zajszintmérés és a határérték 
körében is. Hivatkozott arra, hogy az alperesi 
érdekelt maga rendelkezik már a lőtérre vonatkozó 
zajszintméréssel, melynek bizonyítására mérési 
jegyzőkönyvet csatolt beadványához. Arra 
hivatkozott, hogy a jegyzőkönyv 1. számú melléklete 
rögzíti, hogy a lőtérrel kapcsolatos zajterhelési 
határérték átlépés nem valósult meg. 

Az elsőfokú ítélet 
[29] Az elsőfokú bíróság a felperes keresetének helyt 

adott, és az alperes határozatát megváltoztatta 
akként, hogy az elsőfokú hatóság határozatát 
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megváltoztatta, és az alperesi érdekelt 
lőtérüzemeltetési engedély iránti kérelmét 
elutasította. 

[30] Az elsőfokú bíróság ítéletének indokolása szerint 
nem volt vitatott a felek között, hogy a 
lőtérüzemeltetési engedéllyel összefüggésben az 
alkalmazandó jogszabályok elsősorban az Ftv., a 
Korm. rendelet és a BM rendelet. 

[31] A BM rendelet 1/B. § (3) bekezdése értelmében a 
lőtérüzemeltetési engedély kizárólag akkor adható ki, 
amennyiben a kérelmező a lőtér üzemeltetéséhez 
szükséges jogszabályokban előírt követelményeket 
teljesítette. A BM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint 
a lőtér üzemeltetését engedélyező hatóság nem 
tekinthet el a tényállástisztázási kötelezettségének 
teljesítése során annak vizsgálatától, hogy a lőtér 
üzemeltetése hogy viszonyul az emberek, állatok 
életéhez, testi épségéhez, egészségéhez, az emberek 
vagyonához és a természeti és az épített 
környezethez, amiből arra következtetett, hogy az 
engedélyező hatóság az ott megvalósítandó 
tevékenység oldaláról vizsgálja az engedély 
kiadásának a feltételeit, amellyel kapcsolatban nem 
maradhat el annak vizsgálata sem, hogy a lőtér 
üzemeltetése sérti-e vagy veszélyezteti-e a természeti 
és az épített környezetet, vagyis a lőtér 
üzemeltetéséhez szükséges jogszabályi 
rendelkezések között a természeti és az épített 
környezetre vonatkozó jogszabályok vizsgálata is 
elengedhetetlen. 

[32] Az elsőfokú bíróság szerint az a tény, hogy a lőtér 
engedélyezésére irányuló speciális eljárási szabályok 
nem írják elő a lőtérüzemeltetési engedélyezési 
eljárásban szakhatósági állásfoglalás beszerzését, 
nem menti fel a hatóságot az Ákr. 62. §-ában foglalt 
tényállástisztázási kötelezettségének teljesítése alól, 
azaz jelen esetben annak vizsgálata alól, hogy az 
adott ingatlanon üzemeltetni kívánt lőtér működése 
hogyan viszonyul az adott természeti és épített 
környezethez. 

[33] Az elsőfokú bíróság arra is rámutatott, hogy az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) kötelező 
előírásai folytán az abban foglalt rendelkezéseket 
általános hatályú normaként minden jogalanynak, 
természetes és jogi személynek, hatóságnak 
figyelembe kell vennie, magatartását, eljárását az e 
törvényben foglaltakhoz is kell igazítania. 

[34] Az Étv. felhatalmazása alapján az OTÉK 1. § (1) 
bekezdése is úgy rendelkezik, hogy területet 
használni az OTÉK, valamint a Helyi Építési 
Szabályzat rendelkezései szerint szabad, ezért az 
elsőfokú bíróság szerint nem mellőzhető a 
lőtérüzemeltetési engedély kiadása iránti eljárásban 
annak vizsgálata, hogy az adott tevékenység a 
kérelemben foglalt ingatlanon végezhető-e. 

[35] A bíróság megállapította, hogy a HÉSZ 1. számú 
mellékletében szereplő szabályozási terv a perbeli 
lőtérüzemeltetési engedély iránti kérelemmel érintett 
belterület .../10 hrsz.-ú ingatlant az Lf besorolású 
falusias lakóövezet építési övezetbe, míg az 
engedélyben megjelölt  külterület .../11 hrsz.-ú 
8,4903 ha nagyságú szántó rét fásított terület kivett út 
és parkoló megjelölésű ingatlant az Ek közjóléti erdő 
építési övezetbe sorolta be. Az OTÉK 
rendelkezéseiből megállapítható, hogy a perben 
létesíteni kívánt épített lőtér kizárólag különleges 

területként értelmezhető. A két ingatlan összterülete 
9,5 ha, mely nagy kiterjedésű sportolási célú 
területként az OTÉK 24. § (2) bekezdésének f) pontja 
értelmében különleges területnek minősül. 

[36] Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy annak 
ténye, hogy az alkalmazott jogszabályi előírások az 
építésügyi hatóság szakhatóságkénti bevonását nem 
írják elő, nem mentesíti az alperest a 
tényállástisztázási kötelezettsége alól, melynek a 
fenti jogszabályok vizsgálatának figyelmen kívül 
hagyásával nem tett eleget, így a BM rendelet 1/B. § 
(3) bekezdésében és a BM rendelet 3. § (3) 
bekezdésében foglaltak sem teljesültek. 

[37] Annak megítélése pedig, hogy egy adott terület 
milyen besorolású, azon milyen tevékenység 
végezhető, jogkérdés, az az Étv., az OTÉK és a Helyi 
Építési Szabályzatból a fentiek szerint kiolvasható.  

[38] Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a kétfokú 
eljárásban eljáró alperes tényállástisztázási 
kötelezettségének a megfelelő körben nem tett 
eleget, a lőtér üzemeltetéséhez szükséges 
jogszabályokban előírt követelményeket 
teljeskörűen nem vizsgálta, ennek folytán a 
hiányosan feltárt tényállásból téves következtetést 
vont le, melynek következményeként 
megalapozatlan, jogszabálysértő döntést hozott. 

[39] Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az ügy 
természete megengedi az ügyben a megváltoztatást, 
a tényállás megfelelően tisztázásra került, a 
rendelkezésre álló adatok alapján a jogvita 
véglegesen eldönthető, továbbá a közigazgatási 
cselekmény többfokú közigazgatási eljárásban 
valósult meg, és a Kp. 90. § (3) bekezdésében 
megjelölt kizáró okok sem állnak fenn, ezért az 
alperesi közigazgatási cselekményt megváltoztatta. 

A felülvizsgálati kérelem 
[40] A jogerős ítélettel szemben az alperesi érdekelt 

terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet. Ebben 
elsődlegesen a jogerős ítélet hatályon kívül 
helyezését és a kereset elutasítását vagy szükség 
esetén az ügyben eljárt bíróság új eljárás 
lefolytatására és új határozat hozatalára utasítását 
kérte. Másodlagosan a jogerős ítélet és az alperes 
határozatának hatályon kívül helyezését és az alperes 
új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára 
kötelezését kérte. 

[41] Az alperesi érdekelt szerint a jogerős ítélet 
jogszabálysértő, mert az elsőfokú bíróság az anyagi 
jogszabályok rendelkezéseit jogsértő módon 
értelmezte, és a rendelkezésére álló bizonyítékokat 
iratellenes módon értékelte, majd azokból jogsértő 
következtetésekre jutott. 

[42] Kifejtette, hogy ahhoz, hogy a lőtér üzemeltetését 
megkezdhesse számos jogszabályi kötelezettségnek 
eleget kellett tennie és több hatósági eljárást kellett 
kezdeményeznie. Álláspontja szerint valamennyi, a 
lőtér létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges, 
építésügyi hatósági követelménynek eleget tett. A 
lőtérrel érintett két ingatlanon található valamennyi 
építmény – a fentiekben leírtak szerint – az országos 
és helyi építési szabályzat (OTÉK és HÉSZ) 
rendelkezései szerinti övezetekben engedély nélkül 
megépíthetők voltak. Ennek alátámasztására 
ismételten csatolta a Megyei Jogú Város Címzetes 
Főjegyzője mint általános építésügyi hatóság 2019. 
november 29-én kelt levelét. 
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[43] Hivatkozott arra is, hogy a lövészeti tevékenységgel 
okozott várható zajhatásra tekintettel az alperesi 
érdekelt a lőtér üzemeltetését megelőzően köteles 
volt a környezetvédelmi hatóságtól a környezeti 
zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, 
amelynek eleget is tett. A zajmérési jegyzőkönyv 
alapján a lőtér üzemeltetése során a lőtér 
hatásterületén található ingatlanok tekintetében a 
zajkibocsátási határértékek megsértésére nem kerül 
sor. 

[44] A lőtér üzemeltetéséhez (több egyéb feltétel 
teljesítése mellett) a hatáskörrel rendelkező 
rendőrkapitányságtól lőtérüzemeltetési engedély 
kiadását kellett kérnie. 

[45] Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság ugyan 
helyesen fogalmazta meg, hogy a perben a 
bíróságnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, 
hogy a rendőrhatóság az engedélyezési eljárásban 
köteles-e az építésügyi szabályok alkalmazására 
vagy sem, azonban e kérdésre jogszabálysértő 
választ adott. Az alperesi érdekelt álláspontja szerint 
a rendőrhatóság lőtérüzemeltetési engedélyezési 
eljárása nem irányulhatott az építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó építésügyi jogszabályok ismételt 
alkalmazására. 

[46] Kifejtette, hogy az építésügyi jogszabályok 
alkalmazására kizárólag az építésügyi hatóság 
rendelkezik hatáskörrel és ennek megfelelően a 
szükséges szakértelemmel a rendkívül összetett 
építésügyi jogszabályok alkalmazására. Ahogy 
kizárólag az építésügyi hatóság jogosult az 
építésügyi szabályok megsértése esetén 
jogkövetkezmények megállapítására is, így az 
alperes nem volt jogosult az építésjogi szabályok 
ismételt vizsgálatára, alkalmazására. 

[47] Kifejtette, hogy hatásköri felhatalmazás hiányában 
az alperes nem volt jogosult az építésügyi hatósági 
eljárás figyelmen kívül hagyásával az építésügyi 
szabályok alkalmazására és az építésügyi hatósággal 
ellentétes jogértelmezés megállapítására sem. Ezzel 
szemben a jogerős ítélet az építésügyi hatóság 
megállapításával ellentétes módon kimondta, hogy 
„az engedéllyel érintett egyik területről sem 
mondható el annak ténye, hogy azon a hatályos 
alkalmazandó építési előírások alapján lőtér 
üzemeltetéssel összefüggő sportolási tevékenységet 
lehetne végezni, azokat ilyen rendeltetéssel lehetne 
használni”. 

[48] Hangsúlyozta, hogy a perbeli eljárásban az alperes és 
a bíróság még akkor sem lett volna jogosult az 
építésügyi szabályok (Étv., OTÉK és HÉSZ) 
alkalmazására és az idézett következtetés levonására, 
ha egyébként az építésügyi hatóság döntésével nem 
ért egyet. Helytelennek tartja az elsőfokú ítélet azon 
megállapítását, miszerint „annak megítélése pedig, 
hogy az adott terület milyen besorolású, azon milyen 
tevékenység végezhető, az jogkérdés, az az Étv., 
OTÉK és a Helyi Építési Szabályzatból fentiek 
szerint kiolvasható”. Az alperesi érdekelt szerint, 
még ha a hatóság ki is tudta volna az építésügyi 
jogszabályokból olvasni, hogy a terület milyen 
övezeti besorolású, annak tekintetében 
jogkövetkezményt nem fogalmazhatott volna meg. 

[49] Azt is kifejtette, hogy a releváns jogszabályok sem 
kifejezetten, sem általánosan nem kötelezik a 
rendőrhatóságot az építésügyi szabályok 
alkalmazására. 

[50] Vitatta a jogerős ítélet azon következtetését, hogy az 
eljáró hatóság köteles lett volna az építésügyi 
szabályok vizsgálatára tekintettel arra, hogy a BM 
rendelet 3. § (3) bekezdése szerint az engedélyező 
hatóság nem tekinthet el a tényállástisztázási 
kötelezettségének teljesítése során annak 
vizsgálatától, hogy a lőtér üzemeltetése, hogy 
viszonyul az emberek, állatok életéhez, testi 
épségéhez, egészségéhez. Álláspontja szerint a 
rendelkezés mindössze azt az általános érvényűnek 
mondható szabályt rögzítik, hogy a mindenki által 
elismerten veszélyes lövészeti tevékenységnek helyt 
adó lőtér üzemeltetése során az emberek, az állatok, 
a természet és általában a környezet védelmére 
tekintettel kell lenni. 

[51]  A rendelkezés azonban semmiképpen sem 
tekinthető a rendőrhatóság számára adott kifejezett 
felhatalmazásnak vagy a rendőrhatóságot terhelő 
kifejezett kötelezettségnek arra, hogy az üzemeltetési 
engedélyezési eljárás során a hatáskörébe nem 
tartozó valamennyi releváns építésügyi szabályt 
megvizsgáljon és alkalmazzon (így többek közt a 
lőtérnek helyt adó terület övezeti besorolását és az 
építmények célját is ellenőrizze). A rendelkezés 
ugyanis csupán általánosságban mondja ki, hogy a 
lőtér üzemeltetését és a lövészet gyakorlását – 
teljesen érthető módon – a lőtér környezete számára 
lehető legbiztonságosabb módon kell végezni. 

[52] Az Étv. alkalmazásával összefüggésben kifejtette, 
hogy egy jogszabály „általános normatív” hatálya 
vagy relevanciája nem jelenti azt, hogy az építésügy 
alaptörvényének tekintett Étv. rendelkezéseit minden 
hatóság köteles a hatáskörébe tartozó hatósági 
eljárásban alkalmazni. A jogszabály hatályán és 
relevanciáján túlmenően ugyanis az is kell, hogy a 
hatóság az adott hatósági ügyben köteles és jogosult 
legyen annak alkalmazására, azaz rendelkezzen a 
szükséges hatáskörrel. 

[53] Kifejtette továbbá, hogy az engedélyező hatóság 
teljes mértékben eleget tett a tényállástisztázási 
kötelezettségének. Utalt ugyanakkor arra, hogy az 
Ákr.-ben rögzített tényállástisztázási kötelezettség 
sem hatalmazta fel ugyanis a rendőrhatóságot az 
építésügyi hatóság hatáskörének az elvonására, 
építésügyi szabályok alkalmazására és végső esetben 
a döntésének felülvizsgálatára. Önmagában az a 
körülmény, hogy a hatóságnak fel kell tárnia a 
tényállást, nem jelent kötelezettséget bizonyos tárgyú 
– jelen esetben építésügyi – jogszabályok 
alkalmazására. 

[54] Az alperesi érdekelt szerint az ügy érdemére is kiható 
súlyos eljárási jogszabálysértés történt, amikor az 
elsőfokú bíróság jogerős ítéletében nem értékelte az 
alperesi érdekelt által becsatolt bizonyítékokat (így 
különösen az építésügyi hatóság nyilatkozatát), 
továbbá nem értékelte a felperes terhére, hogy az 
alperesi érdekelt által bizonyított tényeket ismételten 
megcáfolni nem tudta. Álláspontja szerint az 
elsőfokú bíróságnak meg kellett volna indokolnia, 
hogy a becsatolt és a per érdemét illetően fajsúlyos 
bizonyítékokat miért mellőzte. 

[55] Az alperesi érdekelt szerint azonban az elsőfokú 
bíróságnak a Pp. 265. § (1) bekezdésének második 
fordulata alapján a felperes terhére kellett volna 
értékelnie azt, hogy az alperesi érdekelt igazolta, 
hogy az építésügyi jogszabályok alkalmazására a 
hatáskörrel rendelkező hatóság eljárásában sor 
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került. A felperes a perben ugyanis azt állította, hogy 
az építésügyi jogszabályok alkalmazására a 
rendőrhatósági eljárásban nem került sor, amire az 
alperesi érdekelt igazolta, hogy a releváns építésügyi 
szabályokat a hatáskörrel rendelkező hatóság 
alkalmazta, így azokat a rendőrhatóság az 
eljárásában ismételten már nem alkalmazhatta. 

[56] Végül arra is hivatkozott, hogy az ítélet a 
jogbiztonság alapelvét sérti és a hatáskörelvonás 
tilalmába ütközik. Kifejtette, hogy a hatáskörelvonás 
tilalma a hatóságok kiszámítható működését segíti 
elő. Az alapelvi rendelkezésekből következő 
kiszámítható működés a törvényes működés melletti, 
azzal egyenértékű kötelezettség a közigazgatási 
szerv számára (Kúria Kfv.IV.35.038/2014/5.). 

[57] A felperes, a felperesi érdekelt és az alperes 
semmilyen nyilatkozatot nem tett a felülvizsgálati 
kérelemmel összefüggésben. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[58] A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint 

megalapozatlan. 
[59] A Kúria a Kp. 115. § (2) bekezdése alapján 

alkalmazandó 108. § (1) bekezdése szerint a jogerős 
ítéletet a felülvizsgálati kérelem és a felülvizsgálati 
ellenkérelem keretei között vizsgálta felül. 

[60] A Kp. 120. § (5) bekezdése értelmében 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. 

[61] A Kúria már Kfv.IV.37.460/2021/12. számú 
ítéletében vizsgálta azt a kérdést, hogy az építési jogi 
jogszabályokat mennyiben kell a nem építésügyi 
hatósági hatáskörrel rendelkező hatóságoknak 
alkalmazniuk. 

[62] E körben azt kell kiemelni, hogy az Ákr. 2. §-a szerint 
a hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 
hatáskörét a jogszabály keretei között, 
rendeltetésszerűen gyakorolva jár el. A 9. § utolsó 
mondata szerint a hatóságtól a hatáskörébe tartozó 
ügy nem vonható el. A hatáskör hiányában, illetve 
hatáskör kereteinek túllépésével hozott döntést a 123. 
§ (1) bekezdésének a) pontja értelmében meg kell 
semmisíteni, illetve vissza kell vonni. 

[63] Az Étv. 8. § (6) bekezdése előírja, hogy az 
államigazgatási szerveknek a hatályos jogszabályba 
foglalt településrendezési terveket a hatáskörükbe 
tartozó ügyekben alkalmazniuk kell. E rendelkezés 
valamennyi államigazgatási szervre vonatkozik. Az 
elsőfokú hatóság és az alperes a rendőrség szervezeti 
egysége. A rendőrség a központi államigazgatási 
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. 
törvény (a továbbiakban Ksztv.) 1. § (5) bekezdése 
és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
4. § (1) bekezdése értelmében rendvédelmi szerv. A 
Ksztv. 1. § (2) bekezdésének d) pontja értelmében a 
rendvédelmi szervek központi államigazgatási 
szervnek minősülnek. Ennek megfelelően a 
rendőrség államigazgatási szerv, ezért az Étv. 8. § (6) 
bekezdésének is címzettje, tehát az elsőfokú 
hatóságnak és az alperesnek a hatáskörükbe tartozó 
ügyekben, mind a perbeli lőtér engedélyezési 
eljárásban hatályos jogszabályba foglalt 

településrendezési terveket, mind a HÉSZ-t 
alkalmazniuk kell. 

[64] Az Alaptörvény 28. cikkéből a jogszabályok 
Alaptörvény-konform értelmezésének kötelezettsége 
fakad. E körben ki kell emelni, hogy az Alaptörvény 
Nemzeti hitvallása megjeleníti az alkotmányozó 
eljövendő nemzedékekért viselt felelősségét, akiknek 
életfeltételeit anyagi, szellemi és természeti 
erőforrások gondos használatával is védelmezni kell. 
Ezt erősíti a P) cikk is, amely kimondja, hogy a 
természeti erőforrások, különösen a termőföld, az 
erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, 
különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a 
kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, 
amelynek védelme, fenntartása és a jövő 
nemzedékek számára való megőrzése az állam és 
mindenki kötelessége. Vagyis az elsőfokú hatóság és 
az alperes előtt fekvő, alkalmazandó jogszabályok, 
különösen a BM rendelet 3. § (3) bekezdése c) 
pontjának értelmezése során e szempontokra is 
figyelemmel kell lenniük. 

[65] A Kúria kiemeli, hogy az Étv. 8. § (6) bekezdésében 
meghatározott rendelkezés nem hatásköri szabály, 
vagyis nem telepít az államigazgatási szervekre 
semmilyen hatósági hatáskört, hanem az 
államigazgatási szervek számára 
hatáskörgyakorlásuk során történő alkalmazási 
kötelezettséget ír elő. E rendelkezésből azonban nem 
vezethető le olyan értelmezés, amely 
megalapozhatná a hatáskör kereteinek túllépését. 
Vagyis valamennyi államigazgatási szervnek 
hatásköre gyakorlása körében kizárólag a 
hatáskörébe tartozó előírásait kell a helyi építési 
szabályzat rendelkezései körében alkalmaznia. A 
HÉSZ-nek vannak olyan rendelkezései, amelyeknek 
éppen a hatásköri szabályok értelmében a címzettje 
lehet az alperes, hiszen a BM rendelet 3. § (3) 
bekezdésének c) pontja maga rögzíti, hogy a lőtér 
üzemeltetése nem sértheti, illetve nem 
veszélyeztetheti a természeti és az épített 
környezetet. Ebből pedig az is következik, hogy a 
lőtér engedélyezési eljárásban a hatóságoknak 
figyelemmel kell lenniük építésügyi jogszabályok 
rendelkezéseire, de ettől nem válnak építési 
hatósággá, eljárásuk nem válik építésügyi hatósági 
eljárássá. 

[66] És ez a követelmény fordítva is érvényesül: az építési 
hatóság hatásköre az építésügyi hatósági eljárásokra 
terjed ki, de nem értékelheti hatáskörének túllépése 
nélkül azokat a körülményeket, amelyek az elsőfokú 
hatóság és az alperes hatáskörébe tartoznak. Ennek 
megfelelően a lőtér engedélyezési eljárások 
szempontjából meglehetősen kevés relevanciája van 
annak, hogy az építési hatóság hatásköre gyakorlása 
során az alperesi érdekelt ingatlanjain milyen eljárási 
cselekményeket foganatosított, és az épületekkel és 
építményekkel kapcsolatban tett-e és milyen 
megállapításokat, hiszen azt nem vizsgálta és nem is 
értékelhette, hogy a perbeli ingatlanokon folytatható-
e az a tevékenység, amely miatt az alperesi érdekelt 
pl. lőtornyokat és lőállásokat alakított ki. Mindezek 
alapján az elsőfokú bíróság megalapozottan hagyta 
figyelmen kívül az építési hatóság igazolását a 
bizonyítékok között, azonban ennek okát a jogerős 
ítéletben elmulasztotta megjelölni. Indokolási 
kötelezettségének ilyen megsértése azonban az ügy 
érdemére nem hatott ki. 
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[67] Az Étv. 8. § (6) bekezdése egyébként nem 
választható el az OTÉK 1. §-ának szabályainak –
különösen az első fordulattól, amely szerint területet 
használni az OTÉK, valamint a Helyi Építési 
Szabályzat rendelkezései szerint szabad – 
alkalmazásától. Az építési jogi szabályozás logikája 
és rendszere a törvényi szabályozás (Étv.), 
kormányrendeleti szabályozás (OTÉK) és a helyi 
közügyként a helyi önkormányzat hatáskörébe 
tartozó önkormányzati rendelet (HÉSZ) teremti meg 
azt az összetett jogszabályi keretet, amelynek 
érvényre kell jutnia. Az elsőfokú hatóságnak és az 
alperesnek ennek megfelelően az Étv. írja elő a 
HÉSZ alkalmazásának kötelezettségét, azonban a 
HÉSZ alkalmazása során az OTÉK 1. §-ára is 
figyelemmel kell lenniük. Mindezek alapján az 
alperesi érdekelt alaptalanul hivatkozott a 
hatáskörelvonás tilalmának sérelmére, mint 
jogszabálysértésre. 

[68] Indokolt megjegyezni, hogy a BM rendelet 3. § (3) 
bekezdésének c) pontja alapján elviekben nem 
zárható ki, hogy más építési jogi vagy éppen 
műemlékvédelmi szabályt is alkalmaznia kell a lőtér 
engedélyezési eljárásokban, azonban a perbeli 
esetben pusztán a HÉSZ építési övezeti 
besorolásából fakadó következtetések levonása volt 
a kérdés. 

[69] A Kúria megvizsgálta, hogy a HÉSZ övezeti 
besorolásra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazta-e 
az elsőfokú hatóság és az alperes. Megállapította, 
hogy a per iratanyagából egyértelműen kitűnik, hogy 
a lőtér engedélyezési eljárásban sem az elsőfokú 
hatóság, sem pedig az alperes nem értékelte, hogy az 
alperesi érdekelt ingatlanjain az OTÉK és a HÉSZ 
rendelkezései alapján folytatható-e a kérelmezett 
engedélyben foglalt tevékenység. Ebből a 
körülményből az elsőfokú bíróság helyes 
következtetésekere jutott. 

[70] A perbeli esetben a jogvita központi kérdése az 
alkalmazandó jogszabályok és azok hatóköre volt. A 
Kúria osztja az alperesi érdekelt által felhívott Kúria 
Kfv.IV.35.038/2014/5. számú határozatának a 
közigazgatási hatósági eljárás alapelveinek 
jelentőségével kapcsolatos megállapításait, vagyis az 
Ákr. alapelvi rendelkezéseiből következő 
kiszámítható működés a törvényes működés melletti, 
azzal egyenértékű kötelezettség a közigazgatási 
szerv számára. Az Ákr. 1. §-a szerint a közigazgatási 
hatósági eljárásokban – összhangban az Alaptörvény 
tisztességes hatósági ügyintézéshez való jogot 
biztosító XXIV. és a tisztességes eljáráshoz való 
jogot garantáló XXVIII. cikkével – az eljárás minden 
résztvevőjének a rá irányadó szabályoknak 
megfelelően és az eljárás minden szakaszában az 
Ákr. alapelveit és alapvető szabályait érvényre kell 
juttatnia. Indokolt tehát az Ákr. alapelvi 
rendelkezéseire is felhívni a figyelmet. E körben a 2. 
§-ban biztosított jogszerűség elve (a hatóság 
jogszabály felhatalmazása alapján, hatáskörét a 
jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 
gyakorolva, a szakszerűség, az egyszerűség, az 
ügyféllel való együttműködés és a jóhiszeműség 
követelményeinek megfelelően jár el) bír különös 
jelentőséggel. A szakszerűség követelménye 
magában foglalja azt a megdönthetetlen vélelmet, 
hogy a hatóság ismeri a jogot (a jogszabályokat és a 
kialakult gyakorlatot). Vagyis az elsőfokú 

hatóságnak és az alperesnek az Étv., az OTÉK és a 
HÉSZ rendelkezéseit ismernie kellett. Az övezeti 
besorolást a HÉSZ határozza meg, amelynek 
alkalmazását az Étv. írta elő az államigazgatási 
szerveknek. Ebből pedig az is következik, hogy e 
körben a releváns tény a perbeli ingatlanok helyrajzi 
száma volt, amelyeket a HÉSZ rendelkezéseivel 
összevetve megállapítható azok övezeti besorolása, 
és az OTÉK előírásaiból pedig megállapítható, hogy 
ott a tervezett tevékenység gyakorolható. 

[71] Indokolt azt is megjegyezni, hogy a HÉSZ által Ek 
közjóléti erdő építési övezetbe sorolt területnek nem 
szükséges az ingatlan-nyilvántartás szerint erdő 
művelési ágba tartoznia, és az sem szükségszerű, 
hogy az erdészeti hatóság egyébként erdőként vagy 
erdősült területként tartsa nyilván vagy akár 
megjelenésében erdőnek tűnjön. Ennek megfelelően 
az elsőfokú hatóságnak és az alperesnek nem is 
kellett vizsgálnia, hogy az adott ingatlant bármilyen 
szakigazgatási szempontból erdőnek kell-e tekinteni, 
hogy az erdő-e. Erre figyelemmel az alperesi érdekelt 
e körben előterjesztett okirata a perbeli közigazgatási 
cselekmény szempontjából nem bír jelentőséggel, 
ezért azt az elsőfokú bíróság jogszerűen mellőzte, bár 
e körülményt a jogerős ítélet indokolásában 
elmulasztotta megokolni, azonban ez a 
jogszabálysértés az ügy érdemére nem hatott ki. 

[72] A Kúria a felülvizsgálat során nem észlelte, hogy a 
HÉSZ más jogszabályba ütközne, ezért nem 
indítványozta az önkormányzati rendelet más 
jogszabályba ütközésének vizsgálatát. Mindazonáltal 
utal arra, hogy a HÉSZ építési övezeti besorolásra 
vonatkozó rendelkezéseinek jövőbeni módosítása 
egy későbbi lőtér engedélyezési eljárás során 
okszerűen vezethet a jelen ügytől eltérő eredményre. 

[73] Amint arra felülvizsgálati kérelmében az alperesi 
érdekelt is hivatkozott arra, hogy a hatóság 
tényállástisztázási kötelezettsége nem korlátlan, csak 
a döntéshozatalhoz szükséges mértékben köteles a 
vizsgált ügy tényállását feltárni. A hatósági 
eljárásban a hatóságnak a hatásköréhez igazodóan 
azokat a releváns tényeket tárja fel és bizonyítja, 
amelyek döntésének alapját képezik. 

[74] A Kúria megállapította, hogy az elsőfokú hatóság és 
az alperes eleget tett az Ákr. 62. §-ában 
meghatározott tényállástisztázási kötelezettségének, 
vagyis határozathozataluk előtt az ügy 
szempontjából a releváns tényeket feltárták vagy 
azokról hivatalos tudomásuk volt. Erre figyelemmel 
a jogerős ítélet indokolásának az Ákr. 62. §-ának 
megsértésével kapcsolatos rendelkezéseit a Kúria 
mellőzte. 

[75] A Kúria azt is hangsúlyozza, hogy a hatósági eljárás 
során a jogalkotónak és a jogalkalmazónak is abból 
kell kiindulnia, hogy az ügyfél az engedély alapján 
megvalósított tevékenysége során betartja a 
jogszabályok előírását. Amint azt az Alaptörvény R) 
cikk (2) bekezdése is kimondja: az Alaptörvény és a 
jogszabályok mindenkire kötelezőek. A jogrendszer 
az önkéntes jogkövetésre épül, de az Ákr. 99. §-a 
értelmében a hatóságok – a hatáskörük keretei között 
– ellenőrzik a jogszabályban foglalt rendelkezések 
betartását, valamint a végrehajtható döntésben 
foglaltak teljesítését. Az Alaptörvény R) cikk (2) 
bekezdéséből az is következik, hogy az alperesi 
érdekeltnek még az engedély birtokában sem csak az 
engedély kereteit nem léphetné túl, nem csak az 



Közigazgatási Kollégium 263 

abban foglalt egyedi előírásokat kellene betartania, 
hanem a jogszabályok – a HÉSZ-en kívül számos 
más jogszabály – normatív előírásait is, vagyis a 
HÉSZ építési övezeti besorolása és az OTÉK 
rendelkezései összeolvasásából az is következik, 
hogy a lőtér-üzemeltetési tevékenységet akkor sem 
gyakorolhatná, ha egyébként lenne üzemeltetési 
engedélye. 

[76] Mindezekre figyelemmel a Kúria a Kp. 121. § (2) 
bekezdése szerint a jogerős ítéletet – az indokolás 
fenti megváltoztatásával – hatályában fenntartotta. 

(Kúria Kfv.IV.37.480/2021.) 

A jogalkotó az egyes adótörvények módosításáról 
szóló 2007. évi CXXVI. törvény (Módtv.1.) 469. § 

(2) bekezdésének mint önálló átmeneti szabálynak a 
hatályban tartásával biztosította a 2007 előtt 
ingyenesen átvett eszközök időben elhatárolt 
bevételeinek kifutását, ezzel lehetőséget teremtett arra, 
hogy a felperes társasági adó alapját a 2007 előtt térítés 
nélkül átvett eszköz tekintetében a 2011. és 2012. 
években történő feloldás során is csökkentse [1996. évi 
LXXXI. törvény (Tao tv.) 29/I. § (1), (2), (4) bek., 7. § 
(1) bek. ly) pont, 2000. évi C. törvény (Sztv.) 44. § (2) 
bek., 2007. évi CXXVI. törvény (Módtv.1.) 46. § (2) 
bek., 2012. évi LVI. törvény (Távközlési adó tv.) 1. § 2. 
pont, 2003. évi C. törvény (Ekt.) 188. § 13. pont, 86. 
pont]. 

A felülvizsgálat szempontjából releváns 
tényállás 

[1] A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és 
Vámigazgatósága Ellenőrzési Főosztály I. 
Ellenőrzési Osztály III. (a továbbiakban: elsőfokú 
adóhatóság) a felperesnél a 2011–2012. adóévekre – 
megismételt eljárásban – valamennyi adónemben és 
költségvetési támogatásban bevallások utólagos 
vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le. A 
felperes a revízió megállapításaira észrevételt tett, 
amelyben a társasági adónemet érintően 2011. évre 
4 108 151 858 Ft, 2012. évre 332 922 834 Ft adózás 
előtti eredményt csökkentő tétel javára történő 
megállapítását kérte. Állította, hogy a társasági 
adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a 
továbbiakban: Tao tv.) eszközátvételkor hatályos 7. 
§ (1) bekezdésének ly) pontját és (8) bekezdését a 
2006. év végéig térítésmentesen átvett eszközökkel 
kapcsolatban képzett passzív időbeli 
elhatárolásokból visszavezetett összegekre 
alkalmazhatja, utoljára azon adóévi adóalap utáni 
adó megállapításánál, amelynek utolsó napja 2012. 
évben van. Hivatkozott az egyes adótörvények 
módosításáról szóló 2007.évi CXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Módtv.1.) 469. § (2) bekezdésére, a 
közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 
törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. 
törvény (a továbbiakban: Módtv.2.) 44. §-ára és a 
módosításokhoz kapcsolódó miniszteri 
indokolásokra. 

[2] A távközlési adónemet érintően a „VIP” (kiemelt 
jelentőségű vagy technikai) és „EMP” (dolgozói) 
csoportokhoz rendelt hívószámok forgalmához 
tartozó, 2012. július 1. és 2012. december 31. közötti 
időszakra az alapeljárás során téves összegben 
teljesített 9 467 172 Ft tekintetében kérte annak 
megállapítását, hogy távközlési adó fizetési 

kötelezettsége nem áll fenn. Állította, hogy a saját 
felhasználásra végzett hírközlési tevékenység, a saját 
maga számára biztosított műszaki megoldás nem 
minősül elektronikus hírközlési szolgáltatásnak, így 
nem tartozik a távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. 
törvény (a továbbiakban: Távközlési adó tv.) hatálya 
alá mivel az adóalap számítási egysége a nyilvánosan 
elérhető előfizetői forgalom. 

[3] A távközlési tevékenység különadója 
adókötelezettséggel összefüggésben kérte javára 
megállapítani 2011. évre, 2012. évre bevallott és 
megfizetett adókötelezettség hiányát. 

[4] A megismételt eljárásban az elsőfokú adóhatóság a 
2413098858 számú határozatában a felperes 
kérelmeit alaptalannak találta, terhére 61 491 000 Ft 
adókülönbözetet állapított meg, melyből 55 799 000 
Ft-ot adóhiánynak minősített, az adóhiány után 
13 949 000 Ft adóbírságot szabott ki és 12 043 000 
Ft késedelmi pótlékot számított fel. A felperes 
fellebbezése alapján eljárt alperes a 2017. március 
30. napján kelt 2188031385 számú jogerős 
határozatával az elsőfokú határozatot 219 000 Ft 
késedelmi pótlék törlése tekintetében megváltoztatta, 
egyebekben helybenhagyta. 

[6] A társasági adónem tekintetében az alperes 
megállapította, hogy helyes a felperes azon eljárása, 
hogy a 2006-ban térítésmentesen kapott eszközök 
kapcsán realizált rendkívüli bevételt elhatárolta, 
majd az évenkénti értékcsökkenés összegével az 
elhatárolást feloldotta és annak összegével a Tao tv. 
– 2009. december 31-ig hatályos – 7. § (1) 
bekezdésének ly) pontja alapján csökkentette adózás 
előtti eredményét. A 2006-ig térítés nélkül kapott 
eszközökre a Módtv.1. 469. § (2) bekezdésének 
átmeneti rendelkezését 2009. december 31-ig 
alkalmazhatta, eszerint a Tao tv. 7. § (1) bekezdése 
ly) pontjának alkalmazásában az adózó által 2007. 
január 1-je előtt térítés nélkül átvett eszközre 
tekintettel passzív időbeli elhatárolásként kimutatott 
összegből az időbeli elhatárolás megszüntetésének 
adóévében a visszavezetett összeg csökkenti – 2007. 
január 1-jétől – az adózás előtti eredményt. A 
csökkentő tétel azonban 2010. január 1-jével 
hatályon kívül helyezésre került, egyidejűleg a Tao 
tv. 29/I. § szerinti átmeneti rendelkezés lépett 
hatályba, mely figyelmen kívül hagyta a térítés 
nélkül átvett eszköz esetét; ugyanakkor a többi 2009-
ig hatályos 7. § (1) bekezdésének ly) pontjában 
szereplő bevételként elszámolt összegre alkalmazni 
rendelte azt a szabályt, hogy a kedvezmény utoljára 
azon adóévi adóalap utáni adó megállapításánál 
érvényesíthető, amelynek utolsó napja 2012. évben 
van. A felperes tehát 2006-ban és azt megelőzően 
térítésmentesen kapott eszközök esetében három 
éven át – utoljára a 2009. adóévben – csökkenthette 
az adózás előtti eredményét a passzív időbeli 
elhatárolásként kimutatott összegből a feloldott 
résszel; a 2007 előtti térítés nélkül átvett eszközök 
tekintetében már nem alkalmazható a Tao tv. 29/I. §-
ában foglalt átmeneti rendelkezés. Az adózó javára 
történő adómegállapítás mellőzése nem ütközik az 
Alaptörvénybe, mivel a jogalkotó egyértelműen 
meghatározta azt az időpontot, amíg az adózók a 
kedvezménnyel élhettek. Ennek megfelelően nem 
tekinthető jogelvonásnak az az eset, ha egy 
kedvezményt biztosító szabály megváltozik vagy 
megszűnik. A jogalkotó által megalkotott 
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adótörvények elsődleges célja nem az adózók 
különböző kedvezményekben történő részesítése, 
hanem a költségvetés bevételeinek biztosítása. A 
jogalkotó maga rögzítette a Módtv.2.-höz fűzött 
általános indokolásban, hogy a Tao tv. módosításával 
a törvény célja – alapvetően a különadó 
megszűnésével – a versenyképesség megtartása és az 
adóátrendezés forrásigényének megteremtése, ami 
az adózás előtti eredmény korrekciós tételeinek 
részbeni megszűnését jelenti. 

[7] A távközlési adónemet érintően az elektronikus 
hírközlésről szóló 2003.évi C. törvény (a 
továbbiakban: Eht.) 188. §-ának 13. pontja szerinti 
„elektronikus hírközlési szolgáltatás” definícióra 
figyelemmel az alperes rögzítette, hogy az „EMP” és 
a „VIP” csoportba tartozó tételek között szerepeltek 
olyan, az adózóhoz, mint szolgáltatóhoz tartozó 
hívószámok, melyekhez tartozó készülékeken más 
gazdálkodók („EMP”), közhasznú szervezetek 
(„VIP”) és más magánszemélyek („VIP” 
előadóművészek), továbbá magánszemélyek 
(„EMP”) által kezdeményezett forgalmat 
bonyolítottak nemcsak felperes saját hívószámaira, 
így nem tekinthetők felperes saját maga részére 
végzett tevékenysége érdekében bonyolított 
fogalomnak. Azon hívószámok esetében pedig, 
melyeknél a felperes munkavállalói vagy a felperes 
került feltüntetésre mint az adott hívószámhoz 
tartozó név, a rendelkezésre bocsátott bizonylatokból 
megállapíthatóan nem csak a felperes hálózatán belül 
bonyolított forgalmat tartalmaztak. A Távközlési adó 
tv. 4. §-a szerint adókötelezettség keletkezik akkor is, 
ha a használat nem előfizetésen alapul, hiszen a 
társaság szolgáltatást nyújt, dolgozói és egyéb 
magánszemélyek, tehát „mások” részére. 

A kereseti kérelem, a KMB ítélete, a Kúria 
végzése 

[8] A felperes az alperes határozatának bírósági 
felülvizsgálata iránti keresetet terjesztett elő, 
amelyben elsődlegesen a jogerős határozat 
megváltoztatását kérte akként, hogy a bíróság 
állapítsa meg az Áktv. különadó fizetési 
kötelezettséget előíró rendelkezéseinek uniós jogba 
ütközését, ezáltali alkalmazhatatlanságát, ennek 
következményeként a 2011. és 2012. adóévekben 
megfizetett összesen 18 811 167 000 Ft különadó 
összegének javára történő jóváírását; továbbá a Tao 
tv. alapján tett megállapítások megváltoztatásával 
javára társasági adónemben a 2011. adóévre 
4 108 151 858 Ft, a 2012. adóévre 332 922 834 Ft 
adóalap-csökkentés megállapítását, valamint a 
Távközlési adó tv. kapcsán tett megállapítások 
megváltoztatásával javára távközlési adónemben a 
2012. adóévre 9 468 172 Ft összegű adócsökkenés 
megállapítását. Másodlagosan a jogerős határozat 
elsőfokú határozatra is kiterjedő hatályon kívül 
helyezését és az elsőfokú adóhatóság új eljárásra 
kötelezését kérte. Indítványozta előzetes 
döntéshozatali eljárás kezdeményezését. 

[9] A távközlési különadóval kapcsolatos határozati 
megállapítások jogszabálysértő jellegének 
alátámasztására az uniós jog sérelmét a kereset 3.1.–
3.48. pontjaiban részletezte. 

[10] A társasági adót érintő határozati megállapítások 
jogszabálysértései körében előadta, hogy az alperes a 
Módtv.1. 469. § (2) bekezdését tévesen értelmezte, 

amely a Tao tv.  2007. január 1. napjától módosított 
7. § (1) bekezdésének ly) pontjától független anyagi 
jogi előírást tartalmazott. Nem lehet az átmeneti 
rendelkezés kezdő szövegrészét („A Tao. 7. §-a (1) 
bekezdésének ly) pontja alkalmazásában”) úgy 
értelmezni, hogy az átmeneti rendelkezést a 2007. 
január 1. után hatályos ly) pont alkalmazásához 
kapcsolódóan kell figyelembe venni, azaz, hogy csak 
a 2007. január 1. után hatályos ly) ponttal együtt 
alkalmazható.  Az átmeneti rendelkezést éppen az 
tette szükségessé, hogy a jogalkotó a hatálya alá 
tartozó esetekben a 2007. január 1-től alkalmazandó 
új ly) pont helyett az átmeneti rendelkezésben foglalt 
szabályt akarta előírni. Az adójogszabályoktól nem 
idegen, hogy a jogalkotó egy módosító törvény 
átmeneti rendelkezésében helyez el önálló anyagi 
jogi rendelkezést, különösen, hogy a 2009. előtti 
jogalkotási gyakorlatra jellemző volt, hogy az 
átmeneti rendelkezéseket a jogalkotó nem 
„inkorporálta” az alapjogszabályba. Nem 
befolyásolja a Módtv.1. 469.§ (2) bekezdésének 
alkalmazhatóságát, hogy a Tao tv. 7. § (1) 
bekezdésének ly) pontja 2010. január 1. napjával 
hatályon kívül helyezésre került. Másodlagos érve 
szerint, amennyiben 2010. január 1. után a Tao tv. 7. 
§ (1) bekezdése ly) pontjának továbbhatását nem a 
Módtv.1. 469. § (2) bekezdése, hanem a Tao tv. 29/I. 
§ (2) bekezdése útján valósította meg a jogalkotó, 
akkor a „térítés nélkül átvett eszköz” „juttatásnak” 
tekinthető, ezért megfelel a Tao tv. 29/I. §-ában 
foglaltaknak. A jogalkotó céljaként a Módtv.2. 
miniszteri indokolása is kiemeli, hogy „a csökkentő 
tételek változásához átmeneti előírásokat fogalmaz 
meg annak érdekében, hogy az adózókat a változás 
előtt meghozott döntések miatt ne érje hátrány”. A 
jogalkotónak tehát egyértelműen nem volt célja, 
hogy a hatályon kívül helyezés miatt az adózók azon 
tételekkel, amelyekkel mint csökkentő tétellel 
számoltak, hátrányba kerüljenek, Az alperes 
jogértelmezése a felperesnek a tulajdona háborítatlan 
élvezetéhez fűződő alapjogát sérti, hiszen a 
jogszabályok adott időállapotát figyelembe véve 
joggal számíthatott az adóelőny megszerzésére. 

[11] A távközlési adót érintő megállapítások jogsértő 
jellegének alátámasztására előadta, hogy a jogalkotói 
szándék az előfizetői jogviszonyon alapuló 
távközlési szolgáltatások adóztatása, hiszen a 
távközlési szolgáltatást igénybe vevők az előfizetők, 
akik szerződést kötöttek a szolgáltatóval. A 
Távközlési adó tv. 4. §-ának szövege alapján is az 
adót az előfizetők forgalma után kell számítani, a 
számítás azonban az „EMP” és a „VIP” 
hívócsoportok esetén nem lehetséges, mivel 
esetükben „előfizetőkről” nem lehet szó. 
Mindezeken felül az „EMP” hívócsoport tagjai és a 
felperes között munkaviszony jött létre, amelynek 
keretében a telefonhasználatot a felperes a 
munkavégzés érdekében és nem előfizetői 
jogviszony alapján juttatja. 

[12] A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság (a továbbiakban: KMB) a 2018. június 27. 
napján kelt 4.K.27.828/2017/12. számú jogerős 
ítéletével nem jogszerűen átengedett 
kiadmányozásból fakadó semmisség következtében 
az alperes határozatát hatályon kívül helyezte és az 
alperest új eljárásra kötelezte. 
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[13] A jogerős ítélettel szemben az alperes terjesztett elő 
felülvizsgálati kérelmet, amelynek alapján eljárt 
Kúria, mint felülvizsgálati bíróság a 2019. január 17. 
napján kelt Kfv.I.35.598/2018/3. számú végzésével a 
KMB ítéletét hatályon kívül helyezte és az elsőfokú 
bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára, a 
kereseti kérelem érdemi elbírálására utasította. 
Megállapította, hogy a kiadmányozás átruházásának 
kötelező kellékeit tartalmazó alperesi határozat nem 
minősül semmisnek. 

Az elsőfokú ítélet 
[14] A szervezeti jogutódként eljárt elsőfokú bíróság  

megismételt eljárásban a 2020. november 9. napján 
kelt és jogerős 4.K.702.130/2020/10. számú 
ítéletével a felperes keresetét elutasította. Az EUB 
283/81. számú ügyben (CILFIT) megfogalmazott 
„kritériumokat” követve nem tartotta szükségesnek 
az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését. 
Az EUB C-75/18. számú ügyben (Vodafone) 
kifejtett indokaira figyelemmel az Áktv. távközlési 
különadó fizetési kötelezettséget előíró 
rendelkezéseit nem találta ellentétesnek az EUMSZ 
49., 54., 107. és 108. cikkeivel, továbbá a Héa 
irányelv 401. cikkével. 

[15] A távközlési adó kapcsán a jogerős ítélet 
megállapította, hogy az alperes helyesen minősítette 
az „EMP” és a „VIP” csoportba tartozó tételekkel 
kapcsolatos felperesi tevékenységet a Távközlési adó 
tv. hatálya alá tartozó távközlési szolgáltatásnak, 
melynek nem alapvető ismérve az „előfizetés”. Az 
Eht. 188. §-ának 13. és 86. pontjai „előfizetés” 
ismérvet nem tartalmaznak, a Távközlési adó tv. 4. 
§-a pedig az adóalap meghatározásánál nevesíti az 
előfizetés hiányában indított hívásokat és üzeneteket. 
Az 5. § (2) bekezdéséből nem az következik, hogy 
kizárólag előfizetés esetén kellene adót fizetni, 
hanem az, hogy az (1) bekezdésben rögzített 
adómérték alapján számított adóösszegnek nincs 
éves felső határára. A „VIP”, valamint az „EMP” 
csoportba tartozó munkavállalók egyike sem a 
felperes, a részükre nyújtott elektronikus hírközlő 
hálózaton történő felperesi szolgáltatás „más 
részére” végzett szolgáltatás. Mindazonáltal az 
„EMP” csoporthoz tartozó munkavállalók a felperes 
érdekében is használták a felperes által ingyenesen 
biztosított mobiltelefonszolgáltatást, azonban a 
felperes a munkavállalók kizárólag munkavégzéssel 
összefüggő telefonhasználatának kimutatása körében 
nem kívánt bizonyítással élni, a munkavégzés és a 
magáncélú használat elhatárolására érdemben 
vizsgálható tényállás nem került előterjesztésre. 

[16] A társasági adó kapcsán a jogerős ítélet rögzítette, 
hogy a Tao tv. 2010. január 1-ig hatályos 7. § (1) 
bekezdésének ly) pontját a Módtv.2. 188. § (1) 
bekezdése 2010. január 1-től hatályon kívül helyezte, 
és a Módtv.2. 44. §-a a Tao tv. 29/I. §-át módosította. 
A Tao tv. 2010. január 1-től hatályos 29/I. § (2) 
bekezdése szerint az adózó 2009. december 31-ig az 
elengedett kötelezettség, átvállalt tartozás, kapott 
támogatás, juttatás miatt az adóévben elszámolt 
bevételre a 2009. december 31-én hatályos 7. § (1) 
bekezdésének ly) pontját és a (8) bekezdését 
alkalmazhatta, utoljára azon adóévi adóalap utáni 
adó megállapításánál, amelynek utolsó napja 2012. 
évben van. A Tao tv. 2010. január 1-ig hatályos 7. § 
(1) bekezdésének ly) pontját és a 2010. január 1-től 

hatályos 29/I. § (2) bekezdésének a)–b) pontjait 
egybevetve világosan és egyértelműen 
megállapítható, hogy 2010. január 1-től a 2012. évig 
kizárólag „az átvállalt tartozással”, az „elengedett 
kötelezettséggel”, a „kapott támogatással” és 
„juttatással” összefüggésben adóévben elszámolt 
bevétel összege csökkenti az adózás előtti 
eredményt, a „térítés nélkül átvett eszköz” és a 
„térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatás” 
tekintetében erre már nem volt jogszabályi lehetőség. 
A Tao tv. nem definiálja a „juttatás” fogalmát, 
azonban ebből nem következik az a felperesi 
értelmezés, hogy 2009. december 31-ről 2010. január 
1-re a 7. § (1) bekezdésének ly) pontjából a 29/I. § (2) 
bekezdésének b) pontjába átkerült „juttatás” ezzel 
egy időben a „térítés nélkül átvett eszközt” és a 
„térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatást” is 
magában foglaló gyűjtőfogalommá vált volna. Az 
alperes a felperes állításával szemben nem 
indokolatlanul diszkriminált a különböző típusú 
ingyenes vagyoni előnyök adójogi kezelése között, 
hanem az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő 
döntést hozott, amikor a felperes javára nem 
állapított meg olyan adózás előtti eredményt 
csökkentő tételt, amilyen jogcímen a vizsgált 2011. 
és 2012. években az adózás előtti eredmény nem volt 
csökkenthető. Az alperes jogértelmezésének 
megdöntésére a Módtv.1. 469. § (2) bekezdése sem 
volt alkalmas. A perbeli 2011. és 2012. években a 
Tao tv.-nek nem volt a 7. § (1) bekezdésének ly) 
pontjában alkalmazható rendelkezése, így nem volt 
annak „alkalmazásában” mit figyelembe venni. Az 
adótörvények esetében nem rendhagyó a korábbi 
kedvezmények, az adózók fizetési kötelezettségét 
csökkentő rendelkezések megváltoztatása vagy 
megszüntetése. A Módtv.2. 2009. július 8-án 
megjelent a Magyar Közlönyben, ekkor ismertté vált, 
a felperes társasági adó bevallásait a 2011. és 2012. 
évekre eszerint nyújtotta be. E tényekre és 
körülményekre figyelemmel nem állapítható meg az 
alperes eljárásával összefüggésben „jogelvonás” 
vagy az, hogy az adójogszabályban olyan hirtelen 
változás következett volna be, amely a felperest a 
tulajdona zavartalan élvezetében megakadályozta 
volna. 

A felülvizsgálati kérelem, ellenkérelem és 
észrevétel 

[17] A felperes a jogerős ítélettel szemben felülvizsgálati 
kérelmet terjesztett elő, amelyben elsődlegesen a 
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
(a továbbiakban: régi Pp.) 275. § (4) bekezdése 
alapján a felülvizsgálati kérelemben kifejtett 
jogszabálysértések miatt a jogerős ítélet hatályon 
kívül helyezését és helyette a kereseti kérelemnek 
megfelelő új határozat meghozatalát kérte a térítés 
nélküli eszközátvétel társasági adó kötelezettsége, 
valamint az „EMP” és a „VIP” hívócsoportok 
forgalmának távközlési adókötelezettsége 
tekintetében. Másodlagosan, amennyiben a Kúria 
úgy ítéli meg, hogy az új határozat meghozatalának 
feltételei nem állnak fenn, a régi Pp. 275. § (4) 
bekezdése alapján a jogerős ítélet hatályon kívül 
helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárás 
lefolytatását és új határozat meghozatalára 
kötelezését kérte. Állította, hogy a jogerős ítélet 
ellentétes a Tao tv. 7. §-ának ly) pontjával, a 
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Módtv.1. 469. § (2) bekezdésével, a Tao tv. 29/I. § 
(2) bekezdésével, a Távközlési adó tv. 1. § 1., 2. és 6. 
pontjával, 2. és 4. §-ával, Magyarország 
Alaptörvényének 28. és XIII. cikkével. 

[18] Állította, hogy a társasági adó kapcsán jogsértő a 
jogerős ítéletben a Módtv.1. 469. § (2) bekezdése 
alkalmazásának elvetése abból az indokból, hogy a 
perbeli 2011. és 2012. években a Tao tv.-nek nem 
volt a 7. § (1) bekezdése ly) pontjában alkalmazható 
rendelkezése, így nem volt annak alkalmazásában 
mit figyelembe venni. Az elsőfokú bíróság 
félreértette a felperes álláspontját, amely az volt, 
hogy a Módtv.1. 469. § (2) bekezdése az 
eszközátvételkor hatályos Tao tv. 7. § (1) 
bekezdésének ly) pontjára hivatkozik vissza, ezért 
irreleváns, hogy a Tao tv. 7. § (1) bekezdésének ly) 
pontját 2010. január 1. napjával hatályon kívül 
helyezte a jogalkotó. Mivel a Módtv.1. 469. § (2) 
bekezdése 2014-ig hatályban volt, így biztosította a 
jogalkotó a 2007 előtt ingyenesen átvett eszközök 
időben elhatárolt bevételének kifutását. A Módtv.1. 
469.§ (2) bekezdése nem a módosító törvénnyel – „e 
törvénnyel” – módosított ly) pont alkalmazásához írt 
elő szabályt, hanem önálló anyagi jogi szabályt írt elő 
azokra az esetekre, amikor az adózók a 2007. január 
1. előtt hatályos ly) pont alkalmazásában a térítés 
nélkül átvett eszközök bevételét időben elhatárolták, 
és az elhatárolt összeg feloldása 2007 után történt 
meg. A Módtv.1. 469. § (2) bekezdése nem azt szabta 
meg, hogy a Tao tv. 7. § (1) bekezdésének új ly) 
pontját miként kell alkalmazni, hanem azt írta elő, 
hogy a 2007. január 1-je előtti ly) pont hatálya alá 
tartozó – 2007. január 1. előtti – eszközátadások 
esetében az időbeli elhatárolásból visszavezetett 
összeg 2007. január 1-je után is csökkentheti az 
adózás előtti eredményt, azaz önálló adóalap-
csökkentő szabályt tartalmazott. A jogalkotónak nem 
volt szándéka a 2007 előtt megvalósult 
jogviszonyokból eredő várományok indokolatlan 
elvonása. Az átmeneti rendelkezéshez fűzött 
miniszteri indokolás éppen azt rögzítette, hogy az 
átmeneti rendelkezés „továbbra is az időbeli 
elhatárolásból visszavezetett összeg levonását teszi 
lehetővé, ha az eszközátvétel 2007 előtt történt”. 
Másodlagos érve szerint, amennyiben a Módtv.1. 
469. § (2) bekezdését úgy kellene értelmezni, hogy a 
Tao tv. 7. § (1) bekezdése ly) pontjának az időbeli 
elhatárolás feloldásakor hatályos állapotát kell 
figyelembe venni, úgy az adóalap-csökkentés 
biztosított a perbeli adóévekben a Tao tv. 2010. 
január 1-től hatályos 29/I. § (2) bekezdése alapján. E 
körben a jogerős ítéletben kifejtett jogértelmezés 
jogsértő, mert a térítés nélkül átvett eszköz a Tao tv. 
29/I. § (2) bekezdése alapján juttatásnak minősül, a 
(2) bekezdésben használt juttatás kitétel pedig olyan 
gyűjtőfogalom, amelybe valamennyi vagyoni előny 
beletartozik. A Tao tv. 29/I. § (2) bekezdését beiktató 
Módtv.2. jogalkotói indokolása is kiemeli, hogy „a 
csökkentő tételek változásához átmeneti előírásokat 
fogalmaz meg annak érdekében, hogy az adózókat a 
változás előtt meghozott döntések miatt ne érje 
hátrány”. A jogalkotónak nem tartozott a céljai közé, 
hogy az ly) pont hatályon kívül helyezése miatt az 
adózók ne tudják csökkenteni az adóalapjukat, a 
térítés nélkül kapott eszközök kapcsán elszámolt 
bevétellel. Az elsőfokú bíróság a jogszabály 
nyelvtani értelmezéséből indult ki az Alaptörvény 

28. cikkében foglalt kötelező értelmezési szabályt 
figyelmen kívül hagyva. Jogsértő a jogerős ítélet 
azon megállapítása is, hogy nem állapítható meg az 
alperes eljárásával összefüggésben jogelvonás. A 
2010-től kezdődően alkalmazandó új szabályozási 
rend kialakítása az ingyenes ügyletek adójogi 
szempontból vett elszámolási szabályaira vonatkozó 
rendszerszintű változtatás. A változtatás technikai 
természetű, a jogalkotó azzal számolhatott, hogy az a 
költségvetési bevételek szempontjából is közömbös. 
A Tao tv. 29/I. § (2) bekezdésének elsőfokú bíróság 
általi értelmezése egy korábban szerzett jogot von el 
a felperestől, amely az Alaptörvény XIII. cikkében 
biztosított tulajdon háboríthatatlan élvezetéhez 
fűződő sérelmét is felveti, hiszen a jogszabályok 
adott időállapotát figyelembe véve a felperes 
bízhatott az adóelőny megszerzésében. 

[19] A távközlési adó tekintetében állította, hogy az ítélet 
jogsértő, mivel az „EMP” és a „VIP” hívócsoportok 
forgalmazását távközlési adókötelesnek minősítette, 
habár a Távközlési adó tv. egyértelműen az előfizetői 
jogviszonyt kívánja adóztatni, az adó alapjába az 
előfizetői hívószámokról indított forgalmazások 
tartoznak. Mivel az „EMP” és a „VIP” hívócsoportok 
tagjai nem minősülnek előfizetőnek, a hozzájuk 
tartozó hívószámokról indított forgalmazás nem 
tárgya a távközlési adónak. Az elsőfokú bíróság 
tévesen az „előfizetés” fogalmából indult ki, és az 
„előfizető”, a „hívószám” fogalmakat figyelmen 
kívül hagyta. Az „EMP” és a „VIP” csoportok 
hívószámairól történő forgalmazás nem minősül a 
felperes által „más részére” végzett szolgáltatásnak, 
a felperes a saját dolgozóinak („EMP” kör) és általa 
választott magánszemélyek, intézmények („VIP” 
kör) részére telefonhasználatot biztosított akként, 
hogy a saját nevén nyilvántartott hívószámokat, 
vagyis a saját maga részére nyújtott szolgáltatást tette 
elérhetővé számukra. Az Alaptörvény 28. cikke 
alapján a megbontás elvárása (azaz, hogy a forgalom 
munkavégzési vagy magáncélú) nem lehet a józan 
észnek megfelelő jogszabályi cél, ráadásul 
technikailag kivitelezhetetlen. 

[20] Az alperes a felülvizsgálati ellenkérelemben a 
jogerős ítélet hatályában fenntartását kérte. 

[21] A felperes az ellenkérelemre tett észrevételében a 
felülvizsgálati kérelmét változatlanul fenntartotta. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[22] A felülvizsgálati kérelem nagyobb részben alapos, 

kisebb részben alaptalan. 
[23] A Kúria a jogerős ítélet felülvizsgálati kérelemmel 

nem támadott részét nem érintette, felülvizsgálati 
kérelemmel támadott részét a régi Pp. 272. § (2), a 
275. § (1) és (2) bekezdéseinek megfelelően a 
felülvizsgálati kérelem és az ellenkérelem keretei 
között, az ott megjelölt jogszabálysértések szerint, a 
rendelkezésre álló iratok alapján vizsgálta felül.  

[24] A Kúria a távközlési adónemet érintően 
megállapította, hogy a felperes a felülvizsgálati 
kérelemben alaptalanul hivatkozott arra, hogy az 
„EMP” és a „VIP” csoportok hívószámairól történő 
forgalmazás nem minősül a felperes által „más 
részére” végzett szolgáltatásnak. Az elsőfokú bíróság 
a vonatkozó jogszabályok helyes értelmezésével, a 
bizonyítékok okszerű értékelésével, megalapozottan 
jutott arra a következtetésre, hogy nem bizonyított a 
felperes azon állítása, hogy a saját dolgozói („EMP” 
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kör) és általuk választott magánszemélyek, 
intézmények („VIP” kör) részére biztosított 
telefonhasználat a saját érdekkörében, saját maga 
részére nyújtott szolgáltatásnak minősülne, a 
munkavállalóknak, valamint a „VIP” körnek 
biztosított hívószámhasználat teljes egészében a 
felperes működésének érdekében merült volna fel. 
Ezzel szemben az alperes iratszerűen feltárta, hogy 
az „EMP” és a „VIP” csoportokhoz tartozó tételek 
között szerepeltek olyan, a felpereshez mint 
szolgáltatóhoz tartozó hívószámok, melyekhez 
tartozó készülékeken más gazdálkodók („EMP”), 
közhasznú szervezetek („VIP”) és más 
magánszemélyek („VIP” előadóművészek), továbbá 
magánszemélyek („EMP”) által kezdeményezett 
forgalmat bonyolítottak, nem csak a felperes saját 
hívószámaira, miként azon hívószámok esetében 
sem lehetett a felperesnek a saját maga részére 
nyújtott szolgáltatását azonosítani, ahol a felperes 
munkavállalói vagy maga a felperes került ugyan 
feltüntetésre, azonban nemcsak a felperes saját 
hálózatán belül bonyolított forgalmat tartalmaztak. 

[25] A Távközlési adó tv. preambuluma egyértelmű 
abban, hogy az adó bevezetésének célja a központi 
költségvetés forrásainak bővítése. Az adónem 
jellegéből adódóan a fizetési kötelezettség az arányos 
közteherviselés elvére figyelemmel az indított 
telefonhívások időtartamához, illetve az elküldött 
üzenetek darabszámához kapcsolódik. Az 
adótényállások fogalmi rendszere alapvetően az Eht. 
szabályaira épül. Az adó alanya és fizetésre 
kötelezettje a távközlési szolgáltató, az 
adókötelezettség a távközlési szolgáltatás 
nyújtásához, azaz a távközlési szolgáltató 
hálózatában indított hívások időtartamához, a küldött 
üzenetek számához kötődik. A Távközlési adó tv. 
definícióinak háttérjogszabályaként az Eht. szolgál. 

[26] Az elsőfokú bíróság az Eht. 188. §-ának 13. pontja 
szerinti „elektronikus hírközlési szolgáltatás” és 86. 
pontja szerinti „nyilvánosan elérhető 
telefonszolgáltatás” definíciókból helytállóan, a 
logika szabályainak megfelelően vezette le azt is, 
hogy a távközlési szolgáltatás nyújtásához nem 
alapvető ismérv az előfizetés. Az Eht. 188. §-ának 
22. pontja hasonlóan a Távközlési adó tv. 1. § 2.) 
pontjához „előfizető” alatt olyan természetes vagy 
jogi személyt, illetve jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságot vagy más szervezetet nevesít, 
aki vagy amely a nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen 
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 
szerződéses viszonyban áll. Az „előfizető” 
fogalmából, miként az 1. § 6. pontja szerinti 
„hívószám” fogalomból – a felperes állításával 
szemben – nem következik, hogy a Távközlési adó 
tv. adóköteles tényállásként az előfizetői jogviszonyt 
kívánta volna szabályozni, az adókötelezettség a 
távközlési szolgáltatás nyújtásához kötődik, az adó 
alapja a szolgáltató előfizetőjének előfizetése, 
előfizetés hiányában a szolgáltatóhoz tartozó 
hívószámról az indított hívások időtartama, a küldött 
üzenetek – szolgáltatóval kötött szerződés szerint 
számított – száma és az ingyenesség az Eht. 188. §-
ának 13. pontjából következően nem kizáró ismérv. 
Nem sértett jogszabályt ezért az elsőfokú bíróság, 
amikor az előfizetőnek nem minősülő „EMP” és 

„VIP” kör hívószámhasználatát távközlési 
adóköteles tevékenységnek minősítette. 

[27] A társasági adót érintően a felperes helytállóan 
hivatkozott arra, hogy a Módtv.1. 469. § (2) 
bekezdése 2007. január 1. és 2014. december 31. 
között hatályos önálló átmeneti szabályként a passzív 
időbeli elhatárolásból visszavezetett összeg 
levonását lehetővé tette a 2011. és 2012. adóévekben, 
ha az eszközátvétel 2007 előtt történt. Helyesen utalt 
a felülvizsgálati kérelem 48. pontjában a felperes arra 
is, hogy a 2010-től kezdődően alkalmazandó új 
szabályozási rend kialakítása az ingyenes ügyletek 
adójogi szempontból vett elszámolási szabályaira 
vonatkozó rendszerszintű változtatás, de a Módtv.1. 
469. § (2) bekezdése mint önálló átmeneti szabály 
továbbra is biztosította a 2007 előtt ingyenesen átvett 
eszközök időben elhatárolt bevételeinek kifutását. 

[28] A szabályozás egyes időállapotait áttekintve a Kúria 
az alábbiakat emeli ki: 
A 2006. december 31-ig hatályos Tao tv. 7. § (1) 
bekezdésének ly) pontja szerint az adózás előtti 
eredményt csökkentette a visszafizetési kötelezettség 
nélkül kapott – pénzügyileg rendezett – támogatás, 
juttatás, a véglegesen átvett pénzeszköz és a térítés 
nélkül átvett eszköz következtében az adóévben 
elszámolt bevétel, valamint az átvállalt tartozás, az 
eredeti jogosult által elengedett kötelezettség miatt az 
adóévben bevételként elszámolt összeg (egyszeres 
könyvvitelt vezetőnél, ideértve az adóévi tartalék 
növekedését okozó részt is), figyelemmel a (8) 
bekezdésben foglaltakra: azaz passzív időbeli 
elhatárolás esetén a bevételből az adóévben el nem 
határolt rész, az időbeli elhatárolás 
megszüntetésének adóévében a visszavezetett összeg 
minősült bevételnek. A rendelkezésnek megfelelően 
csökkentette az adózás előtti eredményt a 2007. 
január 1-jét megelőzően térítés nélkül kapott eszköz 
esetén az átvett eszköz következtében az adóévben 
elszámolt bevétel, így passzív időbeli elhatárolás 
esetén az átvétel adóévében a bevételből el nem 
határolt rész, illetve az azt követő adóévekben az 
elhatárolás megszüntetése következtében elszámolt 
bevétel. 

[29] Amint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 44. 
§ (2) bekezdése rögzíti, passzív időbeli 
elhatárolásként kell kimutatni a költségek (a 
ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési 
kötelezettség nélkül – kapott, pénzügyileg rendezett, 
egyéb bevételként elszámolt támogatás összegéből 
az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem 
ellentételezett összeget. Az elhatárolást a költségek, 
ráfordítások tényleges felmerülésekor, illetve a 
támogatási szerződésben, megállapodásban foglaltak 
teljesülésekor kell megszüntetni. 

[30] A Tao tv. 2018. január 1-től 2019. december 31-ig 
hatályos 7. § (1) bekezdésének ly) pontja értelmében 
csökkentette az adózás előtti eredményt a 
visszafizetési kötelezettség nélkül kapott (járó) 
támogatás, juttatás, a véglegesen átvett pénzeszköz 
következtében az adóévben elszámolt bevétel, a 
térítés nélkül átvett eszköz átadónál – nyilatkozata 
alapján – kimutatott könyv szerinti értéke, továbbá a 
térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatás 
átadónál – nyilatkozata alapján – kimutatott 
bekerülési értéke, valamint az átvállalt tartozás az 
eredeti jogosult által elengedett kötelezettség miatt az 
adóévben bevételként elszámolt összeg (egyszeres 
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könyvvitelt vezetőnél, ideértve az adóévi tartalék 
növekedését okozó részt is), figyelemmel a (8) 
bekezdésben foglaltakra, azaz passzív időbeli 
elhatárolás esetén a bevételből az adóévben el nem 
határolt rész, az időbeli elhatárolás 
megszüntetésének adóévében a visszavezetett rész 
minősült bevételnek. A hivatkozott törvényhely 
értelmében az adózó a 2007. 01. 01. és 2009. 12. 31. 
közötti időszakban a térítés nélkül kapott eszközök 
átvételének adóévében az átadó társaságnál – 
nyilatkozata szerint – kimutatott teljes könyv szerinti 
értéket vehette figyelembe adózás előtti eredményt 
csökkentő tételként, abban az esetben is, ha ezekre az 
eszközökre passzív időbeli elhatárolást alkalmazott, 
azaz a 2007. 01. 01. és 2009. 12. 31. közötti 
időszakban térítésmentesen kapott eszközök – 
átadónál kimutatott – könyv szerinti értékének 
egészével csökkenthette az átvétel adóéve szerinti 
adózás előtti eredményét, függetlenül az időbeli 
elhatárolás alkalmazásától. 

[31] A 2018. január 1-től 2019. december 31-ig hatályos 
ly) pontot a Módtv.1. 38. § (3) bekezdése állapította 
meg, amelyhez kapcsolódó törvényi indokolás 
szerint „az ellenérték nélkül kapott szolgáltatás 
átadónál kimutatott bekerülési értéke – a 2007. 
adóévre is alkalmazhatóan – csökkenti az adózás 
előtti eredményt, tekintettel arra, hogy azt a 
számviteli előírások szerint 2007-től ki kell mutatni 
bevételként, továbbá, hogy ennek alapján a 
szolgáltatás nyújtónak növelnie kell az adóalapot”. 

[32] A Módtv.1. a 469. § (2) bekezdése ugyanakkor 
átmeneti rendelkezésként kimondta, hogy „a Tao tv. 
7. § (1) bekezdés ly) pontja alkalmazásában az adózó 
által 2007. január 1. napja előtt térítés nélkül átvett 
eszközre tekintettel passzív időbeli elhatárolásként 
kimutatott összegből az időbeli elhatárolás 
megszüntetésének adóévében a visszavezetett összeg 
csökkenti – 2007. január 1-től – az adózás előtti 
eredményt”. A 469. §-hoz kapcsolódó indokolás 
szerint: „2007 előtt a térítés nélkül kapott eszköz 
bevételként elszámolt összegével lehetett 
csökkenteni az adóalapot, ezt a szabályt – a 
számviteli előírásokkal összhangban – időbeli 
elhatárolás esetén az el nem határolt részre, illetve az 
időbeli elhatárolásból visszavezetett összegre lehetett 
alkalmazni. A 2007-től megváltozott számviteli 
előírás szerint a térítés nélkül átvett eszközt piaci 
értéken kell az átvevőnek nyilvántartásba vennie. Ez 
az érték jellemzően különbözik az átadónál 
kimutatott könyv szerinti értéktől (eltérően a 2007 
előtti előírástól, amikor jellemzően könyv szerinti 
értéken vette fel az átvevő az eszközt a 
nyilvántartásába), ezért a Tao tv. 2007-től úgy 
változott, hogy az átadónál kimutatott könyv szerinti 
értéket lehet levonásba helyezni az átvétel évében, 
függetlenül az időbeli elhatárolástól, ehhez az adózás 
előtti eredmény csökkentéshez kapcsolódó átmeneti 
rendelkezést tartalmaz a törvény, amely továbbra is 
az időbeli elhatárolásból visszavezetett összeg 
levonását teszi lehetővé, ha az eszközátvétel 2007 
előtt történt”. 

[33] A Tao tv. 3. számú melléklet A) fejezetének 13. 
pontja szintén 2010. január 1-től úgy változott, hogy 
a 2010. adóévtől az adózó nem mentesülhetett az 
adóalap-növelési kötelezettsége alól. 

[34] A felülvizsgálati tárgyaláson kifejtett felperesi 
magyarázó nyilatkozat a számviteli változásokat 

közérthetően szemléltette: 2010 előtt a jogalkotó a 
számviteli elszámolást úgy neutralizálta, hogy az 
átadónál az elszámolt áfaösszeggel vissza kell 
növelni az adóalapot, az átvevőnél az elszámolt 
bevétellel lehetett csökkenteni az adóalapot, 2010 óta 
pedig nem neutralizál semmit, hanem a számviteli 
elszámolást követi, az átadónál beszámítja az 
érvényesíthető adóalapba. 

[35] A felperes a felülvizsgálati kérelemben helyesen 
mutatott rá, hogy a Módtv.1. 469. § (2) bekezdése a 
2006-ban kapott eszközök kapcsán a passzív időbeli 
elhatárolásból visszavezetett összeg levonását a 
2006. december 31-ig hatályos (az eszközátvételkor 
hatályos) Tao tv. 7. § (1) bekezdése ly) pontjának 
megfelelően továbbra is lehetővé tette, ezért 
irreleváns, hogy a Tao tv. 2018. január 1-től 2009. 
december 31-ig hatályos 7. § (1) bekezdése ly) 
pontját 2010. január 1-jével hatályon kívül helyezte a 
jogalkotó. Mivel a Módtv.1. 469. § (2) bekezdése 
2014. december 31-ig hatályban volt, ily módon 
biztosította a jogalkotó a 2007 előtt ingyenesen átvett 
eszközök időben elhatárolt bevételeinek kifutását. 

[36] 2010. január 1-jével a 7. § (1) bekezdésének ly) 
pontját a Módtv.2. 188. § (1) bekezdése hatályon 
kívül helyezte, egyidejűleg a 44. §-ban átmeneti 
előírásokat fogalmazott meg annak érdekében, hogy 
az adózókat a változás előtt meghozott döntések 
miatt ne érje hátrány; 2010. január 1-jével ennek 
keretében beiktatta a Tao tv. új 29/I. § (1), (2) és (4) 
bekezdéseit, eszerint az adózó 2009. december 31-ig 
elengedett kötelezettség, átvállalt tartozás miatt (az 
időbeli elhatárolás következtében) az adóévben 
elszámolt bevételre, illetve a kapott támogatás, 
juttatás miatt az adóévben elszámolt bevételre a 
2009. december 31-én hatályos rendelkezéseket 
alkalmazhatja, utoljára azon adóévi adóalap utáni 
adó megállapításánál, amelynek utolsó napja 2012. 
évben van. A törvény az adózás előtti eredményt 
növelő és csökkentő tételek változásához 
fogalmazott meg átmeneti előírásokat, annak 
érdekében, hogy az adózókat a változás előtt 
meghozott döntések miatt ne érje hátrány, 
amennyiben gazdasági döntéseket hoztak a már 
ismert szabályban bízva, akkor egy bizalomvédelmi 
elvet érvényesített a jogalkotó az átmeneti előírással, 
az adózó a 2009. december 31-ig elengedett 
kötelezettség, átvállalt tartozás miatt az adóévben 
elszámolt bevételre, illetve a kapott támogatás, 
juttatás miatt az adóévben elszámolt bevételre a 
2009. december 31-én hatályos rendelkezéséket 
alkalmazhatja, utoljára azon adóévi adóalap utáni 
adó megállapításánál, amelynek utolsó napja 2012. 
évben van. 

[37] A módosító rendelkezés normaszövege 2010. január 
1-jével [29/I. § (2) bekezdés a)–b) pontok] valóban 
figyelmen kívül hagyta a 2007 előtt térítés nélkül 
átvett eszköz esetét, arra ugyanis önálló átmeneti 
szabály, a Módtv.1. 469. § (2) bekezdése 
vonatkozott, és csak a többi bevételként elszámolt 
összegre (kizárólag az elengedett kötelezettség, 
átvállalt tartozás, kapott támogatás, juttatás miatt) 
rendelte alkalmazni az új szabályt. A Módtv.1.-et a 
jogalkotó csak a 2014. évi XCIC. törvény 315. §-ával 
2015. január 1-től helyezte hatályon kívül. Ezzel 
pedig egy olyan sajátos helyzet alakult ki a 
szabályozásban, hogy a perbeli 2011. és 2012. 
években a Tao tv.-nek nem volt a 7. § (1) bekezdése 
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ly) pontjában hatályos rendelkezése, hiszen a 
Módtv.2. 188. § (1) bekezdésének hatályon kívül 
helyező rendelkezése miatt az ly) pont 2010. január 
1-től hatálytalan volt, 2014. december 31-ig azonban 
hatályos és alkalmazható volt a Módtv.1. 469. § (2) 
bekezdése, a 2007 előtt ingyenesen átvett eszközök 
időben elhatárolt bevételének kifutását biztosító 
átmeneti szabály, amely valójában a 2007 előtti 
eszközátvételkor hatályos ly) pontnak megfelelő 
kedvezményt biztosította továbbra is a 2007 előtt 
térítés nélkül átvett eszközre. Téves jogértelmezéssel 
fejtette ki ezért az elsőfokú bíróság és az alperes is, 
hogy nem volt törvényi lehetőség arra, hogy a 
felperes a társasági adó alapját a 2007 előtt térítés 
nélkül átvett eszköz tekintetében, a 2011. és 2012. 
években történő feloldás során a Módtv.1. 469. § (2) 
bekezdése alapján csökkentse, hiszen a Módtv.1. 
átmeneti norma mint önálló átmeneti szabály tovább 
élt. Ennek alapján a 2007. január 1. napja előtt térítés 
nélkül átvett eszközre tekintettel passzív időbeli 
elhatárolásként kimutatott összegből az időbeli 
elhatárolás megszüntetésének adóévében a 
visszavezetett összeg csökkenti – 2007. január 1-től 
– az adózás előtti eredményt, ennek megfelelően a 
hatályban tartott átmeneti szabály az időbeli 
elhatárolásból visszavezetett összeg levonását a 
felperes számára biztosította a 2011. és 2012. 
adóévekben is, mivel az eszközátvétel 2007 előtt 
történt. A felperes az átmeneti szabály szabályozási 
tartalmát helyesen azonosította és alkalmazta. 

[38] Az elsőfokú bíróság helyes álláspontra helyezkedett, 
amikor nem fogadta el a felperesnek a Tao tv. 29/I. § 
(2) bekezdésével kapcsolatos okfejtését, mely szerint 
a térítés nélkül átvett eszköz a 29/I. § (2) 
bekezdésben használt „juttatásnak” minősülne. A 
Módtv.2. 44. §-ához kapcsolódó magyarázatból nem 
következik olyan kiterjesztő értelmezés, amely a 
29/I. § (2) bekezdésében használt „juttatás” kitételt 
olyan gyűjtőfogalomnak értené, amelybe 
valamennyi vagyoni előny beletartozna, akár eszköz, 
akár szolgáltatás formájában. 

[39] Miként a felperes kifejtette, a 2009 előtti jogalkotási 
gyakorlatra jellemző volt, hogy az átmeneti 
rendelkezéseket a jogalkotó nem „inkorporálta” az 
alapjogszabályba, ennek megfelelően a Módtv.1. 
469. § (2) bekezdése 2007. január 1. és 2014. 
december 31. között önálló átmeneti szabályként 
élhetett tovább és önálló normatív tartalommal bírt. 
Ennek alapján a 2007. január 1. napja előtt térítés 
nélkül átvett eszközre tekintettel passzív időbeli 
elhatárolásként kimutatott összegből az időbeli 
elhatárolás megszüntetésének adóévében a 
visszavezetett összeg csökkenti – 2007. január 1-től 
– az adózás előtti eredményt. A hatályos átmeneti 
szabály az időbeli elhatárolásból visszavezetett 
összeg levonását lehetővé tette a 2011. és 2012. 
adóévekben, ha az eszközátvétel 2007 előtt történt. A 
felperes által hivatkozott „jogelvonás” és tulajdona 
háborítatlan élvezetéhez fűződő alapjogának sérelme 
ennek megfelelően nem értelmezhető. 

[41] A Módtv.2. általános indokolása az adórendszer 
módosításának igénye kapcsán az adórendszer 
egyszerűsítését, a kedvezmények, mentességek 
jelentős visszaszorítását, egyes adó- és járulékfajták 
megszüntetését a világgazdasági válság teremtette 
kedvezőtlen körülmények közepette tűzte ki célul, 
azonban a társasági adó kapcsán a Módtv.2. 44 §-

ához kapcsolódó részletes indokolás a Tao tv. 29/I.§-
ával összefüggésben kifejezetten azt a jogalkotói célt 
fogalmazta meg, hogy az adózókat a változás előtt 
meghozott döntések miatt ne érje hátrány, a Módtv.1. 
499. § (2) bekezdésének átmeneti rendelkezése pedig 
2015-ig tovább élt. A felperesre hátrányos alapjogi 
sérelem ezért nem merülhetett fel. 

[42] Mindezek alapján a Kúria a régi Pp. 275. § (1) 
bekezdése alapján az elsőfokú bíróság ítéletének 
felülvizsgálati kérelemmel nem támadott részét nem 
érintette, a felülvizsgálati kérelemmel támadott 
részében a távközlési adónemet érintően hatályában 
fenntartotta, a társasági adónemet érintően, valamint 
a perköltségre és illetékviselésre vonatkozó 
rendelkezései vonatkozásában hatályon kívül 
helyezte, az alperes 2188031385 iktatószámú 
határozatát e körben hatályon kívül helyezte, és azt 
alperest e körben új eljárásra kötelezte. Az 
alperesnek az új eljárásban a térítés nélküli 
eszközátvétel körében felperes javára társasági 
adónemben a 2011. adóévre 4.108.151.858 Ft, a 
2012. adóévre 332.922.834 Ft adóalap-csökkentésről 
kell határoznia. 

(Kúria Kfv.V.35.171/2021.) 

I. A hatóság eljárást megindító végzése kellő 
részletességű, ezért az ügyfél védekezéshez való 

jogát nem sérti, ha tájékoztatást ad az eljárás 
tárgyáról, megjelöli azt a tényállást, amely miatt az 
eljárást megindítja, valamint azokat a jogszabályi 
rendelkezéseket, amelyek megtartását vagy 
megsértését az eljárásban vizsgálni fogja.  
II. A diszkriminatív jogalkalmazás nem vizsgálható, ha 
a fellebbező fél nem mutatja be a saját ügye és a 
hivatkozott másik ügy közötti azonosságot 
(Jpe.I.60.002/2021/7. Indokolás [19]-[21], [25]).  
III. A védendő kiskorú szemszögéből félreérthető és 
ártalmas üzenetet közvetítő, káros életvezetési modellt 
kínáló – így a kifosztást jól jövedelmező, különösebb 
kockázattól mentes, alapvetően elfogadható 
magatartásként bemutató – műsorszám nem sorolható 
a III. korhatári kategóriába [2010. évi CLXXXV. 
törvény (Mttv.) 9. § (1) és (5) bek., 10. §, 2016. évi CL. 
törvény (Ákr.) 1. §, 81. §]. 

A fellebbezés alapjául szolgáló tényállás 
[1] A felperes a médiaszolgáltatásán 2021. március 21-

én 19.00 órai kezdettel sugározta és 2021. március 
24-én 13.11 órai kezdettel ismételte az „Apatigris” 
című televíziós sorozat második évad negyedik 
epizódját. A műsorszámot a III. korhatári kategóriába 
sorolva, azaz „tizenkét éven aluliak számára nem 
ajánlott” minősítéssel tette közzé. A műsorszámban 
egyebek mellett olyan jelenetek szerepeltek, 
amelyekben két fiatal lány (Anett és Szandra) 
szórakozóhelyeken férfiakat itat le annak érdekében, 
hogy kifossza őket. 

[2] Az alperes a 2021. április 27-én kelt, keresettel 
támadott végzésével a fenti műsorszámmal 
összefüggésben hivatalból közigazgatási hatósági 
eljárást indított, egyúttal kötelezte a felperest, hogy 
terjessze elő az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát.  

[3] Végzésének indokolásában bemutatta a vizsgált 
műsorszám tartalmát, rögzítette a korhatári besorolás 
szempontjából általa különösen kifogásolt jelenetek 
szöveges leiratát. Kifejtett álláspontja szerint a 
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műsorszám a kiskorúak személyiségfejlődését 
negatívan befolyásolhatta, ezért eggyel magasabb, a 
IV. korhatári kategóriába („tizenhat éven aluliak 
számára nem ajánlott”) sorolandó. A felperes a nem 
megfelelő kategóriába sorolással, illetve a nem 
megfelelő időpontban történő közzététellel – 
vélelmezhetően – kettő alkalommal megsértette a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: 
Mttv.) 9. § (5) bekezdését, illetve a 10. § (1) 
bekezdésének c) pontját. 

[4] A felperes nyilatkozatában – érdemi álláspontjának 
kifejtése mellett – az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 91. § (1) bekezdésére 
hivatkozással azt kérte, hogy az alperes a végzését 
egészítse ki a műsorszám, annak kifogásolt jelenetei, 
valamint a kiskorúak személyiségfejlődése, illetve a 
hivatkozott jogszabályhelyek közötti oksági 
kapcsolattal. Ennek hiányában ugyanis az érdemi 
védekezése csupán általánosságokban terjeszthető 
elő. 

[5] Az alperes a 2021. június 8-án kelt, ugyancsak 
keresettel támadott határozatában megállapította, 
hogy a műsorszám sugárzásával a felperes két 
alkalommal megsértette a műsorszámok korhatári 
kategóriába sorolására és sugárzási időpontjára 
vonatkozó törvényi előírásokat, ezért őt 12 000 000 
forint bírsággal sújtotta. 

[6] Határozatának indokolásában az eljárást megindító 
végzés kiegészítésére vonatkozó kérelemmel 
kapcsolatban kiemelte: a végzés tartalmazta, hogy a 
kifogásolt jelenetek miatt a műsorszám a kiskorúak 
személyiségfejlődését negatívan befolyásolhatta, 
ezért a IV. korhatári kategóriába sorolandó. 
Kifejtette, hogy az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerinti 
formában a határozatot és az önálló fellebbezéssel 
támadható végzést kell meghozni. Ugyanakkor az 
önálló jogorvoslattal nem megtámadható végzésekre 
az Ákr. 81. § (3) bekezdése irányadó, vagyis azok 
indokolásban a vélelmezhetően megsértett 
jogszabályhelyek megjelölése is elegendő. A 
jogsértés részletes indokolásának az azt megállapító 
határozatban kell szerepelnie, hiszen a határozat 
indokolásának célja az érdemi döntés ténybeli és jogi 
megalapozása. Ezért nem tartotta indokoltnak az 
eljárást megindító végzés kiegészítését az Ákr. 91. § 
(1) bekezdése alapján. 

[7] Jogi álláspontja szerint a – végzésben foglaltakkal 
egyezően körülírt – kifogásolt jelenetekben szereplő 
magatartásminták a tizenhat éven aluli nézőkre káros 
hatással lehettek, személyiségfejlődésüket negatívan 
befolyásolhatták, miután a koktélt iszogató, sminket 
és kihívó ruhát viselő diáklányok vonzó példaként – 
ellenpontozás nélkül – ábrázolták azokat. Nem értett 
egyet a felperes érvelésével, amely szerint a 
műsorszám a könnyű pénzkereseti lehetőséget – a 
szereplők metakommunikációja, mozdulatai, 
gesztusai, arckifejezései, hangsúlyai révén – 
egyértelműen negatív színben láttatta volna. A 
műsorszám elején bemutatott, a sorozat előző 
epizódjában történt eseményeket összefoglaló 
jelenetben a cselekmény elítélendő volta semmilyen 
formában nem mutatkozott meg. A másik jelenetsor 
végén – Szandra arckifejezésén túl – ugyancsak nem 
jelent meg kétség a tettük helyességét illetően. 
Ráadásul Szandra esetleges kételyeit, az események 

komolyságát rögtön feloldotta Anett megjegyzése, 
amelyen a lányok összenevettek, Szandra látszólag 
beletörődött a történtekbe. A tartalom aggályosságát 
fokozta, hogy a lányok az idejük mellett a 
szexualitásukat is áruba bocsátották, mert kihívóan 
viselkedtek, és csókolózásért cserébe elfogadták a 
számukra felajánlott pénzösszeget. A filmalkotás 
nem nyújtott olyan eszközöket, amelyek segíthették 
volna a védendő korosztályt a látottaktól való 
távolságtartás kialakításában vagy azok helyes 
értelmezésében és a megfelelő következtetések 
levonásában. A műsorszám nem felelt meg a III. 
korhatári kategória szempontjainak, azt a IV. 
korhatári kategóriába kellett volna sorolni. A felperes 
a műsorszám III. korhatári kategóriában történt 
közzétételével két alkalommal megsértette az Mttv. 
9. § (5) bekezdését és a 10. § (1) bekezdésének c) 
pontját. 

[8] Az alperes a megállapított jogsértés miatt a 
felperessel szemben bírságot szabott ki az Mttv. 185. 
§ (2) és (3) bekezdéseinek, a 187. § (2) bekezdésének 
és (4) bekezdése a) pontjának, valamint a 
közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 
2017. évi CXXV. törvény (Szankciótv.) 10. § (1) 
bekezdésének alkalmazásával. 

A keresetlevél és a védirat 
[9] A felperes keresetlevelében elsődlegesen az alperes 

határozatának megsemmisítését, másodlagosan 
annak megváltoztatását és – jogsértés hiányában – a 
vele szemben kiszabott bírság mellőzését kérte. 
Harmadlagosan a határozat 2021. június 8-i hatállyal 
történő hatályon kívül helyezése és a 
jogkövetkezmények alóli mentesítése, 
negyedlegesen pedig a határozat megváltoztatása és 
a bírság 100 000 forintra történő mérséklése iránt 
terjesztett elő kérelmet. 

[10] Kifogásolta, hogy az alperes nem tett eleget az 
eljárást megindító végzés kiegészítése iránti 
kérelmének. Ezzel megsértette a közigazgatási 
eljárás alapelveit és ügyféli jogait. Nem hozta a 
tudomására, miért kifogásol egyes jeleneteket, ezért 
a nyilatkozatát nem tudta kellő körültekintéssel 
megtenni. 

[11] Hangoztatta, hogy a műsorszám a bemutatott 
pénzszerzési lehetőséget egyértelműen negatív 
színben, elítélendő módon ábrázolta. A kezdő 
jelenetsorban – káros tartalom hiányában – az 
ellenpontozás objektíve kizárt volt. A másik 
jelenetben pedig, bár nem dialógus formájában, de 
megjelent a negatív, elítélendő jelleg. A szereplők 
metakommunikációja, mozdulatai, gesztusai, 
arckifejezései, hangsúlyai mind hozzájárultak a 
megfelelő értékítélet kialakításához. A szexualitás 
direkt megjelenítésére nem került sor. A leitatás 
számtalan mesében megjelenik, például a „Mátyás 
király aranygyapjas báránya” vagy „A mestertolvaj” 
című mesékben, és sem a leitatás, sem a kifosztás 
nem ér fel a „Jancsi és Juliska” mesében előforduló 
erőszakhoz. 

[12] Sérelmezte, hogy versenytársa esetében az alperes 
hasonló jogsértés miatt lényegesen alacsonyabb 
összegű bírságot szabott ki, ezzel megsértette az 
egyenlő bánásmód követelményét. 

[13] Az alperes védiratában a kereset elutasítását kérte. 
[14] Kiemelte, hogy az eljárást megindító végzésből a 

felperes egyértelműen tudomást szerzett arról, hogy 
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melyik műsorszám melyik jelenetével 
összefüggésben milyen jogsértés lehetősége merült 
fel. 

[15] Az ügy érdemére vonatkozóan fenntartotta a 
határozatban kifejtett álláspontját. 

Az elsőfokú bíróság ítélete 
[16] Az elsőfokú bíróság a 2021. szeptember 22-én kelt, 

fellebbezett ítéletével a keresetet elutasította a 
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Kp.) 88. § (1) 
bekezdésének a) pontja alapján. 

[17] Ítéletének indokolásában rámutatott, hogy az Ákr. 
81. § (1) bekezdése nem terjed ki az eljárást 
megindító végzésre, mivel az az érdemi döntésre 
vonatkozó előírás. Ezzel szemben, az Ákr. 81. § (3) 
bekezdése szerint az önálló jogorvoslattal nem 
megtámadható végzés indokolásában elegendő az azt 
megalapozó jogszabályhelyeket megjelölni. Az Ákr. 
91. §-a is az ügy érdemében hozott döntés esetében 
alkalmazandó, ezért a végzés kiegészítésének 
mellőzése nem jogszabálysértő. A végzés teljesítette 
a törvény által előírt tartalmi követelményeket. A 
tisztességes eljárás elvével ellentétes lenne, ha a 
hatóság már az eljárás megindításáról szóló 
végzésében közölné érdemi döntésének 
megállapításait és azok részletes indokait. A 
felperesnek az ország egyik legnagyobb piaci 
részesedéssel rendelkező médiaszolgáltatójaként 
rendelkeznie kell a klasszifikációs besoroláshoz 
szükséges szakmai ismeretekkel. Elvárható, hogy a 
kifogásolt jelenetek megjelöléséből és azok 
tartalmából következtetni tudjon azokra az okokra, 
amelyek a nem megfelelő besorolást eredményezték. 
A felperes védekezéshez való joga nem sérült. 

[18] Kifejtette, hogy a műsorszám kezdő jelenete – 
különösen a másik kifogásolt jelenettel együtt – a 
kiskorú nézők által is értelmezhető módon, azonban 
megfelelő ellenpontozás nélkül jelenítette meg az 
adott magatartást. A bankjegyek kiemelése a 
pénztárcából, az alkoholtól bódult állapotban lévő 
férfi képe és közben az egyik női szereplő „Ne 
csináld!” felszólítása, majd a lányok taxihoz futása a 
vágásnak és a rendezői munkának köszönhetően 
egyértelművé tette, hogy a pénzt csalárd módon 
szerezték meg. Ezt a taxiban lezajlott párbeszéd is 
megerősítette, mialatt a női szereplők arcán 
megbánás vagy erkölcsi dilemma nem volt 
felfedezhető, sőt, további hasonló cselekmény 
elkövetésének szándékát nyilvánították ki. A másik 
jelenet nyilvánvalóan összefüggésbe hozható a kezdő 
jelenettel, ami még egyértelműbbé teszi, hogy a női 
szereplők több esetben követték el a 
bűncselekménynek minősülő és erkölcsileg 
elítélendő magatartást. Utóbbi jelenet még 
egyértelműbben mutatta be, amint a fiatal lányok 
anyagi haszonszerzés céljából idősebb, idegen 
férfival ismerkedtek, a férfi felszólítására, pénzbeli 
ellenszolgáltatás fejében, szexuális jellegű 
cselekményeket végeztek, miközben végső céljuk a 
férfi kifosztása volt. A jelenet összességében azt 
sugallhatta a védendő korosztály számára, hogy a 
pénz és egyéb anyagi előnyök megszerzése a 
szexualitás felhasználásával, klasszikus, hétköznapi 
értelemben vett munkavégzés nélkül is könnyen 
lehetséges. Megállapította, hogy a vizsgált 
műsorszám nem tartalmazott kellő mértékű és 

egyértelműen értelmezhető ellenpontozást. A 
tizenhat éven aluli kiskorúak még kialakulatlan, 
formálódó, útkereső személyisége nem tudja 
dekódolni a szereplők metakommunikációiban, 
illetve a rendezői eszközökben megnyilvánuló, 
felperes által hangsúlyozott absztraktabb erkölcsi 
dilemmákat. A karakterek metakommunikációja 
egyrészt nem szerepelt kellő súllyal a jelenetben, 
másrészt végkimenetelében a szereplők megbánását 
nem eredményezte. A humoros, nevetgélő záró 
jelenet az enyhe negatívumot jelentéktelenné tette, 
azt sugallva, hogy az elért pénzbeli nyereség fejében 
a kisebb, átmeneti kellemetlenség még vállalható. A 
lehetséges súlyosabb következményekre egyáltalán 
nem mutatott rá a történet. Nem fogadta el, hogy a 
szexualitás diszkréten jelent volna meg a 
műsorszámban. A történet kontextusa, a szereplők 
csalárd motivációja mentén megjelenő, kifejezetten 
erotikus képsorokat és szóbeli megnyilvánulásokat is 
tartalmazó jelenet a szexualitást és a testiséget 
eszközként ábrázolta, amely tárgyiasítható, áruba 
bocsátható, használatával előnyök érhetőek el. A 
kifogásolt jelenetek szexuális tartalma, az elítélendő 
megatartás anyagi előnyökkel társítása, a szereplők 
által elkövetett bűncselekmény ellenpontozás nélküli 
bemutatása egyértelműen alkalmas a tizenhat éven 
aluliak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének 
kedvezőtlen befolyásolására. A felperes által említett 
mesék – mint a valóságtól távoli és nem napjainkban 
játszódó történetek – a vizsgált műsorszámmal nem 
voltak párhuzamba állíthatók. 

[19] Az elsőfokú bíróság a kiszabott bírságot is 
jogszerűnek ítélte. A versenytárs médiaszolgáltató 
ügyében hozott határozatot nem tartotta 
értékelhetőnek, mert a fokozatosság és arányosság 
elvének ugyanazon szankcionált személy esetében 
kell érvényesülnie, nem pedig a többi piaci szereplő 
viszonyában, ezért ezen okból az egyenlő elbánás 
elvének [Ákr. 2. § (2) bekezdés b) pont] megsértése 
sem állapítható meg. 

A fellebbezés és a fellebbezési ellenkérelem 
[20] A felperes fellebbezésében elsődlegesen az elsőfokú 

bíróság ítéletének megváltoztatásával kereseti 
kérelmének teljesítését kérte, másodsorban az ítélet 
hatályon kívül helyezése és az elsőfokú bíróság új 
eljárásra és új határozat hozatalára utasítása iránt 
terjesztett elő kérelmet. 

[21] Fenntartotta, hogy az eljárást megindító végzés 
hiányos, az alperes az Ákr. 91. § (1) bekezdésében 
meghatározott, a döntés kiegészítésére vonatkozó 
kötelezettségét megsértette. Az eljárást megindító 
végzésre – mint az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerinti 
döntésre – is irányadó az Ákr. 81. § (1) bekezdése. 
Az alperes végzése nem tekinthető az Ákr. 81. § (3) 
bekezdése szerinti egyszerűsített döntésnek, mert 
annak indokolása nem kizárólag az azt megalapozó 
jogszabályhelyek megjelölését tartalmazza, és abban 
az egyszerűsített jellegre vonatkozó utalás sincs. Az 
Ákr. 1. §-ára utalva kiemelte: egyszerűsített döntés is 
csak az alapelvek érvényesülése esetén 
alkalmazható, ami a jelen esetben nem valósult meg. 
Az eljárás alapját képező tények és az alkalmazandó 
jogszabályhelyek között fennálló oksági kapcsolat 
megjelölése álláspontja szerint kiemelkedő 
jelentőségű, a tisztességes eljárás, a jóhiszeműség és 
a jogszerűség alapelvének, az ügyfél védekezéshez 
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való jogának záloga. Az oksági kapcsolat feltárása és 
az érdemi döntés megállapításainak és részletes 
indokainak közlése közé egyenlőségjel nem tehető. 
Az elsőfokú bíróság érvelésének elfogadása esetén 
az alperes korábbi gyakorlata – amikor az oksági 
kapcsolatot is megjelölte – sértette volna a 
tisztességes eljárás elvét. Kifogásolta, hogy a 
kiegészítés elmaradása miatt nem kerülhetett olyan 
helyzetbe, hogy az ellene indult – szankcióval 
fenyegető – eljárásban teljes és megalapozott 
nyilatkozatot tehessen. Meglátása szerint az elsőfokú 
ítélet ellentmondásos, mert az Ákr. 91. § (1) 
bekezdése sérelmének hiányát a piaci méretével 
indokolta, ami ellentétes az Alaptörvény XV. cikk 
(1) bekezdése szerinti törvény előtti egyenlőség 
alkotmányos követelményével. Hangoztatta, hogy a 
védekezés során nem lehet az eljárás alá vontat olyan 
helyzetbe hozni, hogy találgatnia kelljen. A hiányolt 
okozati összefüggés szerepeltetésének fontosságára 
az alperes határozata a bizonyíték, mert a jogsértések 
köréből a trágárságot kizárta. 

[22] Állította, hogy a bemutatott események elítélendő 
volta kellő súllyal jelent meg a műsorszámban, az 
ellenpontozás megfelelő volt. Szandra arcán 
valamennyi jelenetben zavartság, ijedtség látszott, 
tehetetlennek érezte magát, az eseményekkel 
sodródott. A néző ezzel az érzéssel azonosul a 
történések láttán, a jelenetek nem keltik azt a 
látszatot, hogy Szandra boldogságot élne át vagy a 
cselekedetei ne lennének elítélendők. A férfi szereplő 
sem ébresztett bizalmat, sőt kifejezetten 
ellenszenves, izzadékony, akaratos karakter volt, 
akitől Szandra kifejezetten undorodott. 
Ellentmondásosnak tartotta az ítéletet abban a 
kérdésben, hogy a bemutatott jelenetek milyen hatást 
válthattak ki a nézőkben. Míg a kifogásolt jelenetek 
vizsgálata kapcsán a szereplők cselekményét 
súlyosan elítélendőnek festette le, addig a [44] 
bekezdésben már kisebb átmeneti 
kellemetlenségként jellemezte azokat. Kiemelte, 
hogy a szexualitás direkt ábrázolására sem képileg, 
sem verbálisan nem került sor, a kifogásolt jelenetek 
üzenete éppen morális ellensúlyt képezett az epizód 
végére. Nézete szerint az elsőfokú bíróság túllépte 
mérlegelési jogkörének határait, és olyan 
filmművészeti, dramaturgiai, írói szakkérdésekben 
foglalt el szubjektív álláspontot, amelyre 
szakképesítéssel nem rendelkezik. Kifogásolta azt is, 
hogy az elsőfokú bíróság szinte kritikátlanul 
elfogadta az alperes álláspontját. Mellőzte a 
keresetben említett mesék párhuzamát is, miközben 
a hátsó szándékkal történő leitatás, mint 
magatartásminta azokban is megjelenik, a szereplők 
csalárd motivációja ezért nem tesz szükségessé 
magasabb korhatári besorolást. 

[23] Tévesnek tartotta azt az elsőbírói érvelést, amely 
szerint a versenytárs médiaszolgáltató ügyében 
hozott határozat nem értékelhető a jelen perben. Az 
Ákr. 2. § (2) bekezdésének b) pontjára utalva 
hangoztatta, hogy esetében az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdése c) pontjának 
megsértése miatt csaknem négyszeres bírságot 
szabott ki az alperes, ami semmiképpen nem 
értelmezhető egyenlő bánásmódnak, és nem 
minősíthető indokolatlan megkülönböztetés és 
részrehajlás nélküli eljárásnak. 

[24] Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú 
bíróság ítéletének helybenhagyását kérte. 
Perköltséget számított fel. 

[25] Kiemelte, az eljárást megindító végzés alapján 
minden szükséges információ a felperes 
rendelkezésére állt a nyilatkozatának megtételéhez. 
A felperesnek nem kellett találgatnia, a végzésből 
egyértelműen megállapítható volt, hogy a kifogásolt 
jelenetek vonatkozásában pontosan mi nem felelt 
meg a vonatkozó követelményeknek, a végzés 
ugyanis a jeleneteket ismertette, és a releváns 
jogszabályhelyek megjelölését is tartalmazta. 

[26] A műsorszámban a védendő korosztály tagjai 
számára azonosítható, de félreérthető vagy nehezen 
feldolgozható téma kapcsán a szereplők 
cselekményének elítélendő volta nem jutott 
kifejezésre. A karakterek gesztusai kellő súllyal nem 
voltak érzékelhetőek. 

[27] A felperes által hivatkozott, más médiaszolgáltatóra 
vonatkozó hatósági döntés a jelen ügyben nem bír 
relevanciával. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[28] A fellebbezés – az alábbiak szerint – nem alapos. 
[29] A Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét a Kp. 108. § (1) 

bekezdése szerint a fellebbezés és a fellebbezési 
ellenkérelem keretei között vizsgálta.  

[30] E körben megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a 
megalapozottan megállapított tényállás alapján, a 
jogvita eldöntésére irányadó jogszabályi 
rendelkezések felhívásával helyes jogi 
következtetést vont le a perbeli ügy eldöntésére 
nézve. Érdemi döntésével és annak indokaival a 
Kúria is egyetértett. A fellebbezésben foglaltakkal 
kapcsolatban az alábbiakat emeli ki. 

[31] A Kp. 100. § (2) bekezdésének b) pontja előírja, hogy 
a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezést 
megalapozó jogszabálysértést, a jogszabályhely 
pontos megjelölésével, illetve azt a közzétett kúriai 
határozatot és annak azt a részét, amelytől az ítélet 
jogkérdésben eltér. Rámutat a Kúria, hogy a 
fellebbezést kizárólag az elsőfokú bíróság eljárásával 
és ítéletével kapcsolatos jogszabálysértések 
alapozhatják meg, az alperes eljárása és határozata 
közvetlenül nem, csak áttételesen – a fellebbezett 
ítélet megállapításain keresztül – lehet a másodfokú 
eljárás tárgya. A felperes a fellebbezésében 
alapvetően továbbra is az alperes jogszabálysértéseit 
kifogásolta, egyfelől a közigazgatási eljárásjogi 
szabályok megszegését, másfelől a klasszifikációra 
vonatkozó anyagi jogi előírások téves értelmezését 
állítva. Ezekben a kérdésekben az elsőfokú bíróság 
az ítéletében – részletes indokolást adva – állást 
foglalt. Ha a felperes nem fogalmazza meg, hogy az 
elsőfokú bíróság ítéletének indokait mennyiben és 
milyen okból kifogásolja, a másodfokú bíróság is 
csak visszautalni tud a fellebbezett ítéletben írtakra. 

[32] A hatósági döntés tartalmára és formájára vonatkozó 
követelményeket az Ákr. 81. §-a határozza meg. Az 
(1) bekezdés szerint a döntés tartalmazza – egyebek 
mellett – a teljes eljárásra történő áttérés esetén az 
áttérés okára, a megismerhetetlenné tett zártan kezelt 
és védett adatokkal együtt megállapított tényállásra, 
a bizonyítékokra, a szakhatósági állásfoglalás 
indokolására, a mérlegelés és a döntés indokaira, 
valamint az azt megalapozó jogszabályhelyek 
megjelölésére is kiterjedő indokolást. A (3) bekezdés 
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szerint az önálló jogorvoslattal nem támadható 
végzésről az indokolásban csak az azt megalapozó 
jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó 
egyszerűsített döntés hozható. A perbeli esetben azt 
a felperes sem vitatta, hogy az alperes eljárást 
megindító végzése önálló jogorvoslattal nem 
támadható, ebből következően azon nem az Ákr. 81. 
§ (1) bekezdésének, hanem a (3) bekezdésének való 
megfelelés kérhető csak számon. Ezen az sem 
változtat, hogy az alperes – több garanciát 
alkalmazva – a végzése indokolásában nem csupán 
az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését 
tüntette fel, az egyszerűsített jellegre pedig nem utalt. 
Az Ákr. 91. § (1) bekezdése értelmében a döntés 
kiegészítésének akkor van helye, ha a döntésből 
jogszabály által előírt kötelező tartalmi elem 
hiányzik, vagy az ügy érdeméhez tartozó kérdésben 
nem született döntés. Az alperes eljárást megindító 
végzéséből – a kifejtettekre figyelemmel – 
jogszabály szerint kötelező tartalmi elem nem 
hiányzik, a végzés nem az ügy érdemében hozott 
döntés [Ákr. 80. § (1) bekezdés], emiatt az elsőfokú 
bíróság helytállóan foglalt állást abban a kérdésben, 
hogy a felperes által kért kiegészítés elmaradása nem 
tekinthető jogszabálysértőnek. 

[33] A Kúria emlékeztet arra, hogy a hatósági döntések 
egyaránt különbözőek anyagi jogi – a hatósági ügyet 
érdemben eldöntők vagy nem érdemiek – és 
eljárásjogi szempontból – az eljárást lezárók vagy 
közbensők. A különböző döntésekkel szemben 
támasztott formai és tartalmi követelmények nem 
azonosak. Így az indokolási kötelezettség is az adott 
döntés által kiváltott joghatáshoz igazodik. 
Legrészletesebb indokolást, lényegében tartalmi 
magyarázatot az eljárást lezáró érdemi döntés 
igényel, mivel ez okoz változást az ügyfél jogi 
helyzetében (jogaiban és kötelezettségeiben). Az 
eljárást megindító végzés nem érdemi, közbenső 
jellegű. Ugyanazt az eljárási hatást váltja ki, mint 
más eljárásfajták esetén a kérelem, a hatósági eljárás 
megindítását. Ennek megfelelően az eljárást 
megindító végzés indokolása akkor elégséges, ha az 
ügyfelet (ügyfeleket) tájékoztatja az eljárásról: 
tartalmaz tényállást, illetve megjelöli azt a 
jogszabályi rendelkezést, amely miatt az eljárás 
szükséges. Minden más körülmény már az eljárásra 
tartozik. Az eljárás során kell a tényállást tisztázni, a 
tényállás jogszabályi minősítését és az alkalmazandó 
jogkövetkezményt megállapítani. Ezek az eljárást 
megindító végzés meghozatalakor általában nem 
állnak rendelkezésre. Ha ugyanis rendelkezésre 
állnának, akkor az eljárást megindító végzés helyett 
nyomban érdemi, az eljárást lezáró végzést kellene 
hozni. 

[34] Az alperes az eljárást megindító végzésében az Ákr. 
1. §-ának megfelelően – az eljárás tisztességességét 
biztosítva, a jogszerűség és a jóhiszeműség alapelveit 
is szem előtt tartva, az ügyféli jogok gyakorlásának 
elősegítése érdekében – kellő részletességű 
tájékoztatást adott az eljárás tárgyáról. Megjelölte azt 
a műsorszámot, illetve annak azokat a részeit, 
amelyek miatt az eljárás megindult, valamint azokat 
a törvényi tényállásokat, amelyeket a vizsgált 
műsorszám közzététele vélelmezhetően megsértett. 
A felperes által hiányolt oksági kapcsolat 
részletezése – amennyiben a feltételezett jogsértést a 
hatóság ténylegesen megállapítja – az érdemi 

döntésre, azaz a határozatra tartozó kérdés, csupán 
annak indokolásában kell, hogy megjelenjen. Amint 
arra az elsőfokú bíróság is utalt, az ilyen jellegű 
prejudikálás éppen a tisztességes eljárás elvével 
lenne ellentétes. Hangsúlyozza a Kúria, hogy az 
alperes – fellebbezésben hivatkozott – korábbi 
gyakorlata jogszerűségének vizsgálata nem képezte a 
jelen eljárás tárgyát. Megjegyzi, hogy az – 
esetlegesen – téves jogértelmezésen alapuló 
gyakorlat megváltoztatásának nincs akadálya 
(1/2002. Közigazgatási jogegységi határozat). 

[35] Kiemeli e körben a Kúria, hogy az Mttv. 9. § (1) 
bekezdése alapján mindenekelőtt a lineáris 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató (jelen 
esetben a felperes) kötelezettsége, hogy az általa 
közzétenni kívánt műsorszámot a közzétételt 
megelőzően a (2)–(7) bekezdés szerinti kategóriák 
valamelyikébe sorolja. Az alperes megfogalmazta, 
hogy a felperes adott műsorszámra vonatkozó 
besorolásának megfelelőségével kapcsolatban, egyes 
konkrét jelenetekre figyelemmel aggályai merültek 
fel. Ezzel összefüggésben kellett a felperesnek 
megtennie a nyilatkozatát, lényegében számot adva 
arról, miért tartotta elégségesnek a III. korhatári 
kategóriába sorolást és indokolatlannak a IV. 
kategória alkalmazását. A felperes által felhívott 
Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdése szerint a 
törvény előtt mindenki egyenlő. Az elsőfokú bíróság 
azon indoka, amely szerint a felperesnek az ország 
egyik legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező 
médiaszolgáltatójaként rendelkeznie kell a 
klasszifikációhoz szükséges szakmai ismeretekkel, 
nem ütközik az általános jogegyenlőség szabályába, 
mindössze arra a felperes által sem vitatott tényre 
mutat rá, hogy a felperesnek – magyar médiapiaci 
jelenlétéből, helyzetéből adódóan – nyilvánvalóan 
jelentős tudása, tapasztalata van a műsorszámok 
korhatári besorolását illetően, ami miatt különösen 
nem fogadható el, hogy az alperes – egyébként 
egyértelmű – felhívásának megértése, teljesítése 
számára bármiféle nehézséget okozott volna, ami 
miatt találgatnia kellett a nyilatkozattétele irányát 
illetően. 

[36] A Kúria összességében az elsőfokú bírósággal 
egyezően megállapította, hogy a felperes 
védekezéshez való joga nem sérült. Nyilatkozatát 
minden, ahhoz szükséges információ birtokában 
tehette meg. Konkrétan nem is mutatta be, mi lett 
volna az a plusz információ, amelynek ismeretében 
más tartalmú nyilatkozatot tett volna. Bár a 
fellebbezési tárgyaláson állította, hogy az eljárást 
megindító végzés alapján úgy értette: az alperesnek a 
kifogásolt jelenetekben megjelenő trágár 
kifejezésekkel kapcsolatban merültek fel aggályai – 
amire végül az alperes nem alapított határozati 
döntést –, a nyilatkozatában mégsem csupán e 
körben tett – igen részletes és az eljárás során 
mindvégig fenntartott, lényegében változatlan – 
előadást. A felperes védekezéshez fűződő jogát a 
jogorvoslathoz fűződő jogával összefügésben is 
szemlélve, a határozat ellen (amelynek indokolását 
már maga a felperes sem tartotta hiányosnak, erre 
vonatkozó kifogást nem fogalmazott meg) keresettel 
élhetett, az elsőfokú bíróság ítélete ellen pedig 
fellebbezéssel, ám az alperes – és az elsőfokú bíróság 
ezzel egyező – érdemi megállapításait megdönteni, 
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saját, korhatári besorolásra vonatkozó álláspontját 
elfogadtatni a jogorvoslat során sem tudta. 

[37] Az Mttv. 9. § (5) bekezdése szerint azt a 
műsorszámot, amely alkalmas a tizenhat éven aluliak 
fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének 
kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy 
erőszakra, illetve szexualitásra utal, vagy témájának 
meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott 
konfliktus, a IV. kategóriába kell sorolni. Az ilyen 
műsorszám minősítése: tizenhat éven aluliak 
számára nem ajánlott. A 10. § (1) bekezdésének c) 
pontja szerint lineáris médiaszolgáltatásban a IV. 
kategóriába sorolt műsorszám megfelelő jelzéssel 
ellátva, 21 óra és 05 óra között tehető közzé. Az 
alperes és az elsőfokú bíróság részletesen kifejtett, 
alapos érvek mentén mutatott rá arra, hogy a 
felperesnek a perbeli műsorszámot – helyesen – nem 
a III., hanem a IV. kategóriába kellett volna sorolnia. 

[38] A Kúria eljáró tanácsa a per tárgyát képező 
műsorszámot megtekintette, és megállapította, hogy 
a felperes a fellebbezésében minden alap nélkül 
állította, hogy a bemutatott események elítélendő 
volta kellő súllyal jelent meg a műsorszámban, az 
ellenpontozás megfelelő volt. A képi és hangi 
eszközökkel egyaránt explicit módon bemutatott 
magatartás – a kifosztás – helytelen, elítélendő 
voltának érzékeltetéséhez az egyik női szereplő 
(Szandra) arcán átfutó érzelmek (zavartság, ijedtség, 
undor) megjelenítése, a szereplő ebből 
kikövetkeztethető érzelmi állapota, viszonyulása 
(tehetetlenség, sodródás) elégtelen volt. Ennek 
megítélése során nem az átlag néző szempontjait, 
hanem – ahogyan azt az alperes és az elsőfokú 
bíróság is tette – a védendő kiskorúak szempontjait, 
életkori sajátosságait kellett figyelembe venni. Ők 
azok, akiknek a látottak-hallottak feldolgozásához a 
vizsgált műsorszámbelinél egyértelműbb, 
részletesebb magyarázatra van szükségük, mert még 
nem képesek minden esetben olyan összetett módon 
értékelni a műsorszám tartalmát, mint egy felnőtt 
néző. A fiatal korosztály formálódó világképének, 
értékrendjének kialakításához a televízióban látott 
szereplők gyakran kínálnak modelleket, amelyeket a 
fiatalok még kritikátlanul fogadnak el, illetve a kevés 
élettapasztalatuk miatt nehezen ítélhetik meg a 
bemutatottak erkölcsi és társadalmi elfogadottságát. 
A kifogásolt műsorszám – a védendő kiskorúak 
szemszögéből – félreérthető és ártalmas üzenetet 
közvetített, káros életvezetési modellt kínált: 
számukra a kifosztást jól jövedelmező, különösebb 
kockázattól mentes, alapvetően elfogadható 
magatartásként mutatta be. A férfi karakternek a 
felperes által hivatkozott ellenszenves volta éppen 
nem ellensúlyozó jellegű volt, hanem az említett 
magatartást tanúsító női szereplőkkel való könnyebb 
azonosulást segítette elő. Az elsőfokú ítéletnek a 
felperes által hivatkozott ellentmondásosságát a 
Kúria nem észlelte. A női szereplők cselekményét – 
helyesen – súlyosan elítélendőnek tartotta, ezzel 
összhangban a [44] bekezdésben arra mutatott rá, 
hogy a műsorszámbeli ábrázolás relativizálta annak 
súlyát: a humoros, nevetgélő záró jelenet még a 
bemutatott enyhe negatívumot is 
eljelentéktelenítette, azt kisebb, átmeneti 
kellemetlenségként ábrázolva. 

[39] Az elsőfokú bíróság – a fellebbezésben foglaltakkal 
szemben – okszerűen mutatott rá arra, hogy a 

szexualitás nem csupán diszkrét módon jelent meg a 
műsorszámban. Az egyik kifogásolt jelenet 
meghatározó eleme volt az erotika, a flört, a 
csókjelenetek bemutatása, ahogy a fellebbezett ítélet 
is megfogalmazta: a szexualitást és a testiséget 
eszközként ábrázolva, amely tárgyiasítható, áruba 
bocsátható, használatával előnyök érhetőek el. Erre a 
felperes által említett morális ellensúlyként tekinteni 
semmiképpen sem lehetett. 

[40] A Legfelsőbb Bíróság Kfv.IV.37.224/2005/7. és 
Kfv.IV.37.296/2005/7. számú ítéletei óta töretlen 
bírósági gyakorlat szerint a korhatári besorolás 
jogkérdés és nem szakkérdés. A Kúria nem lát 
indokot arra, hogy ettől jelen ügyben eltérjen. Az 
alperes jogalkalmazást segítő ajánlása, valamint a 
következetes hatósági és bírósági jogalkalmazásban 
kimunkált, irányt adó szempontrendszer alapján 
szakértő bevonása nélkül megállapítható volt, hogy 
melyek a műsorszám megfelelő minősítésének 
kritériumai. A perben nem merült fel olyan 
különleges szakértelmet igénylő kérdés, amely 
szükségessé tette volna igazságügyi szakértő 
bevezetését az eljárásba. Az kétségtelen, hogy az 
elsőfokú bíróság az alperessel egyező érdemi 
álláspontot foglalt el, azonban a Kúria megítélése 
szerint is helyesen értékelte a vizsgált műsorszámot, 
ítéletében részletesen, logikusan kifejtett indokát 
adta ítéletének, az minden tekintetben összhangban 
áll az Mttv. vonatkozó rendelkezéseivel. A felperes 
kifogásait az alperes értékelési érvrendszerét illetően 
hangsúlyozza a Kúria, hogy az elsőfokú bíróság 
részletesen ismertetett mérlegelési tevékenység 
eredményeként döntött az alperes határozatának 
megalapozottságáról. A Kúria ennek 
felülmérlegelésére a fellebbezés fejtegetései ellenére 
sem látott alapos indokot. Az elsőfokú bíróság 
logikus, okszerű, az egyes jeleneteknek a realitás 
talaján álló értékeléséről adott számot ítélete 
indokolásában – e tekintetben jogszabálysértés, 
tényállásbeli hiányosság a felperes részéről sem 
merült fel –, azzal a Kúria is egyetértett. 

[41] A keresetben említett mesék párhuzama – a felperes 
fellebbezési érvelésével ellentétben – nem volt 
figyelembe vehető. Az Mttv. 203. §-ának 47. pontja 
szerint a műsorszám: hangok, illetve hangos vagy 
néma mozgóképek, állóképek sorozata, amely egy 
médiaszolgáltató által kialakított műsorrendben vagy 
műsorkínálatban – hosszától függetlenül – önálló 
egységet alkot. Az Mttv. már idézett 9. § (1) 
bekezdése szerinti klasszifikációs kötelezettség a 
lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató 
által közzétenni kívánt műsorszámokra vonatkozik, a 
felperes által hivatkozott mesebeli történetek 
korhatári besorolása így szóba sem kerülhetett. 

[42] Az alkalmazott jogkövetkezmény vizsgálatát a 
felperes jogszabálysértésre hivatkozva kérte, arra 
nem hivatkozott, hogy az elsőfokú bíróság 
jogkérdésben eltért volna a Kúriának a Bírósági 
Határozatok Gyűjteményében közzétett 
határozatától. A jogkövetkezmény diszkriminatív 
alkalmazását a Kúria ebben az esetben is a 
Jogegységi Panasz Tanácsa Jpe.I.60.002/2021/7. 
határozatában kifejtett ügyazonosság kritériumai 
alapján (Indokolás [19]–[21], [25]) tudná 
megvizsgálni, de a fellebbezés az erre vonatkozó 
tartalmi kifejtést is mellőzte. A felperes anélkül 
sérelmezte az egyenlő bánásmód követelményének 
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megsértését, hogy bemutatta volna az általa 
hivatkozott másik ügy egyedi körülményeit, a 
fokozatosság, arányosság azon ügyben történt 
figyelembevételét. Nem tárta a bíróság elé, hogy a 
két ügyben felmerült bírságkiszabási szempontok 
egymással bármilyen mértékben is egyezőséget 
mutatnának. Erre figyelemmel a két ügy 
összehasonlítása nem volt lehetséges, ennek 
hiányában pedig diszkriminatív – indokolatlanul 
megkülönböztető, részrehajló – jogalkalmazás sem 
volt megállapítható. 

[43] A Kúria ezért a jogkövetkezményt csak a felperes 
által hivatkozott jogszabálysértés tekintetében 
vizsgálhatta. Megállapította, hogy az elsőfokú 
bíróság ebben a vonatkozásban is helyesen járt el, 
amikor részletesen megindokolt döntésével arra a 
következtetésre jutott, hogy az alperes hatóságot 
jogszabálysértés nem terheli. Az alperesnek a 
bírságkiszabás során a felperes egyedi ügyének 
körülményeit kellett mérlegelnie, és a fokozatosság 
és arányosság elvét is a felperes vonatkozásában 
kellett érvényre juttatnia. 

[44] Minderre tekintettel a Kúria az elsőfokú bíróság 
ítéletét a Kp. 109. § (1) bekezdése alapján 
helybenhagyta. 

(Kúria Kf.VII.41.039/2021.) 

Az adásvételi szerződést elfogadó jognyilatkozat 
megtételére a Földforgalmi tv.-ben 

meghatározott 60 napos határidő jogvesztő. Az 
elővásárlásra jogosult a határidő utolsó napjáról adott 
téves tájékoztatásra – amennyiben saját jogszerű 
magatartásával a súlyos törvényi következmény 
elhárítására képes lett volna – sikerrel nem 
hivatkozhat [2017. évi I. törvény (Kp.) 2. § (2), (4) bek., 
2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) 21. § (2), 
(3), (9) bek., 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 
(Rendelet) 13. § (1) bek.]. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 
[1] A perben nem álló eladó, valamint az alperesi 

érdekelt mint vevő 2020. szeptember 14-én 
adásvételi szerződést kötöttek a .../168. és a .../56. 
helyrajzi számú ingatlanokra. 

[2] Az adásvételi szerződést 2020. szeptember 14-től 
2020. november 16-ig az elektronikus tájékoztatási 
rendszer keretében működő kormányzati honlapon (a 
továbbiakban: kormányzati portál) közzétették, 
valamint a föld fekvése szerint illetékes települési 
önkormányzat polgármesteri hivatalának 
hirdetőtábláján is kifüggesztették. A kormányzati 
portálon a „Hirdetmény törzsadat” nyomtatványon a 
kifüggesztés időpontjaként 2020. szeptember 14-ét, a 
jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó 
napjaként 2020. november 16-át tüntették fel, míg a 
közzétett, illetve a kifüggesztett szerződésre 
felvezetett záradékon a határidő utolsó napjaként 
2020. november 13. szerepelt. 

[3] Az elővásárlásra jogosult felperestől 2020. november 
16-án érkezett elfogadó jognyilatkozat. 

[4] Az alperes a 2021. január 8-án kelt, keresettel 
támadott határozatával az alperesi érdekelt 
tulajdonszerzését – a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 
Csongrád-Csanád megyei elnöksége CSON01-
55572-7/2020. számú állásfoglalásának megfelelően 

– jóváhagyta, egyúttal a felperes tulajdonszerzését 
megtagadta. 

[5] Határozatát a mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a 
továbbiakban: Földforgalmi tv.) 21. §-ának (3) és (9) 
bekezdéseiben foglaltakra alapította. Indokolásában 
rámutatott, hogy az adásvételi szerződést a 
kormányzati portálra 2020. szeptember 14-én 
töltötték fel, a jognyilatkozat megtételére 
rendelkezésre álló 60 napos jogvesztő határidő az ezt 
követő napon kezdődött, annak utolsó napja pedig 
2020. november 13. volt. Az elfogadó nyilatkozat 
benyújtására 2020. november 16-án, elkésetten 
került sor. Álláspontja szerint az, hogy a 
„Hirdetmény törzsadat” nyomtatványon a jog 
gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja 
tévesen szerepelt, nem eredményezi a Földforgalmi 
tv. 23. § (2) bekezdése szerinti megtagadási ok 
alkalmazhatóságát, hiszen az eladó és a vevő az 
elővásárlásra vonatkozó szabályokat nem sértette 
meg, és az elővásárlásra jogosultak számára is nyitva 
állt a 60 napos nyilatkozattételi határidő. Felhívta a 
Kúria Kfv.VI.37.746/2017/8. számú, közzétett – a 
KGD2019. 79. szám alatt is megjelent – határozatát, 
amely szerint az adásvételi szerződést elfogadó 
jognyilatkozat megtételére a Földforgalmi tv.-ben 
meghatározott 60 napos anyagi jogi határidő 
jogvesztő; amennyiben a jegyző az adásvételi 
szerződés záradékolása során a jognyilatkozat 
megtételére nyitva álló 60 napos határidő utolsó 
napját a záradékban tévesen tüntette fel, az nem hat 
ki a jogvesztő határidő számítására, a téves záradék 
nem írja felül a Földforgalmi tv.-ben rögzített 
határidőt és annak számítási módját. Az alperes jogi 
álláspontja szerint – bár a Földforgalmi tv. 2020. 
július 1-jétől hatályos 21. § (2) bekezdése értelmében 
az adásvételi szerződés hirdetményi úton való 
közlése a kormányzati portálon történő közzététellel 
valósul meg, a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján 
való kifüggesztés pedig tájékoztató jellegűvé vált –, 
a Kúria által kifejtett jogértelmezés a jelen eljárásban 
is alkalmazandó. 

A keresetlevél és a védirat 
[6] A felperes keresetlevelében az alperes határozatának 

megsemmisítését és az alperes új eljárásra 
kötelezését kérte. Felhívta az Alaptörvény XXIV. és 
XXVIII. cikkét, az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 1. §-át, a 2. § (2) bekezdésének 
a) és b) pontjait, az 5. § (2) bekezdésének a) pontját, 
a 6. § (1) bekezdését, a Földforgalmi tv. 21. §-ának 
(2), (3) és (9) bekezdéseit, a 23. § (2) bekezdését, a 
27. § (2) bekezdésének a) pontját, továbbá az 
elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása 
érdekében az adásvételi és a haszonbérleti szerződés 
hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó 
eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. §-
ának (1) bekezdését és a (2) bekezdés b) pontját. 
Hangsúlyozta, hogy a kormányzati portálon 
megjelenő információk hitelességében az 
elővásárlásra jogosult alappal bízhat. Kiemelte, hogy 
a hirdetményben megjelölt határidőben, annak 
közzététele alatt nyújtotta be elfogadó nyilatkozatát. 
Álláspontja szerint az alperes jogszabálysértő módon 
értékelte a terhére a jegyzői eljárás hibáját. Az 
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alperesnek nemcsak az ő, hanem a szerződés szerinti 
vevő tekintetében is meg kellett volna tagadnia az 
adásvételi szerződés jóváhagyását, ilyen módon lett 
volna orvosolható a jegyző eljárási szabálytalansága 
következtében őt ért sérelem. Meglátása szerint az 
alperes által felhívott kúriai határozat 
(Kfv.VI.37.746/2017/8., KGD2019. 79.) a jelen 
esetben éppen azért nem lehet irányadó, mert annak 
meghozatalakor még nem a kormányzati portálon 
történő közzététel minősült az adásvételi szerződés 
hirdetményi úton való joghatályos közlésének. 
Hivatkozott ugyanakkor a Kúria 
Kfv.II.37.037/2017/4. számú ítéletében foglaltakra, 
kiemelve, hogy nem róható fel a feleknek, ha a 
jegyzői eljárásban hiba történik, miután arra 
egyiküknek sincs ráhatása, azt ellenőrizni nem 
tudják. A Kúria Kfv.IV.38.083/2016/5. számú 
ítéletére, valamint a 2/2018. (IX. 17.) KMK 
véleményre utalva hangsúlyozta, hogy a jegyzői 
eljárás hibáinak korrigálására az adásvételi szerződés 
jóváhagyására irányuló hatósági eljárás keretében 
kell sort keríteni. Kiemelte továbbá, hogy a Kúria a 
Kfv.II.37.899/2017/8. számú, az EBH2019. K9. 
számon is megjelent határozatában megállapította, 
miszerint a vételi és az elővásárlási jog gyakorlása 
körében eljáró minden személy csak a saját 
magatartásáért tartozik, tartozhat felelősséggel; más 
jogsértő magatartása az egyébként jogszerűen eljáró 
személynél jogvesztést nem idézhet elő. 

[7] Az alperes védiratában a kereset elutasítását kérte, a 
határozatában kifejtett indokok alapján. 

[8] Az alperesi érdekelt ugyancsak a kereset elutasítása 
iránt terjesztett elő kérelmet. Álláspontja szerint az 
alperes a jogszabályoknak és a bírói gyakorlatnak 
megfelelően döntött. Kiemelte, hogy a kormányzati 
portálon 2020. szeptember 14-én tették közzé a 
perbeli adásvételi szerződéssel kapcsolatos 
hirdetményt, az elővásárlásra jogosultak részére 
biztosított 60 napos anyagi jogi jogvesztő határidő a 
közzétételt követő napon kezdődött. Azt pedig maga 
a felperes sem vitatta, hogy a határidőt elmulasztva, 
késve nyújtotta be az elfogadó jognyilatkozatát. 

A jogerős ítélet 
[9] Az elsőfokú bíróság a 2021. május 18-án kelt és 

jogerős ítéletével a keresetet elutasította a 
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Kp.) 88. § (1) 
bekezdésének a) pontja alapján. 

[10] Egyetértett az alperessel abban, hogy a perbeli 
tényállás mellett a Kúria Kfv.VI.37.746/2017/8., 
KGD2019. 79. számú határozatában foglaltak analóg 
alkalmazásának van helye. Ítéletének indokolásában 
kifejtette: az adott jegyzői hiba megítélésén nem 
változtat, hogy a jogvesztő határidő lejártának téves 
feltüntetésére a 2020. július 1-jét megelőző 
szabályozás szerint joghatályos közlésnek minősülő, 
a hirdetőtáblán kifüggesztett adásvételi szerződésre 
vezetett záradékon vagy az ezt követően joghatályos 
közlésnek minősülő, a kormányzati portálon 
megjelenő tájékoztató adatok között került sor. 
Rámutatott, hogy a közlés a szerződéshez és nem a 
tájékoztató adatokhoz kapcsolódik. Azt tartotta 
döntőnek, hogy mindkét közlési forma az adott jogi 
szabályozás mellett joghatályos közlésnek felelt 
meg, mindkét esetben a feleknek fel nem róható 
jegyzői tévedésről volt szó, amely a hatósági 

jóváhagyási eljárásban nem volt orvosolható. A 60 
napos határidő az elfogadó nyilatkozatot tevők 
részére mindkét esetben rendelkezésre állt, az 
elővásárlásra vonatkozó szabályok nem sérültek. Az 
elővásárlási jog jogosultja a 60 napos jogvesztő 
határidőn belül tehet az adásvételi szerződésre 
elfogadó jognyilatkozatot, amely határidőt nem 
írhatja felül a jegyző tévedése. A Kúria a felhívott 
határozatában a 2/2018. (IX. 17.) KMK vélemény 1. 
pontjával összefüggésben hangsúlyozta, hogy a 
jegyző záradékolási tévedése nem befolyásolhatja a 
60 napos jogvesztő határidő kezdetét, tartalmát és 
elmulasztásának következményeit; a jegyzői eljárás 
ilyen hibája a mezőgazdasági igazgatási szerv előtti 
eljárásban nem javítható ki. Hangsúlyozta, hogy az 
elővásárlási jognyilatkozatot tevőnek kellő 
gondosság mellett meg kell győződnie arról, hogy a 
60 napos jogvesztő határidő mikor jár le. Hozzátette, 
hogy a per tárgyát képező ingatlan vételárának 
nagyságára (114 000 000 forint) is tekintettel 
életszerűtlen, hogy a felperes csupán a tájékoztató 
adatok és nem a teljes adásvételi szerződés 
ismeretében tette meg a jognyilatkozatát. 

A felülvizsgálati kérelem és az ellenkérelem 
[11] A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet 

hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új 
eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára 
utasítását kérte. 

[12] Kifogásolta, hogy a jogerős ítélet sérti a Kp. 2. §-
ának (1) és (4) bekezdéseit, mert az elsőfokú bíróság 
a keresetében előadottakat nem bírálta el: mellőzte 
vizsgálni a Kúria Kfv.II.37.037/2017/4., a 
Kfv.IV.38.083/2016/5. és a Kfv.II.37.899/2017/8., 
EBH2019. K9. számú határozataira vonatkozó 
hivatkozását, emellett tévesen értelmezte a 2/2018. 
(IX. 17.) KMK véleményt. Hangsúlyozta, hogy a 
jegyzői eljárás hibája nem róható a terhére, azt a 
hatósági eljárásban kellett volna orvosolni, más 
személy jogsértő magatartása az ő jogvesztését – az 
egyenlő bánásmód követelményét is megsértve – 
nem idézhette volna elő. Az elsőfokú bíróság tévesen 
alkalmazta a Földforgalmi tv. és a Rendelet 
keresetlevélben is felhívott rendelkezéseit, ezáltal 
maga is megsértette az Alaptörvényben és az Ákr.-
ben biztosított alapvető jogait. Figyelmen kívül 
hagyta az elektronikus közzététel sajátosságait, nem 
tulajdonított jelentőséget a kormányzati portálon 
megjelent tájékoztatónak, a tájékoztató 
rendeltetésének, hogy az abban foglalt adatok 
hitelességében bárki alappal bízhasson, eljárása 
során irányadónak tekintse. A 2020. július 1-jét 
megelőzően, hirdetőtáblán közzétett hirdetményhez 
nem kapcsolódott olyan tájékoztató, mint az 
elektronikus közzététel esetén, így nézete szerint 
nem lehet analóg módon alkalmazni a Kúria 
Kfv.VI.37.746/2017/8., KGD2019. 79. számú 
határozatát. Ez a határozat nem vizsgálta a jelen ügy 
egyik sarkalatos pontját jelentő körülményt: az 
elektronikusan közzétett hirdetményben megjelent 
tájékoztatóban szereplő információk 
helytállóságának, hitelességének jelentőségét.  

[13] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős 
ítélet hatályában fenntartását kérte. Perköltséget 
számított fel. 

[14] Álláspontja szerint helyesen járt el az elsőfokú 
bíróság, amikor a Kúria általa is felhívott 
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Kfv.VI.37.746/2017/8., KGD2019. 79. számú 
határozatában kifejtett jogértelmezést az ítélkezése 
alapjául elfogadta. Hangoztatta, hogy a közzététel 
módjában bekövetkezett változástól függetlenül a 
jegyzői hiba azonos jellegű, így annak 
jogkövetkezménye sem térhet el. Hivatkozott arra, 
hogy a perbeli elfogadó nyilatkozat szövegezése 
egyértelműen arra utal, hogy a felperes a 
nyilatkozatát nem csupán a tájékoztató adatok 
alapján tette meg, hanem ismerte a közzétett és 
helyes tartalmú záradékkal ellátott adásvételi 
szerződést is. A felperes az általa felhívott kúriai 
határozatok alkalmazásának hiányát úgy kérte 
számon, hogy nem vette figyelembe a részben vagy 
egészben eltérő tényállásokat. A jelen ügyben az 
említett kúriai döntésektől eltérő ténybeli elemek 
merültek fel, amelyek azonban éppen az e döntéseket 
időben is követő Kfv.VI.37.746/2017/8., KGD2019. 
79. számú határozattal azonosak. 

[15] Az alperesi érdekelt felülvizsgálati ellenkérelmében 
a jogerős ítélet hatályában fenntartását kérte. 
Perköltséget számított fel. 

[16] Tévesnek tartotta a felperes érvelését, amely szerint 
az elsőfokú bíróság ítélete jogkérdésben eltért volna 
a Kúria közzétett határozataitól. Éppen ellenkezőleg, 
az elsőfokú bíróság a Kúria Kfv.VI.37.746/2017/8., 
KGD2019. 79. számú határozatának megfelelően 
hozta meg az ítéletét. A felperes a jegyzőre és az 
alperesre kívánja áthárítani saját mulasztásának 
következményeit, azonban erre – az említett kúriai 
határozattal összhangban – nincs jogi lehetőség. 

A Kúria döntése és jogi indokai 
[17] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Kp. 118. § (1) 

bekezdése a) pontjának aa) alpontja és b) pontja 
alapján befogadta, mert azt a joggyakorlat egysége, 
valamint a Kúria közzétett határozatától 
jogkérdésben való eltérés vizsgálata érdekében 
indokoltnak tartotta. 

[18] A felülvizsgálati kérelem – az alábbiak szerint – nem 
alapos. 

[19] A Kúria az elsőfokú bíróság jogerős ítéletét a Kp. 
115. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó 108. § (1) 
bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelem és az 
ellenkérelem keretei között – a megjelölt 
jogszabálysértések mentén – vizsgálta felül. A Kp. 
120. § (5) bekezdése értelmében a felülvizsgálati 
eljárásban bizonyítás felvételének nincs helye, a 
Kúriának a felülvizsgálati kérelem elbírálása során a 
jogerős határozat meghozatalakor rendelkezésre álló 
iratok és bizonyítékok alapján kellett döntenie. 

[20] A Kúria megállapította, hogy az elsőfokú bíróság 
nem vitatott tényállásból a Kúria korábban közzétett 
határozatának jogértelmezésével egyező jogi 
következtetést vont le. A jogerős ítéletben írtakkal a 
Kúria egyetértett, a felülvizsgálati kérelemben 
foglaltakkal összefüggésben az alábbiakat emeli ki. 

[21] Az elsőfokú bíróság a perbeli közigazgatási jogvitát 
– a felperes kifogásával szemben – a kereseti 
kérelem, a felek által előterjesztett kérelmek és 
jognyilatkozatok keretei között bírálta el [Kp. 2. § (4) 
bekezdés], miután pedig a felperes keresetét – 
jogszerűen – megalapozatlannak ítélte, a hatékony 
jogvédelem biztosításának [Kp. 2. § (2) bekezdés] 
elmaradása alappal nem volt számon kérhető. 

[22] Helytállóan mutatott rá az alperes a határozatában és 
az elsőfokú bíróság az ítéletében, hogy a Kúria a 

Kfv.VI.37.746/2017/8. számú, közzétett, a 
KGD2019. 79. szám alatt is megjelent határozatában 
a perbeli üggyel túlnyomórészt azonos tényálláson és 
megegyező jogi alapokon nyugvó jogvitában döntött. 
Az e határozatban foglaltakkal a Kúria jelen tanácsa 
teljes mértékben egyetértett, az eltérésre nem látott 
okot. A Kúria a precedens határozatában 
egyértelműen rámutatott, hogy az adásvételi 
szerződésre a jegyző által rávezetett záradék olyan 
tájékoztatásnak minősül, melynek egyfelől 
tényszerűnek kell lennie, másfelől az abban 
foglaltaknak követniük kell a Földforgalmi tv. 21. § 
(3) bekezdésében szabályozott határidőszámítási 
metódust. Amennyiben a záradék a határidők 
számítása vonatkozásában nem felel meg a fent 
megjelölt jogszabályhelynek, úgy ez a tény nem 
befolyásolja a szerződést elfogadó jognyilatkozat 
megtételének határidejét, vagyis a Földforgalmi tv.-
ben foglaltakat nem írhatja felül a helytelen adatot 
(adatokat) tartalmazó záradék. A 2/2018. (IX. 17.) 
KMK vélemény 1. pontjával összefüggésben – 
amelynek értelmében a jegyző által elkövetett 
jogszabálysértések kiküszöbölésére a képviselő-
testület nem jogosult, arra a mezőgazdasági 
igazgatási szerv előtti eljárásban van lehetőség – 
kifejtette, és ezáltal a véleményben írtakhoz kötelező 
erőt rendelt, hogy az adott esetben a jegyző 
záradékolási tévedése nem befolyásolhatja a 60 
napos jogvesztő határidő kezdetét, tartalmát és annak 
elmulasztása következményeit. A jegyzői eljárás 
ilyen hibája a mezőgazdasági igazgatási szerv előtti 
eljárásban nem javítható ki, arra nem vonatkozik a 
KMK vélemény 1. pontja. Rámutatott, hogy a jegyző 
záradékolás során elkövetett hibája nem vezethet 
oda, hogy a mezőgazdasági igazgatási szerv az 
adásvételi szerződés jóváhagyásának 
megtagadásáról hozzon döntést, és ezzel az 
adásvételi szerződés ismételt kifüggesztését 
feltételezve lehetőséget biztosítson a Földforgalmi 
tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott jogvesztő 
határidőt elmulasztó felperes részére újabb elfogadó 
nyilatkozat benyújtására. 

[23] Kétségtelen, hogy a jelen perbeli esetben a jogvesztő 
határidő lejártának téves feltüntetésére nem az 
adásvételi szerződésre vezetett záradékon került sor 
(ott ugyanis az helyesen, a törvénynek megfelelően 
szerepelt), hanem a kormányzati portálon megjelenő 
tájékoztató adatok között. E körülménynek azonban 
– amint arra az elsőfokú bíróság helytálló indokok 
mentén rámutatott – nincs olyan relevanciája, amely 
miatt az adott jegyzői hibának eltérő megítélés alá 
kellene esnie. A Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdése 
az elővásárlási jog jogosultja számára az adásvételi 
szerződésre vonatkozó elfogadó nyilatkozat 
megtételére rendelkezésre álló jogvesztő határidő 
kezdő időpontját (a Földforgalmi tv. 21. § (2) 
bekezdésére is figyelemmel 2020. július 1. előtt: az 
adásvételi szerződésnek a polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő nap, 
2020. július 1-jétől: az adásvételi szerződésnek a 
kormányzati portálon történő közzétételét követő 
nap) és annak tartamát (60 nap) egyértelműen 
meghatározza, ezek a perbeli esetben a felperes előtt 
is ismertek voltak. Bár a határidő (törvénynek 
megfelelően számított) utolsó napját az adásvételi 
szerződésre vezetett záradékon, illetve 2020. július 1-
jétől a kormányzati portálon megjelenő elektronikus 
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tájékoztató adatai között – a felperes által hivatkozott 
Rendelet 13. § (1) bekezdése szerint is kifejezetten 
csupán tájékoztatási céllal – szerepeltetni kell, 
azonban, ha ez az időpont bármelyik helyen tévesen 
(a törvényben foglaltaktól eltérően) szerepel, az nem 
jelentheti azt, hogy a jogvesztés ne a törvény kógens 
előírásai szerint következzék be. A Földforgalmi tv. 
és a Rendelet szabályozásának az alperes és az 
elsőfokú bíróság általi érvényre juttatása a felperes – 
általa hivatkozott – az Alaptörvényben és az Ákr.-
ben biztosított alapvető jogait nem sérti. 

[24] E körben a Kúria mindenekelőtt azt hangsúlyozza, 
hogy a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében 
rögzített határidővel, valamint annak 
elmulasztásának a Földforgalmi tv. 21. § (9) 
bekezdéséből is eredő súlyos következményével 
(jogvesztés) az elővásárlásra jogosult felperesnek az 
adásvételi szerződés – és nem a tájékoztató adatok – 
közzétételére figyelemmel tisztában kellett lennie, e 
tekintetben az ő kockázata volt, hogy a határidő 
számításakor nem járt el kellő figyelemmel, 
körültekintéssel. Másfelől arra mutat rá, hogy az 
adott esetben a föld tulajdonjogának megszerzésére 
vonatkozó konkuráló dologi jogi igények merültek 
fel, a tulajdonszerzés pedig szigorú törvényi 
szabályokhoz kötött, a felperes törvény erejénél 
fogva bekövetkezett jogvesztésére figyelemmel az 
alperesi érdekelt tulajdonjogi igénye jogszerűen nem 
lett volna megtagadható. Az egyenlő bánásmód 
követelményének sérelme – miután a felperes és az 
alperes nem voltak összehasonlítható helyzetben – 
fel sem merülhetett. Ha a bíróság a jegyző hibájának 
a törvényi határidőre gyakorolt hatását elismerné, 
azzal nemcsak a felperesnek biztosítana a törvényben 
írtakon túli előnyt, hanem az alperesi érdekeltet 
hozná a törvényben írtakkal szemben hátrányos 
helyzetbe. Az érdekelt anyagi jogát ugyanis a 
jogvesztő határidő elmulasztása ugyancsak érinti, 
hiszen annak folytán szerez tulajdont. Ilyen 
törvényrontó hatalma a bíróságnak nincs. A felperes 
elmulasztotta a szerződés elfogadására vonatkozó 60 
napos jogvesztő határidőt, így megsértette a 
Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében írtakat, ezért 
a Földforgalmi tv. 21. § (9) bekezdésére tekintettel az 
elővásárlási jognyilatkozatát olyannak kellett 
tekinteni, mintha az elővásárlási jogát nem 
gyakorolta volna. Mindamellett a felperes nincs 
elzárva attól, hogy a jogvesztő határidő lejártának a 
kormányzati portálon megjelenő tájékoztató adatok 
között történt téves feltüntetésére alapítottan – ha 
annak egyéb törvényes feltételei maradéktalanul 
fennállnak – esetleges kártérítési igényét 
érvényesítse. 

[25] A Kúria megvizsgálta a felperes által felhívott 
Kfv.II.37.037/2017/4., a Kfv.IV.38.083/2016/5. és a 
Kfv.II.37.899/2017/8., EBH2019. K9. számú 
határozatokat is, azonban arra a megállapításra jutott, 
hogy az e határozatok alapjául szolgáló ügyek és a 
perbeli ügy között nem áll fenn az ügyazonosság, 
mert egyfelől eltérőek a tényállások, másfelől mások 
az eldöntendő jogkérdések. 

[26] A Kfv.II.37.037/2017/4. számú határozat alapjául 
szolgáló ügyben eljárt hatóság azért tagadta meg a 
haszonbérbeadó és a per felperese között létrejött 
földhasználati szerződés jóváhagyását, mert 
megállapította, hogy a haszonbérleti szerződést az 
egyik érintett település polgármesteri hivatalának 

hirdetőtábláján nem függesztették ki. A Kúria ezzel 
kapcsolatban fejtette ki azt az álláspontját, miszerint 
nem róható fel sem a haszonbérbeadónak, sem a 
felperesnek az, ha jegyzői eljárásban hiba történik, 
hiszen a jegyzői eljárásra egyiküknek sincs ráhatása, 
azt ellenőrizni nem tudják, a hatóságnak pedig – 
észlelve a jegyzői eljárás hibáját – intézkednie kellett 
volna a kifüggesztés iránt, mielőtt a határozatát 
meghozza. 

[27] A Kfv.IV.38.083/2016/5. számú határozat alapjául 
szolgáló ügyben az eljárt hatóság az adásvételi 
szerződés felperessel, mint elővásárlással jogosulttal 
történő jóváhagyását amiatt tagadta meg, mert a 
jegyző az elfogadó jognyilatkozatra nem vezetett fel 
záradékot annak igazolására, hogy a felperes, mint 
elővásárlásra jogosult a jognyilatkozatot 
személyesen adta át és az elfogadó jognyilatkozaton 
szereplő aláírást a saját kezű aláírásának ismerte el. 
Ezzel összefüggésben mutatott rá a Kúria arra, hogy 
a garanciális eljárási szabályok érvényesítésének a 
jegyző eljárási cselekményei vonatkozásában is az 
adásvételi szerződés jóváhagyására irányuló eljárás 
keretében kell megtörténnie. Ha tehát a jogosult 
jegyzékbe vétele jogszabálysértés miatt nem történik 
meg, az egységet alkotó eljárásban kell azt korrigálni. 
Orvoslási lehetőség híján egyértelműen sérülnének 
az ügyféli jogok. 

[28] A Kfv.II.37.899/2017/8., EBH2019. K9. számú 
határozat – az előbbi ügyhöz hasonlóan – azon a 
tényen alapult, hogy nem volt nyoma annak, 
miszerint a jegyző a felperes adásvételi szerződést 
elfogadó jognyilatkozatának átvételekor 
nyilatkoztatta volna a felperest arról, hogy aláírását 
saját kezűnek ismeri el, továbbá a jegyző az okiraton 
aláírásával nem igazolta a Földforgalmi tv. 21. § (4) 
bekezdésében foglaltakat. E tekintetben fejtette ki a 
Kúria, hogy a vételi és az elővásárlási jog gyakorlása 
körében eljáró minden személy csak a saját 
magatartásáért tartozik, tartozhat felelősséggel. Ha a 
jogszabály jogvesztést fogalmaz meg, akkor azt csak 
akkor írhatja elő, ha a jogvesztéssel érintett személy 
saját jogszerű magatartásával képes azt elhárítani, 
más személy jogsértő magatartása adott – egyébként 
jogszerűen eljáró – személynél jogvesztést nem 
idézhet elő, ez felel meg a jogbiztonság, a 
kiszámíthatóság, és az észszerűség 
követelményének. A Kúria a megismételt eljárásra az 
elsőfokú bíróságnak éppen ezért írta elő: adjon 
lehetőséget arra, hogy a felperes jogszerű eljárását, 
magatartását igazolja, bizonyítékait előterjessze, 
továbbá bizonyítási indítvánnyal éljen. 

[29] Hangsúlyozza a Kúria, hogy a felperes által felhívott 
kúriai határozatokban foglaltakkal ellentétben a 
perbeli esetben a felperesi jogvesztés nem 
önmagában és nem is elsősorban a jegyzői eljárás 
hibájára, sokkal inkább a felperes eljárásának 
hibájára vezethető vissza: a felperesnek lehetősége 
volt a tájékoztatás szerinti határidőszámítás 
kontrollálására, mi több, ahhoz elemi érdeke 
fűződött, ám ezt elmulasztotta. A lényegében azonos 
tény- és jogkérdést felvető Kfv.VI.37.746/2017/8., 
KGD2019. 79. számú határozatában – a szóban forgó 
jegyzői hiba jellegére figyelemmel – a Kúria elvi 
éllel mutatott rá, hogy a jegyző tévedése nem 
befolyásolhatja a 60 napos jogvesztő határidő 
kezdetét, tartalmát és annak elmulasztása 
következményeit; a jegyzői eljárás ilyen hibája a 
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mezőgazdasági igazgatási szerv előtti eljárásban nem 
javítható ki, arra nem vonatkozik a 2/2018. (IX. 17.) 
KMK vélemény 1. pontja. Az adott esetben azonban 
ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a felperes más 
személy jogsértő magatartásáért tartozna 
felelősséggel. A jogvesztéssel érintett felperes 
ugyanis éppen a saját jogszerű magatartásával képes 
lett volna a súlyos törvényi következmény 
elhárítására. A felperes magatartása azonban 
jogszerűnek semmiképpen sem volt tekinthető, 
hiszen az általa ismert adatok, tények, valamint 
jogszabályi rendelkezések figyelmen kívül 
hagyásával járt el, és nyújtotta be határidőn túl az 
adásvételi szerződést elfogadó nyilatkozatát. 

[30] Minderre tekintettel a Kúria az elsőfokú bíróság 
jogerős ítéletét a Kp. 121. § (2) bekezdése alapján 
hatályában fenntartotta. 

(Kúria Kfv.VII.37.897/2021.) 

Nem ütközik más jogszabályba a mezőőri 
járuléknak adott terület aranykorona értéke 

alapján történő meghatározása.  
Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét, így a 
mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 
helyi önkormányzati rendelet megalkotására 
vonatkozó hatáskört is a polgármester gyakorolja 
[2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bek., 1997. 
évi CLIX. törvény (Fbőtv.) 18. § (1), (2) bek., 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 9. §]. 

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás 
[1] Fábiánsebestyén község polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) 
bekezdésében és a fegyveres biztonsági őrzésről, a 
természetvédelmi és a mezőőri szolgálatról szóló 
1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Fbőtv.) 19. 
§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 
Fbőtv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva megalkotta Fábiánsebestyén 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
mezei őrszolgálat működéséről és mezőőri járulékról 
szóló 5/2020. (III. 25.) számú önkormányzati 
rendeletét (a továbbiakban: Ör.), amelyet a 
jogszabályoknak való megfelelés érdekében a 
6/2020. (V. 27.) önkormányzati rendelettel 
módosított. Az Ör. alapján 2020. április 1. napjától az 
érintett önkormányzat a község közigazgatási 
területéhez tartozó termőföldek őrzésére és 
védelmére 3 fő önkormányzati rendész 
közalkalmazotti jogviszonyban történő 
alkalmazásával mezei őrszolgálatot biztosít. A 
mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a 
termőföldet használó természetes személyt, jogi 
személyt és jogi személyiség nélküli egyéb 
szervezetet – ha ez ismeretlen, a tulajdonost – terheli, 
akinek a termőföld a tárgyév január hó 1. napján a 
használatában van. A mezőőri járulék mértéke 150 
Ft/AK/év. 

[2] Az érintett önkormányzat polgármestere a Kat. 46. § 
(4) bekezdésének felhatalmazása alapján 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselőtestületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva a 2020. november 4. napján kelt 

- Fs/1442-11/2020. számú határozatával az I. r. 
felperest a határozat közlését követően 444 419 
forint, 2020. december 10. napjáig 444 419 forint, 
- az Fs/1443-132020. számú határozatával az II. r. 
felperest a határozat közlését követően 1 555 914 
forint, 2020. december 10. napjáig 1 555 914 forint, 
- az Fs/1444-11/2020. számú határozatával az III r. 
felperest a határozat közlését követően 522 428 
forint, 2020. december 10. napjáig 522 428 forint, 
- az Fs/1445-11/2020. számú határozatával az IV. r. 
felperest a határozat közlését követően 345 381 
forint, 2020. december 10. napjáig 345 381 forint 
mezőőri járulék megfizetésére kötelezte. 

[3] A felperesek az alperes határozatainak bírósági 
felülvizsgálata iránt keresettel éltek, melyben 
elsődlegesen a határozatok megsemmisítését, 
másodlagosan a határozatok megváltoztatását kérték 
akként, hogy a bíróság a mezőőri járulék összegét 
szántók esetén 600 Ft/ha/év; gyep, illetve legelő 
esetén 200 Ft/ha/év figyelembevételével állapítsa 
meg. Harmadlagosan kérték, hogy a bíróság a Kúria 
Önkormányzati Tanácsánál indítványozza az Ör. 
felülvizsgálatát, visszamenőleges hatállyal való 
megsemmisítését, valamint a perben történő 
alkalmazásának kizárását. Álláspontjuk szerint az 
Ör. alaptörvény-ellenes, mert annak megalkotására 
nem volt a polgármesternek hatásköre, másrészt 
magasabb jogszabályba ütköző módon nem az 
őrzendő terület után, hanem a területen lévő földek 
minősége alapján állapítja meg a mezőőri járulékot, 
aránytalanul magas összegben. 

[4] Az alperes a védiratában a kereset elutasítását kérte, 
fenntartva a határozataiban foglaltakat. 

Az indítvány és az önkormányzat védirata 
[5] A fenti előzmények után az indítványozó Szegedi 

Törvényszék a 8.K.700.139/2021/7. számú 
végzésével az eljárását felfüggesztette és 
indítványozta a Kúria Önkormányzati Tanácsánál az 
Ör. más jogszabályba ütközésének vizsgálatát. 

[6] Az indítványozó – a Kat. 46. § (4) bekezdésére, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 9. 
§-ára, valamint az Alaptörvény 48. §-ára alapított – 
álláspontja szerint a polgármesternek nem volt 
hatásköre az Ör. meghozatalára, sem annak 
módosítására, a rendelet megalkotása ugyanis nem 
határidőhöz kötött, nem halaszthatatlan, 
meghozatalát nem tette szükségessé a 
koronavírusjárvány. Álláspontja szerint a 
polgármester (és az önkormányzat) járványügyi 
intézkedésként helyi szabályok megalkotására csak 
akkor, olyan tárgykörben jogosult, amelyre a 
kormány rendkívüli intézkedési körében – a 
humánjárvánnyal összefüggő veszélyhelyzetben – 
felhatalmazást ad számára. 

[7] Az indítványozó bíróság kifejtette, hogy mivel a 
mezőőri járulék a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a 
továbbiakban: Gst.) 28. § (1) bekezdésének b) pontja 
szerint köztehernek minősül, melynek eleme a 
jogszabályon alapuló kiszámíthatóság, a fizetési 
kötelezettség mértékét úgy kell megállapítani, hogy 
az a föld nyilvántartásba vett működési területhez 
igazodjon és ne a föld vagyoni (aranykorona) 
értékéhez. Álláspontja szerint a föld vagyoni 
értékéhez igazodó mezőőri járulék burkolt 
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vagyonadót jelent. Előadta továbbá, hogy az Ör.-ben 
megállapított mezőőri járulék mértéke eltúlzott, 
szükségtelenül és aránytalanul magas, joggal való 
visszaélést takar. 

[8] Mindezek alapján az indítványozó szerint az Ör. a 
Mötv. 9. §-ába, valamint az Fbőtv. 18. § (1) és (2) 
bekezdésébe ütközik. 

[9] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Kp.) 140. § (1) bekezdése alapján a 
42. § (1) bekezdése értelmében felhívta az érintett 
önkormányzatot az indítványra vonatkozó 
nyilatkozata előterjesztésére. 

[10] Az érintett önkormányzat a védiratában az indítvány 
elutasítását kérte. Álláspontja szerint a polgármester 
feladat- és hatáskörét veszélyhelyzet idejére szólóan 
szabályozó Kat. 46. § (4) bekezdéséből éppen az 
következik, hogy a polgármester a mezőőri járulék 
tárgykörében rendeletet alkothat. A hivatkozott 
jogszabályhely ugyanis a feladat- és 
hatáskörgyakorlás korlátairól is rendelkezik, e 
körben pedig a mezőőri járulék tárgyában hozott 
szabályozást nem nevesíti. Ebből következően az 
ilyen tárgyú rendelet nem tartozik abba a körbe, 
amelynek esetén a hivatkozott rendelkezés vagy más 
jogszabály kizárná a polgármester által történő 
megalkotását. Előadta továbbá, hogy a mezőőri 
járulék bevezetésére a szükségesség és az arányosság 
elvének szellemében került sor, mivel a 
koronavírusjárvány okozta veszélyhelyzetben az 
önkormányzat bevételei csökkentek, a mezőőrség 
önkormányzat általi, önerőből való fenntartása 
nehézséget okozott, ezért került sor a mezőőri 
szolgálat gazdák befizetéseiből történő 
finanszírozására, illetve az ennek alapjául szolgáló 
rendelet megalkotására. 

[11] A mezőőri járulék mértékét illetően az önkormányzat 
hangsúlyozta, hogy az indítványban hivatkozott 
Fbőtv. 18. § (1) bekezdése nem a járulék mértékének 
maghatározására, hanem a mezőőri szolgálat 
működési területére vonatkozik. Az Ör. az 
arányosság és kiszámíthatóság elve alapján, 
közhiteles nyilvántartásban rögzített adatok 
figyelembevételével határozza meg a mezőőri 
járulék mértékét, szem előtt tartva a földterületek 
termőképességét, amely egyben a földhasználók 
teherbíró képességének figyelembevételét is jelenti. 
Rámutatott, hogy a mezőőri járulék, amely minden 
földhasználót ugyanúgy érint – azaz nem csak a 
természetes személyekre vonatkozik –, nem 
települési adóként került bevezetésre. Hozzátette, 
hogy mind a mezőőri járulék bevezetését, mind 
annak mértékét kizárólag a felperesek kifogásolták. 

[12] A védirat utalt továbbá a Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal 2020. szeptember 22. napján kelt 
CS/B01/5059-29/2020. számú jegyzői megkeresésre 
adott „szakmai segítségnyújtására”, mely szerint a 
mezőőri járulék mértékének megállapítását a törvény 
a képviselő-testület szabad mérlegelésére bízza, 
ennek mindössze a célhoz kötött felhasználás jelenti 
a korlátját. A jelzett dokumentum ebből következően 
megállapítja, hogy nem jogsértő a mezőőri járulék 
Ör.-beli meghatározása. 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének 
indokai 

[13] Az indítvány nem megalapozott. 
 
I. 

[14] A bírói indítvány az Ör.-nek a Mötv. 9. §-ába, 
valamint az Fbőtv. 18. § (1) és (2) bekezdésébe 
ütközését állította, ezért a Kúria Önkormányzati 
Tanácsának vizsgálati kereteit is e hivatkozások 
jelölték ki. 

[15] A Kúria Önkormányzati Tanácsa több korábbi 
határozatában rögzítette, hogy az Önkormányzati 
Tanács bírói kezdeményezés esetén azt a jogot 
vizsgálja, amelyet a bírónak alkalmaznia kell. Így 
kerülhet sor hatályon kívül helyezett vagy a 
későbbiekben módosult önkormányzati rendeletek 
vizsgálatára csakúgy, mint az abban az idősíkban 
hatályos magasabb jogszabályok figyelembevételére 
(Köf.5012/2016/4., Köf.5083/2012/4). A perbeli 
ügyben a jogvita tárgya a 2020. évi mezőőri járulék 
fizetési kötelezettség, így mind a vitatott Ör., mind az 
Mötv. és a Fbőtv. ebben az időintervallumban 
hatályos normaszövege jelenti az alkalmazandó 
jogot. 

[16] Az indítvány az Ör. egészére terjedt ki, ezért a Kúria 
az Ör. – a perben támadott határozatok keltének 
napján, azaz 2020. november 4-én hatályos – teljes 
normaszövegét idézi a következők szerint: 
„Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a 
polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében, a fegyveres biztonsági 
őrzésről, a természetvédelmi és a mezei 
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § 
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazása, a fegyveres 
biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei 
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § 
(1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
1. A rendelet hatálya 
1. § 1. A rendelet területi hatálya kiterjed 
Fábiánsebestyén Község közigazgatási területéhez 
tartozó termőföldekre. 
2. A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) 
bekezdés szerinti termőföldet használó természetes 
személyre, jogi személyre és jogi személyiség 
nélküli egyéb szervezetre, ha ez ismeretlen a 
tulajdonosra. 
2. Értelmező rendelkezés 
2. § E rendelet alkalmazásában: 
1. Termőföld: az a földrészlet, amely 
Fábiánsebestyén Község közigazgatási területén 
fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, 
szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas 
művelési ágban van nyilvántartva. 
3. A mezei őrszolgálat 
3. § (1) Fábiánsebestyén Község Önkormányzata a 
község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek 
őrzésére és védelmére 1 § (1) bekezdésében 
megjelölt területek őrzésére és védelmére három (3) 
fő önkormányzati rendész közalkalmazotti 
jogviszonyban történő alkalmazásával mezei 
őrszolgálatot biztosít. 
(2) A mezei őrszolgálat feladatait a Fábiánsebestyéni 
Önkormányzati Rendészet (a továbbiakban: 
Rendészet) látja el. 
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(3) A mezei őrszolgálat együttműködik a 
rendőrséggel, a polgárőrséggel, a működési területén 
lévő vadásztársaságokkal, hivatásos vadászokkal és 
munkája során a polgárokkal és civil egyesületekkel 
jó kapcsolatot alakít ki. 
(4) A mezőőr feladatait az 1997. évi CLIX. törvény 
23. §-ában, valamint az egyes rendészeti feladatokat 
ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést 
biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. 
törvény, továbbá a működési és szolgálati 
szabályzatban és a munkaköri leírásában és az e 
rendeletben foglaltak szerint látja el. 
4. A mezőőri járulék nyilvántartása, megfizetése és 
mértéke 
4. § (1) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a 
termőföldet használó természetes személyt, jogi 
személyt és jogi személyiség nélküli egyéb 
szervezetet, ha ez ismeretlen a tulajdonost (a 
továbbiakban együtt: kötelezett) terheli, akinek a 
termőföld a tárgyév január hó 1. napján a 
használatában van. 
(2) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség 
megállapítása a kötelezett 1. melléklet szerinti 
tulajdonjogra vonatkozó nyilatkozata és az ingatlan-
nyilvántartás adatai alapján történik. 
(3) A fizetendő mezőőri járulék mértékét és 
megfizetésének kötelezettségét hatósági határozattal 
a jegyző állapítja meg. 
(4) A mezőőri járulékot a kötelezettnek tárgyév 
június hó 30. napjáig, valamint tárgyév december 10. 
napjáig kell 50%–50%-ban megfizetnie az 
önkormányzat elkülönítetten kezelt mezei 
őrszolgálat alszámlájára. 
(5) A nem határidőben megfizetett mezőőri járulék 
után késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi 
pótlék mértéke minden késedelemmel érintett naptári 
nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A 
késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot 
felszámítani nem lehet. 
5. § (1) A mezőőri járulék kivetését, illetve annak 
mértékét befolyásoló adatok változását – különösen 
a tulajdonjogában történt változást, a módosult 
térmértéket, a megváltozott művelési ágat – az ezt 
igazoló okirat bemutatása mellett 15 napon belül 
köteles a kötelezett bejelenteni. 
(2) A tulajdonos köteles legelőször 2020. június 15. 
napjáig bevallást benyújtani. 
Az (1) bekezdés szerinti változást és a 4. § (2) 
bekezdése szerinti föld tulajdonjogának változására 
vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb a tárgyév január 
31-éig kell bejelenteni. 
(3) A művelési ágat és a térmértéket az ingatlan-
nyilvántartás adatai alapján kell meghatározni. 
(4) Amennyiben a kötelezett a művelési ágtól 
eltérően használja a földterületet, akkor az illetékes 
földhivatalnál a tulajdonosnak kérelmeznie kell a 
művelési ág megváltoztatása iránti eljárás 
lefolytatását. 
(5) A jegyző és a Fábiánsebestyéni Közös 
Önkormányzati Hivatal nyilvántartja a mezei 
őrszolgálat működési területén nyilvántartott 
termőföldek 1 sz. melléklet szerinti adatokat. 
6. § (1) a) A mezőőri járulék mértéke 150 Ft/AK/év 
b)  

(2) A mezőőri járulékot a kötelezett valamennyi 
földrészletének művelési áganként összevont területe 
négyzetméter pontosságú térmértéke és az (1) 
bekezdésben foglalt művelési ágankénti éves díjtétel 
szorzata alapján kell kivetni. 
(3) A (2) bekezdés alkalmazása során a közös 
tulajdonban lévő termőföld esetén a tulajdonostárs 
tulajdoni hányadára jutó területmértéket kell 
figyelembe venni. 
5. Mentesség a mezőőri járulék megfizetése alól 
7. § Mentes a mezőőri járulék megfizetése alól 
a) az a kötelezett, akinek tulajdonában lévő 
valamennyi termőföld után az adott tárgyévre 
fizetendő mezőőri járulék nem éri el az 1000 Ft 
összeget, 
b)  
6. Záró rendelkezések 
8. § (1) A mezőőri járulék megállapításával 
kapcsolatos ügyekben a jegyző jár el a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény és e rendeletben foglalt eljárási 
szabályok alapján. 
(2) A mezőőri járulék fizetésére kötelezettek és a 
járulék mértékének megállapítása történhet: 
a) az 1. melléklet szerinti nyomtatványokon 
benyújtott önbevallással, 
b) önbevallás hiányában ingatlan-nyilvántartási 
adatok alapján történő kivetéssel 
(3) E rendelet 4. § (1) bekezdésének 2020. április 01-
jétől május 27-éig hatályos szövege a tulajdonos 
tekintetében nem alkalmazható azokban az 
esetekben, amikor ismert a földhasználó. 
9. § (1) Ez a rendelet 2020. április 01. napján lép 
hatályba. 
(2) Hatályát veszti a Fábiánsebestyén Község 
Önkormányzat Képviselő Testületének 26/2004. /IX. 
13./ Ö rendelete a mezei őrszolgálatról.” 
 
II. 

[17] A Kúria – az indítványban foglalt sorrendtől eltérve, 
figyelemmel arra, hogy a hatáskör esetleges 
hiányában minden további, így a járulék mértékének 
megállapítására vonatkozó vizsgálat szükségtelen – 
elsőként a polgármester hatáskörét vizsgálta. Az 
indítványozó a Kat. 46. § (4) bekezdésére, illetve az 
Mötv. 9. §-ára hivatkozva állította, hogy a 
polgármesternek nem volt hatásköre az Ör. 
meghozatalára. 

[18] A Kat. 46. § (4) bekezdése szerint 
„[v]eszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 
önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, 
ha a szolgáltatás a települést is érinti.” Az Mötv. 9. §-
a alapján az „e törvényben meghatározott jogokat 
jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét 
figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek 
megfelelően kell gyakorolni”. 

[19] A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, 
hogy a Kat. hivatkozott rendelkezésének második 
mondata a feladat- és hatáskörgyakorlás korlátait 
tartalmazza. Minthogy a mezőőri szolgálat nem esik 
az itt nevesített korlátozások körébe, így annak 
szabályozására a polgármester a képviselő-testület 
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jogkörében eljárva rendeletalkotási hatáskörrel 
rendelkezett. A Mötv. 9. §-a pedig nem hatáskört 
megállapító szabály, hanem a hatáskörök jóhiszemű, 
kölcsönös együttműködés elvén alapuló, 
rendeltetésszerű gyakorlásának követelményét 
rögzítő alapelv. Mindezek alapján a Kúria 
Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az 
indítványban a hatáskör hiányának alátámasztására 
megjelölt jogszabályhelyekbe az Ör. megalkotása 
nem ütközik. 
 
III. 

[20] Ezt követően a Kúria Önkormányzati Tanácsa az 
indítvány keretei között azt vizsgálta, hogy a mezőőri 
járulékfizetési kötelezettség mértékének 
megállapítása az indítványozó által megjelölt Fbőtv. 
18. § (1)–(2) bekezdéseibe ütközik-e. Az 
indítványozó Fbőtv. 18. § (1) bekezdésére alapított 
álláspontja szerint a járulék mértékét a 
nyilvántartásba vett működési terület (nagysága) 
alapján kell megállapítani. 

[21] Az Fbőtv. 18. § (1) bekezdése értelmében „[a] mezei 
őrszolgálat a nyilvántartásba vett területen (a 
továbbiakban: működési terület) látja el 
tevékenységét”. A (2) bekezdés szerint „[a]z 
őrszolgálat létszámát a működési területhez és a 
körzetben tevékenykedő egyéb közfeladatot ellátó 
őrszolgálatok működéséhez mérten úgy kell 
megállapítani, hogy annak napi, rendszeres 
ellenőrzése biztosítható legyen”. 

[22] A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, 
hogy az Fbőtv. hivatkozott rendelkezése nem a 
mezőőri járulék mértékének területarányos 
meghatározását írja elő, hanem az őrszolgálat 
tevékenységének helyét határozza meg, továbbá a 
mezőőri szolgálat létszámának a szolgálattal érintett 
területhez viszonyított meghatározásáról szól. A 
mezőőri járulék mértékére vonatkozóan az Fbőtv. 19. 
§ (1) és (2) bekezdése állapít meg szabályokat, 
melyeket azonban az indítványozó bíróság nem jelölt 
meg. Ezek az indítványban fel nem hívott 
rendelkezések sem tartalmaznak egyébként a járulék 
mértékének területarányos meghatározására 
vonatkozó szabályt. 

[23] A Kúria Önkormányzati Tanácsa áttekintette a 
mezőőri szolgálat szabályozására vonatkozó 
önkormányzati jogalkotást és ennek során 
megállapította, hogy a települési önkormányzatok 
egy része a központi költségvetés által biztosított 
hozzájárulásból (ennek folytán saját 
költségvetéséből) működteti a mezei őrszolgálatot, 
azaz nem szed járulékot a földhasználóktól. Azok a 
helyi önkormányzatok, amelyek a szolgálat 
fenntartását a föld használói (tulajdonosai) által 
befizetett járulékokból finanszírozzák, annak 
mértékét vagy a terület nagysága (hektár) vagy a 
földterület termőképességét is figyelembe vevő 
(aranykorona) értéke alapján állapítják meg. (Utóbbi 
körbe tartozik például Dunavecse 5/2020. (III. 26.) 
számú, Árpádhalom 11/2018. (X. 29.) számú, Dabas 
18/2012. (III. 1.) számú, Túrkeve 2/2018. (II. 1.) 
számú, Piliscsaba 6/2014. (III. 12.) és Püspökszilágy 
2/2017. (III. 1.) számú önkormányzati rendelete.) 

[24] Az indítványozó bíróság – indokolással és konkrét 
jogszabállyal alá nem támasztott – álláspontja szerint 
a mezőőri járulék burkolt helyi adót takar. Ezzel 
összefüggésben a Kúria megjegyzi, hogy a járulék 
hasonlít az adókhoz, ráadásul az Fbőtv. 19. § (3) 
bekezdése értelmében adók módjára behajtandó, de 
ettől nem válik adóvá, mert – az adókkal ellentétben 
– konkrét közszolgáltatás ellátásának a közvetlen és 
másra jogszerűen fel nem használható fedezetéül 
szolgál. Adók esetében ugyanakkor nem áll szemben 
a befizetéssel konkrét szolgáltatás vagy tevékenység. 
A perbeli esetben a járulék alapja közhiteles 
nyilvántartásból vett konkrét ismérv, a szolgálattal 
érintett földterületek objektív, az önkormányzattól 
független mértékadata. 

[25] Utal továbbá a Kúria Önkormányzati Tanácsa – az 
indítványban is hivatkozott – Köf.5035/2015/4. 
számú korábbi döntésére, mely szerint a mezőőri 
járulék az Fbőtv.-en alapuló mezei őrszolgálat 
létrehozatalával és fenntartásával összefüggésben az 
önkormányzat javára, önkormányzati rendeletben 
megállapított fizetési kötelezettség. Az Fbőtv. 
értelmében a mezei őrszolgálat a termőföldhöz 
kapcsolódó, vagyonvédelmi feladatot ellátó, a 
települési önkormányzat döntése alapján létrehozott 
és fenntartott rendészeti típusú szerv. A mezőőri 
szolgálatot az önkormányzat a földhasználók, illetve 
a termőföld tulajdonosai számára előírt fizetési 
kötelezettségből, valamint a központi költségvetés 
által biztosított hozzájárulásból finanszírozza. A 
befizetés, amelyet az állam/helyi közhatalom által 
biztosított közszolgáltatásért, jogszabály alapján, 
lényegében az adott közszolgáltatás rendelkezésre 
állásáért kell megfizetni, a Gst. 28. § (1) 
bekezdésének b) pontja szerinti köztehernek 
minősül. A mezei őrszolgálat az önkormányzat 
döntése alapján, rendészeti jellegű közszolgáltatás 
nyújtására felállított és fenntartott intézmény, amely 
az Fbőtv. 19. § (1) bekezdése szerinti 
földhasználónak vagy a termőföld tulajdonosának a 
szándékától független, mégis rendelkezésére álló 
közszolgáltatás. Ugyanakkor annak költségeihez 
jogszabályban – önkormányzati rendeletben – 
megállapított kötelezettsége folytán hozzá kell 
járulnia. 

[26] Az indítványozó hivatkozott a mezőőri járulék 
mértékének eltúlzott voltára is, e vonatkozásban 
azonban a más jogszabályba ütközés 
megállapításának alapjául szolgáló jogszabályt nem 
jelölt meg, így azt a Kúria Önkormányzati Tanácsa 
nem vizsgálta. 

[27] A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa 
megállapította, hogy a polgármester az Ör. 
megalkotására a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján 
megfelelő felhatalmazással rendelkezett, valamint, 
hogy a mezőőri járuléknak a föld aranykorona értéke 
figyelembevételével történő megállapítása nem 
ütközik az indítvány által jelzett Fbőtv. 18. §-ának (1) 
és (2) bekezdésébe. 

[28] Mindezekre figyelemmel a Kúria a Kp. 142. § (2) 
bekezdése alapján elutasította a bírói indítványt. 

(Kúria Köf.5.025/2021.) 
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EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA 

HATÁROZATAI

I. 

C-334/20. sz. Amper Metal Kft kontra Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága ügyben 2021. 
november 25-én hozott ítélet   
 
A közös hozzáadottértékadó‑rendszerről szóló, 2006. 
november 28‑i 2006/112/EK tanácsi irányelv 168. 
cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az 
adóalany levonhatja a reklámszolgáltatások után 
előzetesen felszámított hozzáadottérték‑adót (héát), 
amennyiben az ilyen szolgáltatásnyújtás a 2006/112 
irányelv 2. cikke értelmében vett héaköteles ügyletnek 
minősül, és amennyiben az közvetlen és azonnali 
kapcsolatban áll egy vagy több adóköteles értékesítési 
ügylettel, illetve az adóalany gazdasági 
tevékenységének általános költségei címén e gazdasági 
tevékenység egészével, anélkül hogy figyelembe kellene 
venni azt a körülményt, hogy az ilyen szolgáltatásokért 
felszámított ár a nemzeti adóhatóság által 
meghatározott referenciaértékhez képest túlzott 
mértékű, vagy hogy e szolgáltatások nem 
eredményeznek árbevétel‑növekedést ezen 
adóalanynál.Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem 
az EUMSZ 267. és EUMSZ 344. cikk értelmezésére 
vonatkozik. 

1 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a közös 
hozzáadottértékadó‑rendszerről szóló, 2006. november 
28‑i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. 
o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 
323., 31. o.; a továbbiakban: héairányelv) 168. cikke a) 
pontjának értelmezésére vonatkozik. 
2 E kérelmet az Amper Metal Kft. és a Nemzeti 
Adó‑ és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága 
(Magyarország) között annak tárgyában folyamatban 
lévő eljárásban terjesztették elő, hogy ez utóbbi 
megtagadta az Amper Metal által reklámszolgáltatások 
után megfizetett előzetesen felszámított 
hozzáadottérték‑adó (héa) levonásához való jogot. 

Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra 
előterjesztett kérdések 

12 Az Amper Metal a villamos kivitelezések 
területén folytat tevékenységet. 
13 2014‑ben az Amper Metal az e társaság 
cégnevével ellátott reklámmatrica magyarországi 
autóverseny‑bajnokságban részt vevő gépjárművekre 
való felhelyezéséből álló reklámszolgáltatások 
nyújtására irányuló szerződést kötött a Sziget‑Reklám 
Kft. társasággal. E szolgáltatások után a Sziget‑Reklám 
2014‑ben tizenkét számlát állított ki, összesen 48 000 000 
HUF (hozzávetőleg 133 230 euró) összegben, amelyet 
27%‑os mértékű áfa terhelt, amelynek összege 12 960 
000 HUF‑nak (hozzávetőleg 35 970 euró) felelt meg. Az 
Amper Metal a 2014. január 1‑je és december 31. közötti 

időszakra vonatkozó adóbevallásaiban levonásba 
helyezte az e szolgáltatások után felszámított áfát. 
14 E bevallások utólagos ellenőrzését követően az 
elsőfokú magyar adóhatóság megtagadta ezen adó 
levonásba helyezését. Ezenkívül adóhiány címén a 
jogosulatlanul levont áfa összegének megfelelő összeg 
megfizetésére kötelezte az Amper Metalt, amely után 3 
240 000 HUF (hozzávetőleg 8991 euró) adóbírságot, 
valamint 868 000 HUF (hozzávetőleg 2409 euró) 
összegű késedelmi pótlékot szabott ki vele szemben. 
Ezen adóhatóság úgy ítélte meg, hogy az érintett 
reklámszolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások nem 
minősültek az Amper Metal adóköteles bevételszerző 
tevékenységéhez kapcsolódó költségnek, és hogy ily 
módon az Amper Metal az általa megfizetett áfát az 
áfatörvény 120. §‑a értelmében nem helyezhette volna 
levonásba. 
15 Határozatának alátámasztására az említett 
adóhatóság az igazságügyi adószakértői, valamint 
reklámszakértői véleményekre támaszkodott. Ez utóbbi 
szakértői vélemények szerint az említett 
reklámszolgáltatások túl költségesek voltak, és az Amper 
Metalnak azokból semmilyen haszna nem származott, 
tekintettel különösen e társaság ügyfélkörének, 
nevezetesen papírgyárak, meleghengerművek és más 
ipari létesítmények jellegére, amelyek kereskedelmi 
döntéseit a versenyautókra felhelyezett matricák nem 
befolyásolhatták. Ugyanezen adóhatóság e tekintetben 
pontosította, hogy a reklámszolgáltatásokról szóló 
szerződés nem felel meg a taotörvény 3. mellékletének 4. 
pontja értelmében vett „észszerű gazdálkodás” 
követelményeinek. 
16 Az Amper Metal közigazgatási jogorvoslati 
kérelmet nyújtott be a másodfokú adóhatósághoz, amely 
elutasította e fellebbezést, és helybenhagyta az elsőfokú 
adóhatóság határozatát. 
17 Az Amper Metal e körülmények között a 
magyar adóhatóság első- és másodfokú határozatának 
megsemmisítése iránti kérelemmel fordult a kérdést 
előterjesztő bírósághoz. Az Amper Metal arra hivatkozik, 
hogy az áfalevonási jog akkor is gyakorolható, ha az 
adóalany által eszközölt kiadás észszerűtlen, és az 
gazdaságilag sem térül meg, így a nyújtott szolgáltatások 
reklámértékének állítólagos hiánya nem érinti e jogot. 
Hasonlóképpen, a tételesen, számszerűen kimutatható 
haszonra vonatkozó követelmény ellentétes az uniós 
joggal, mivel a közös héarendszer minden gazdasági 
tevékenység adóterhét illetően biztosítani kívánja a 
tökéletes semlegességet, bármi legyen is azok célja vagy 
eredménye, feltéve hogy e tevékenységek maguk 
főszabály szerint héakötelesek. Az Amper Metal 
hozzáteszi, hogy az adóalap megfelel a 
szolgáltatásnyújtó, a jelen esetben a Sziget Reklám által 
ténylegesen kapott ellenértéknek, így nem lehet tőle azzal 
az indokkal megtagadni a levonási jogot, hogy az említett 
szolgáltatásnyújtónak fizetett ár állítólagosan aránytalan. 
18 A Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Fellebbviteli 
Igazgatósága a maga részéről azt állítja, hogy a gazdasági 
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racionalitás hiánya az áfalevonási jog gyakorlásának 
akadályát képezi. Rámutat továbbá arra, hogy a 
héairányelv 80. cikkének (1) bekezdése lehetővé teszi a 
számlán feltüntetett adóalap kiigazítását, amennyiben az 
– mint a jelen ügyben – nem felel meg a szokásos 
szabadpiaci forgalmi értéknek. 
19 A kérdést előterjesztő bíróság úgy véli, hogy az 
alapeljárás keretében felmerülő fő kérdés az, hogy a 
kizárólag adóköteles tevékenységet folytató adóalany 
csak abban az esetben jogosult‑e az előzetesen 
felszámított áfa levonására, ha konkrét adatok alapján 
objektív módon bizonyítani tudja az általa igénybe vett 
szolgáltatás hasznosságát. E bíróság álláspontja szerint 
az áfatörvény 120. §‑ának a) pontjában szereplő „egyéb 
módon hasznosítja” kifejezés a magyar nyelvben 
fennálló jelentésének megfelelően eredménnyel járó 
felhasználást, valamint hatékony és jövedelmező 
kiaknázást követel meg. Márpedig az említett bíróságban 
felmerül a kérdés, hogy egy ilyen követelmény 
összhangban áll‑e az uniós joggal. Így tisztázni kell, hogy 
úgy kell‑e értelmezni a héairányelv 168. cikkének a) 
pontját, hogy az áfa levonhatósága szükségképpen az 
adóalany árbevételének növekedésében megnyilvánuló, 
kimutatható jövedelmezőséget követel meg. 
20 E körülmények között határozott úgy a kérdést 
előterjesztő bíróság, hogy az eljárást felfüggeszti, és 
előzetes döntéshozatal céljából kérdéseket terjeszt a 
Bíróság elé. 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

„1) Úgy értelmezendő‑e, illetve értelmezhető‑e úgy 
[a HÉA‑irányelv] 168. cikkének a) pontja, hogy az 
alapján – a benne szereplő »használja fel« meghatározás 
miatt – nem tagadható meg a HÉA‑irányelv hatálya alá 
tartozó ügylet héalevonása arra való hivatkozással, hogy 
az adóhatósági megállapítás szerint a független felek 
közötti ügyletekben a számlakibocsátó által nyújtott 
szolgáltatás nem »hasznosult« a számlabefogadó 
adóköteles tevékenységéhez, mert 
– a számlakibocsátó fél által nyújtott szolgáltatás 
(reklámszolgáltatás) értéke aránytalan ahhoz képest, 
mint amilyen hasznot (árbevételt/árbevétel‑növekményt) 
ugyanezen szolgáltatás az igénybe vevőjénél 
eredményezett, illetve 
– ez a szolgáltatás (reklámszolgáltatás) nem 
eredményezett árbevételt az igénybe vevőjénél? 
2) Úgy értelmezendő‑e, illetve értelmezhető‑e úgy 
a HÉA‑irányelv 168. cikkének a) pontja, hogy az alapján 
a HÉA‑irányelv hatálya alá tartozó ügylet héalevonása 
arra való hivatkozással megtagadható, hogy az 
adóhatósági megállapítás szerint a független felek közötti 
ügyletekben a számlakibocsátó által nyújtott szolgáltatás 
értékaránytalan, mert a szolgáltatás (reklámszolgáltatás) 
más – összehasonlításként felhasznált – szolgáltatáshoz 
(szolgáltatásokhoz) képest drága, túlárazott?” 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről 

21 Előzetes döntéshozatalra előterjesztett 
kérdéseivel, amelyeket célszerű együttesen vizsgálni, a 
kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra vár választ, 
hogy úgy kell‑e értelmezni a héairányelv 168. cikkének 
a) pontját, hogy az adóalany nem vonhatja le a 
reklámszolgáltatások után előzetesen felszámított héát 
egyrészt amiatt, hogy az ilyen szolgáltatásokért 
felszámított ár a nemzeti adóhatóság által meghatározott 

referenciaértékhez képest túlzott mértékű, másrészt 
pedig amiatt, hogy az ilyen szolgáltatások nem 
eredményeztek árbevétel‑növekedést az adóalanynál. 
22 A héairányelv 168. cikkének a) pontja 
értelmében az adóalany, amennyiben a termékeket és 
szolgáltatásokat az adóköteles tevékenységének 
folytatása szerinti tagállamban adóköteles 
tevékenységéhez használja fel, jogosult az általa 
fizetendő adó összegéből levonni a részére más adóalany 
által teljesített vagy teljesítendő termékértékesítés vagy 
szolgáltatásnyújtás után az ebben a tagállamban 
fizetendő vagy megfizetett héát. 
23 E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az 
állandó ítélkezési gyakorlat szerint az adólevonási jog a 
héa mechanizmusának szerves részét képezi, és 
főszabály szerint nem korlátozható. E jog a teljesített 
ügyleteket terhelő előzetesen felszámított adó teljes 
összege tekintetében azonnal érvényesül. Az 
adólevonások rendszerének ugyanis az a célja, hogy az 
adóalanyt teljes egészében mentesítse a valamennyi 
gazdasági tevékenysége keretében fizetendő vagy 
megfizetett héa terhe alól. A közös héarendszer 
valamennyi gazdasági tevékenység adóterhét illetően 
biztosítja a semlegességet, függetlenül azok céljától és 
eredményétől, feltéve hogy e tevékenységek főszabály 
szerint maguk is héakötelesek. Amennyiben az adóalany 
– a beszerzéskor e minőségében eljárva – az eszközt vagy 
a szolgáltatást az adóztatott tevékenységeihez használja, 
jogosult az ilyen eszközre vagy az ilyen szolgáltatásra 
vonatkozóan fizetendő vagy megfizetett héa levonására 
(2017. szeptember 14‑i Iberdrola Inmobiliaria Real 
Estate Investments ítélet, C‑132/16, EU:C:2017:683, 25–
27. pont; 2020. szeptember 16‑i Mitteldeutsche 
Hartstein‑Industrie ítélet, C‑528/19, EU:C:2020:712, 23–
25. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
24 A jelen ügyben a kérdést előterjesztő bíróság a 
héairányelv 168. cikke a) pontjának szövegében szereplő 
„használja fel” kifejezés jelentését illetően vár választ. E 
bíróság különösen arra keresi a választ, hogy egyrészt az 
adóalanynak nyújtott szolgáltatások után felszámított ár 
túlzott jellege, másrészt pedig az a körülmény, hogy e 
szolgáltatások nem eredményeztek árbevétel‑növekedést 
az adóalanynál, kizárhatják‑e az e szolgáltatások után 
előzetesen felszámított héa levonásához való jogot. 
25 Először is az adóalanynak nyújtott 
szolgáltatásokért felszámított ár túlzott jellegére és annak 
a levonási jogra gyakorolt hatására vonatkozó 
megállapítást illetően egyrészt meg kell jegyezni, hogy a 
héairányelv 168. cikke a) pontjának alkalmazása olyan 
ügylet előzetes fennállását feltételezi, amely maga is 
héaköteles. 
26 E tekintetben az állandó ítélkezési gyakorlatból 
az következik, hogy valamely szolgáltatásnyújtás csak 
akkor minősül a héairányelv értelmében ellenérték 
fejében teljesítettnek, és így csak akkor adóköteles, ha a 
szolgáltatásnyújtó és a szolgáltatás igénybe vevője között 
létezik olyan jogviszony, amelynek keretében kölcsönös 
szolgáltatások kerülnek átadásra úgy, hogy a 
szolgáltatásnyújtó által kapott juttatás képezi a 
szolgáltatás igénybe vevője számára nyújtott szolgáltatás 
tényleges ellenértékét. Erről van szó abban az esetben, ha 
a nyújtott szolgáltatás és a kapott ellenérték között 
közvetlen kapcsolat áll fenn, mivel a fizetett összeg 
egyedileg meghatározható, olyan jogviszony keretében 
nyújtott szolgáltatás tényleges ellenértékét képezi, 
amelyben szolgáltatások kölcsönös nyújtása történik 
(2021. január 21‑i UCMR – ADA ítélet, C‑501/19, 
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EU:C:2021:50, 31. pont, valamint az ott hivatkozott 
ítélkezési gyakorlat). 
27 Akkor áll fenn közvetlen kapcsolat, ha a két 
szolgáltatás kölcsönösen függ egymástól, azaz az egyik 
szolgáltatást csak akkor nyújtják, ha a másik 
szolgáltatásnyújtásra is sor kerül, és viszont (2020. 
március 11‑i San Domenico Vetraria ítélet, C‑94/19, 
EU:C:2020:193, 26. pont, valamint az ott hivatkozott 
ítélkezési gyakorlat). Ezzel szemben az a körülmény, 
hogy valamely gazdasági ügyletet az önköltségi árnál 
magasabb vagy alacsonyabb áron, következésképpen 
pedig a rendes piaci árnál magasabb vagy alacsonyabb 
áron teljesítettek, nem releváns az ellenérték fejében 
teljesített ügyletként való minősítés szempontjából, 
mivel az ilyen körülmény nem befolyásolja a teljesített 
vagy teljesítendő szolgáltatások és a kapott vagy 
behajtandó ellenérték közötti közvetlen kapcsolatot, 
amelynek összegét előzetesen és világosan lefektetett 
szempontok szerint határozták meg (2021. április 15‑i 
Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de 
la TVA ítélet, C‑846/19, EU:C:2021:277, 43. pont, 
valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
28 Másrészt az adóalany által levonható héa 
összegét illetően emlékeztetni kell arra, hogy a jelen 
ítélet 23. pontjában hivatkozott ítélkezési gyakorlat 
szerint a levonási jog főszabály szerint a teljesített 
ügyleteket terhelő előzetesen felszámított adó teljes 
összege tekintetében érvényesül, mivel ezen adók az 
alkalmazandó adóalap alapján kerülnek kiszámításra. A 
héairányelv 73. cikkében foglalt általános szabály 
alapján az ezen irányelv 74–77. cikkében foglaltaktól 
eltérő termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén az 
adóalap tartalmaz mindent, ami azon teljesítés 
ellenértékét képezi, amelyet ezért az ügyletért a vevőtől, 
a szolgáltatás megrendelőjétől vagy harmadik személytől 
az eladó vagy a szolgáltatás nyújtója kap, vagy amelyet e 
személyeknek kapniuk kell, beleértve az ezen értékesítés 
árát közvetlenül befolyásoló támogatásokat. A felek által 
rögzített, a termék értékesítőjének vagy a szolgáltatás 
nyújtójának fizetett ellenértékről, nem pedig a piaci 
értékhez vagy az adóhatóság által meghatározott 
referenciaértékhez hasonló objektív értékről van tehát 
szó. 
29 Jóllehet a héairányelv 80. cikke az adócsalás 
vagy adókikerülés megakadályozása érdekében kivételt 
állapít meg az említett főszabály alól, előírva, hogy az 
adóalap megegyezhet az érintett ügylet szabadpiaci 
forgalmi értékével, emlékeztetni kell arra, hogy e 
rendelkezés csak az olyan kedvezményezettek részére 
értékesített termékekre vagy nyújtott szolgáltatásokra 
vonatkozik, akikhez (amelyekhez) az értékesítőt 
(szolgáltatót) – a tagállam meghatározása szerinti – 
családi vagy más szoros személyes kapcsolat, vezetői 
beosztás vagy tagság szerinti kapcsolat, valamint 
tulajdonosi, pénzügyi vagy jogi kapcsolat fűzi. 
30 Másodszor, az adóalany árbevétel‑ 
növekedésének hiányára vonatkozó megállapítást 
illetően, amely azt tanúsítja, hogy az adóalany részére 
előzetesen nyújtott szolgáltatások nem hasznosak, 
elöljáróban emlékeztetni kell arra, hogy a héairányelv 
168. cikkének a) pontja azt feltételezi, hogy az adóalany 
az általa előzetesen beszerzett termékeket és igénybe vett 
szolgáltatásokat adóköteles tevékenységéhez használja 
fel. Közelebbről, a héairányelv 176. cikkének első 
bekezdése alapján az olyan, üzleti tevékenységhez 
szorosan nem kapcsolódó kiadások, mint a 
luxuskiadások, szórakozási célú kiadások és 

reprezentációs költségek, kifejezetten ki vannak zárva az 
adólevonási jog alkalmazási köréből. Így, jóllehet az 
adózó részéről előzetesen felmerült kiadásoknak 
kapcsolódniuk kell az üzleti tevékenységhez, és jóllehet 
az adóalanynak a beszerzett termékeket és igénybe vett 
szolgáltatásokat az adóköteles tevékenységéhez kell 
felhasználni, az adólevonási jog gyakorlását sem az 
irányelv 168. cikkének a) pontja, sem pedig az irányelv 
176. cikkének első bekezdése nem teszi függővé az 
adóalany árbevételének növelésére vonatkozó feltételtől, 
illetve – általánosabban – a beszerzési ügylet gazdasági 
jövedelmezőségének feltételétől. 
31 Ezzel szemben az állandó ítélkezési gyakorlat 
szerint a konkrét beszerzési ügyletnek főszabály szerint 
közvetlen és azonnali kapcsolatban kell állnia a héa 
levonására jogosító értékesítési ügylettel vagy 
ügyletekkel ahhoz, hogy az adóalany jogosult legyen az 
előzetesen felszámított héa levonására, és a levonás 
mértéke megállapítható legyen. A beszerzett termékeket 
és az igénybe vett szolgáltatásokat terhelő héa 
levonásának joga azzal a feltétellel gyakorolható, hogy a 
beszerzés vagy az igénybevétel érdekében felmerült 
költségek az adólevonásra jogosító, más részére végzett 
adóköteles tevékenységek árának alkotóelmét képezik 
(2017. szeptember 14‑i Iberdrola Inmobiliaria Real 
Estate Investments ítélet, C‑132/16, EU:C:2017:683, 28. 
pont; 2020. szeptember 16‑i Mitteldeutsche 
Hartstein‑Industrie ítélet, C‑528/19, EU:C:2020:712, 26. 
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
32 Továbbá az állandó ítélkezési gyakorlat szerint 
az adóalany még ilyen kapcsolat hiányában is jogosult az 
adólevonásra, amennyiben a szóban forgó ügyletek 
költségei az adóalany általános költségeinek részét 
képezik, és mint ilyenek, az adóalany termékei vagy 
szolgáltatásai árának alkotóelemei. Az ilyen költségek 
ugyanis közvetlen és azonnali kapcsolatban állnak az 
adóalany gazdasági tevékenységének egészével (2017. 
szeptember 14‑i Iberdrola Inmobiliaria Real Estate 
Investments ítélet, C‑132/16, EU:C:2017:683, 29. pont; 
2020. szeptember 16‑i Mitteldeutsche Hartstein‑Industrie 
ítélet, C‑528/19, EU:C:2020:712, 27. pont, valamint az 
ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
33 Ebből az következik, hogy a levonási jog 
fennállása azon értékesítési ügyletektől függ, 
amelyekhez a konkrét beszerzési ügyletek kapcsolódnak. 
Az ilyen közvetlen és azonnali kapcsolat fennállása azt 
feltételezi, hogy az igénybe vett szolgáltatások költségeit 
beépítik az egyes értékesítési ügyletek, illetve az 
adóalany által a gazdasági tevékenysége körében 
értékesített termékek vagy nyújtott szolgáltatások árába 
(lásd ebben az értelemben: 2020. szeptember 16‑i 
Mitteldeutsche Hartstein‑Industrie ítélet, C‑528/19, 
EU:C:2020:712, 28. pont, valamint az ott hivatkozott 
ítélkezési gyakorlat). 
34 Az adóhatóságok és a nemzeti bíróságok 
feladata, hogy figyelembe vegyék az összes olyan 
körülményt, amelyek között az érintett ügyleteket 
lebonyolítják, és csak azokat az ügyleteket kell 
figyelembe venniük, amelyek objektíve kapcsolódnak az 
adóalany adóköteles tevékenységéhez. Az ilyen 
kapcsolat fennállását ily módon a szóban forgó ügylet 
objektív tartalmára tekintettel kell megítélni (2017. 
szeptember 14‑i Iberdrola Inmobiliaria Real Estate 
Investments ítélet, C‑132/16, EU:C:2017:683, 31. pont; 
2020. szeptember 16‑i Mitteldeutsche Hartstein‑Industrie 
ítélet, C‑528/19, EU:C:2020:712, 30. pont, valamint az 
ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
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35 Ezen értékelés keretében az adóalany 
árbevétel‑növekedésének hiánya nem befolyásolhatja a 
levonási jog gyakorlását. Amint ugyanis arra a jelen ítélet 
23. pontja emlékeztet, a héa közös rendszere valamennyi 
gazdasági tevékenység adóterhét illetően biztosítja a 
semlegességet, függetlenül azok céljától és 
eredményétől, feltéve hogy az említett tevékenységek 
főszabály szerint maguk is héakötelesek. Ennélfogva a 
levonáshoz való jog a keletkezését követően még akkor 
is fennmarad, ha a tervezett gazdasági tevékenység nem 
valósult meg, tehát nem vezetett adóköteles ügyletekhez, 
illetve ha az adóalany a levonást lehetővé tévő 
termékeket vagy szolgáltatásokat akaratától független 
körülmények miatt nem használta fel adóköteles ügyletek 
keretében (2020. november 12‑i Sonaecom ítélet, 
C‑42/19, EU:C:2020:913, 38. és 40. pont, valamint az ott 
hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
36 A jelen ügyben, amennyiben a beszerzési 
ügylet, vagyis a reklámszolgáltatások Amper Metal 
részére történő nyújtása a jelen ítélet 26. és 27. pontjában 
hivatkozott elveknek megfelelően héaköteles ügyletnek 
minősül, az a körülmény, hogy a megfizetett ár magasabb 
a piaci árnál vagy az adóhatóság által hasonló 
reklámszolgáltatásokért meghatározott esetleges 
referenciaértéknél, nem igazolhatja a levonási jog 
gyakorlásának az adóalannyal szemben való 
megtagadását. 
37 Ebben az összefüggésben a levonható héa 
összegét a vonatkozó adóalapnak megfelelően a jelen 
ítélet 28. pontjában említett követelményekre tekintettel, 
vagyis az adóalany által ténylegesen megfizetett – az 
adóalany által benyújtott számlákból kitűnő – ellenérték 
alapján kell meghatározni. Ezzel szemben a héairányelv 
80. cikke nem releváns, mivel az alapügy független felek 
közötti ügyletre vonatkozik. 
38 Az alapügyben szóban forgó körülményekre 
tekintettel a kérdést előterjesztő bíróságnak az 
alapügyben érintett reklámszolgáltatások objektív 
tartalmára tekintettel azt kell értékelnie, hogy ez utóbbi 
szolgáltatások közvetlen és azonnali kapcsolatban 
állnak‑e valamely adólevonásra jogosító értékesítési 
ügylettel, illetve, ennek hiányában, az Amper Metal 
gazdasági tevékenységének általános költségei címén e 
gazdasági tevékenység egészével, vagy hogy az említett 
szolgáltatások a héairányelv 176. cikkének első 
bekezdése értelmében vett, üzleti tevékenységhez 
szorosan kapcsolódó jelleggel nem rendelkező 
reprezentációs költségnek minősülnek‑e. 
39 A kérdést előterjesztő bíróság feladata többek 
között annak megállapítása, hogy a reklámmatricáknak 
az alapügyben szóban forgó autóverseny‑bajnokságon 
részt vevő gépjárművekre való felhelyezése az Amper 
Metal által forgalmazott termékek és szolgáltatások 
népszerűsítésére irányult‑e, ily módon az a vállalkozás 
általános költségei közé sorolható, vagy hogy épp 
ellenkezőleg, az ezzel összefüggésben felmerült 
kiadásokat úgy kell‑e tekinteni, mint amelyek semmilyen 
módon nem kapcsolódnak az üzleti tevékenységhez, és 
egyáltalán nem állnak összefüggésben az említett 
vállalkozás gazdasági tevékenységével. A jelen ítélet 35. 
pontjában tett megállapításnak megfelelően az a 
körülmény, hogy az Amper Metal által igénybe vett 
szolgáltatások nem eredményeztek növekedést a társaság 
árbevételében, az említett értékelés szempontjából nem 
releváns. 
40 A fenti megfontolások összességére tekintettel 
meg kell állapítani, hogy a héairányelv 168. cikkének a) 

pontját úgy kell értelmezni, hogy az adóalany levonhatja 
a reklámszolgáltatások után előzetesen felszámított héát, 
amennyiben az ilyen szolgáltatásnyújtás a héairányelv 2. 
cikke értelmében vett héaköteles ügyletnek minősül, és 
amennyiben az közvetlen és azonnali kapcsolatban áll 
egy vagy több adóköteles értékesítési ügylettel, illetve az 
adóalany gazdasági tevékenységének általános költségei 
címén e gazdasági tevékenység egészével, anélkül hogy 
figyelembe kellene venni azt a körülményt, hogy az ilyen 
szolgáltatásokért felszámított ár a nemzeti adóhatóság 
által meghatározott referenciaértékhez képest túlzott 
mértékű, vagy hogy e szolgáltatások nem 
eredményeznek árbevétel‑növekedést ezen adóalanynál. 

II. 

C-484/20. sz. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
kontra Bundesverband der Verbraucherzentralen und 
Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale 
Bundesverband e.V. ügyben 2021. december 2-án 
hozott ítélet  
 
A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 
2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv 
és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 
2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2015. november 25‑i (EU) 2015/2366 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 62. cikkének (4) 
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az 
olyan nemzeti szabályozás vagy gyakorlat, amelynek 
értelmében a fogyasztókkal kötött határozatlan időre 
szóló szerződések keretében a díj felszámításának 
tilalma az e 62. cikk (4) bekezdésében említett fizetési 
eszközök használata, valamint a pénzforgalmi 
szolgáltatások tekintetében csak a 2018. január 13. 
után megkötött szerződések alapján kezdeményezett 
fizetési műveletekre alkalmazandó, és ekképpen e 
díjak alkalmazandók maradnak az ezen időpontot 
megelőzően kötött, határozatlan idejű szerződések 
alapján kezdeményezett fizetési műveletekre. 

1 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a belső 
piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 
2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 
1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 
2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2015. november 25‑i (EU) 2015/2366 európai parlamenti 
és tanácsi irányelv (HL 2015. L 337., 35. o., helyesbítés: 
HL 2018. L 102, 97. o.) 62. cikke (4) bekezdésének 
értelmezésére vonatkozik. 
2 E kérelmet a Vodafone Kabel Deutschland 
GmbH (a továbbiakban: Vodafone) és a Bundesverband 
der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – A 
Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (fogyasztói 
központok és szervezetek országos szövetsége, 
Németország; a továbbiakban: országos szövetség) 
között bizonyos fizetési eszközöknek a Vodafone és a 
fogyasztók közötti szerződésekből eredő fizetési 
műveletek teljesítésére való igénybevétele címén 
alkalmazott átalányösszeg tárgyában folyamatban lévő 
jogvita keretében terjesztették elő. 

Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra 
előterjesztett kérdések 

10 A Vodafone a tevékenységét Németország 
területén folytató kábelhálózat‑üzemeltető és 
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internetszolgáltató. A 2015/2366 irányelvnek a német 
jogba történő, 2018. január 13‑i átültetésétől kezdve a 
Vodafone különbséget tesz az ezen időpontot 
megelőzően, illetve ezen időpontot követően kötött 
távközlési és kábelszolgáltatásokra vonatkozó 
szolgáltatási szerződések között. A szerződések első 
kategóriája esetében e gazdasági szereplő egy általános 
szerződési feltétel értelmében fizetési műveletenként 
2,50 euró úgynevezett „Selbstzahlerpauschale” (az 
ügyfél által teljesített közvetlen befizetés miatti 
átalánydíj) átalányösszeget számít fel az ügyfeleknek, 
akik nem adnak felhatalmazást banki beszedésre, hanem 
a számlákat SEPA‑átutalással ők maguk egyenlítik ki. E 
feltétel ezzel szemben a szerződések második 
kategóriájára alkalmazandó díjtáblázatban már nem 
szerepel. 
11 A Vodafone úgy véli, hogy jogosult az említett 
feltételt alkalmazni a 2018. január 13. előtt kötött 
szerződések teljesítése során kezdeményezett fizetési 
műveletekre, és így e műveletekre még ezen időpontot 
követően is felszámítani az említett átalánydíjat. E 
gazdasági szereplő szerint a felár kiszabására 
vonatkozóan a BGB 270a. §‑ában előírt tilalom csak a 
2018. január 13‑át követően kötött, határozatlan időre 
szóló szerződésekre alkalmazandó. Mivel az EGBGB 
229. §‑a (45) bekezdésének 5. pontja a kötelmi 
jogviszonynak a 2018. január 13. utáni keletkezésére 
utal, a BGB 270a. §‑ának visszamenőleges hatályú 
alkalmazása nem képzelhető el, még akkor sem, ha az e 
szerződéseken alapuló fizetési műveleteket csak az 
említett időpontot követően kezdeményezik. 
12 Az országos szövetség arra hivatkozik, hogy a 
BGB 270a. §‑ában előírt azon tilalom, miszerint 2018. 
január 13‑át követően nem számítható fel felár, az ezen 
időpontot megelőzően kötött szerződések teljesítése 
érdekében ezen időpontot követően kezdeményezett 
fizetési műveletekre is alkalmazandó, mivel a 2015/2366 
irányelv 62. cikkének (4) bekezdése azonos feltételeket 
kíván létrehozni 2018. január 13‑tól a pénzforgalmi 
szolgáltatások belső piacán. Egyébiránt az EGBGB 229. 
§‑ának (45) bekezdésében szereplő átmeneti rendelkezést 
e bekezdés 3. pontja értelmében úgy kell értelmezni, 
hogy 2018. január 13‑tól az új szabályozás alkalmazandó 
az ezen időpontot követően kezdeményezett valamennyi 
fizetési műveletre, beleértve azokat is, amelyek az 
említett időpont előtt kötött szerződéseken alapulnak. 
13 E körülmények között az országos szövetség 
keresetet indított annak érdekében, hogy a Vodafone 
szüntesse meg a 2018. január 13‑át követően 
kezdeményezett valamennyi fizetési műveletre az ügyfél 
által teljesített közvetlen befizetés miatti átalánydíj 
alkalmazását, és pernyertes lett. 
14 A Vodafone által előterjesztett fellebbezés 
ügyében eljáró Oberlandesgericht München (müncheni 
regionális felsőbíróság, Németország) hajlik arra, hogy 
úgy tekintse, hogy a BGB 270a. §‑a, amely a 2015/2366 
irányelv 62. cikkének (4) bekezdését ülteti át a német 
jogba, akkor is alkalmazandó, ha a fizetési műveletek 
alapjául szolgáló szerződéses kötelezettség 2018. január 
13. előtt keletkezett, azonban ezen időszakosan, 
rendszerint havonta esedékes fizetési műveleteket csak 
ezen időpontot követően kezdeményezik. 
15 E bíróság szerint ugyanis 2018. január 13‑tól 
kezdődően, függetlenül a határozatlan időre szóló 
szerződések megkötésének időpontjától, az Unión belül 
a fizetési eszközök piacán egységes díjszabási rendszert 
hoztak létre, és ily módon a felár felszámításának e 

rendelkezésben előírt tilalmát a 2018. január 13. előtt 
kötött határozatlan idejű szerződésekre is alkalmazni 
kell. 
16 Az említett bíróság arra is rámutat, hogy az 
EGBGB 229. §‑a (45) bekezdésének 5. pontja, amely 
kizárólag a szerződéses kötelezettség keletkezésére utal, 
noha arra nem vonatkozik a 2015/2366 irányelv, 
megkérdőjelezi a 2018. január 13‑át követően 
kezdeményezett fizetési műveletekkel kapcsolatos felár 
felszámítására vonatkozó tilalom teljes körű 
alkalmazását, amennyiben az e műveletek alapjául 
szolgáló szerződéses kötelezettség ezen időpontot 
megelőzően keletkezett. 
17 E körülmények között az Oberlandesgericht 
München (müncheni regionális felsőbíróság) úgy 
határozott, hogy az eljárását felfüggeszti, és előzetes 
döntéshozatal céljából kérdést terjeszt a Bíróság elé. 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 

„Úgy kell‑e értelmezni [a 2015/2366] irányelv 62. 
cikkének (4) bekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan 
nemzeti szabályozás vagy gyakorlat, amely 
fogyasztókkal fennálló tartós kötelmi jogviszonyok 
esetében átmeneti szabályozásként csak akkor teszi 
lehetővé a készpénz‑helyettesítő fizetési eszközök 
használatáért és a pénzforgalmi szolgáltatásokért 
fizetendő díjaknak az irányelvet átültető nemzeti 
rendelkezésben előírt tilalmát, ha az alapul szolgáló 
kötelmi jogviszony 2018. január 13. után keletkezett, 
nem alkalmazza azonban e tilalmat abban az esetben, ha 
az alapul szolgáló kötelmi jogviszony 2018. január 13. 
előtt keletkezett, de a (további) fizetési műveletek 
végrehajtását csak 2018. január 13. után 
kezdeményezik?” 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésről 

18 Kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság 
lényegében arra vár választ, hogy a 2015/2366 irányelv 
62. cikkének (4) bekezdését úgy kell‑e értelmezni, hogy 
azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás vagy 
gyakorlat, amelynek értelmében a fogyasztókkal kötött 
határozatlan idejű szerződések keretében a díj 
felszámításának tilalma az e rendelkezésben említett 
fizetési eszközök használata, valamint a pénzforgalmi 
szolgáltatások tekintetében csak a 2018. január 13. után 
megkötött szerződések alapján kezdeményezett fizetési 
műveletekre alkalmazandó, és ekképpen e díjak 
alkalmazandók maradnak az ezen időpontot megelőzően 
kötött, határozatlan idejű szerződések alapján 
kezdeményezett fizetési műveletekre. 
19 A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint 
valamely uniós jogi rendelkezés értelmezéséhez nemcsak 
annak kifejezéseit, hanem szövegkörnyezetét és annak a 
szabályozásnak a célkitűzéseit is figyelembe kell venni, 
amelynek az részét képezi (2016. október 13‑i 
Mikołajczyk ítélet, C‑294/15, EU:C:2016:772, 26. pont; 
2021. január 26‑i Szpital Kliniczny im. dra J. 
Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie ítélet, C‑16/19, EU:C:2021:64, 
26. pont). 
20 Ami a 2015/2366 irányelv 62. cikke (4) 
bekezdésének szövegét illeti, az úgy rendelkezik, hogy a 
tagállamok minden esetben biztosítják, hogy a 
kedvezményezett ne számíthasson fel díjat azon 
készpénz‑helyettesítő fizetési eszközök használatáért, 
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amelyekre vonatkozóan a bankközi jutalékokat a 
2015/751 rendelet II. fejezete szabályozza, valamint azon 
pénzforgalmi szolgáltatásokért, amelyek a 260/2012 
rendelet hatálya alá tartoznak. E rendelkezés szövegéből 
nem következik semmilyen pontosítás e tilalom időbeli 
hatályára vonatkozóan. 
21 E körülmények között azon szövegkörnyezetből 
kell kiindulni, amelybe a 2015/2366 irányelv 62. 
cikkének (4) bekezdésében említett fizetési eszközök 
használatával és pénzforgalmi szolgáltatásokkal 
kapcsolatos díj felszámításának tilalma illeszkedik, 
valamint az ezen irányelv által követett célkitűzésekből. 
22 A 2015/2366 irányelv 62. cikke (4) 
bekezdésének szövegkörnyezetét illetően először is meg 
kell állapítani, hogy ezen irányelv 115. cikkének (1) 
bekezdése és (2) bekezdésének első albekezdése 
értelmében, a tagállamok elfogadják és kihirdetik azon 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
ennek az irányelvnek 2018. január 13. előtt 
megfeleljenek, e rendelkezések csak ezen időponttól 
válnak alkalmazandóvá. 
23 Másodszor, mivel a 2015/2366 irányelv 62. 
cikkének (4) bekezdése harmonizált rendelkezéseket 
tartalmaz, a tagállamok ezen irányelv 107. cikkének (1) 
bekezdése értelmében az említett irányelv 115. cikke (2) 
bekezdésének első albekezdésében előírt időponttól 
kezdődően nem tarthatnak fenn és nem vezethetnek be 
eltérő rendelkezéseket. 
24 Harmadszor, mivel a 2015/2366 irányelv 62. 
cikkének (4) bekezdésében említett fizetési eszközök 
használatával és pénzforgalmi szolgáltatásokkal 
kapcsolatos díj felszámításának tilalma az ezen irányelv 
4. cikkének 5. pontja értelmében vett fizetési 
műveletekre vonatkozik, „függetlenül a fizető fél és a 
kedvezményezett közötti alapkötelezettségtől”, az e 
tilalom alkalmazása szempontjából releváns időpont a 
fizetési művelet kezdeményezésének időpontja, nem 
pedig az e művelet alapjául szolgáló kötelmi jogviszony 
keletkezésének időpontja. 
25 Ily módon a 2015/2366 irányelv 62. cikke (4) 
bekezdésének rendszertani értelmezéséből következik, 
hogy az e rendelkezésben említett fizetési eszközök 
használatával és pénzforgalmi szolgáltatásokkal 
kapcsolatos díj felszámításának tilalma valamennyi, 
2018. január 13‑át követően kezdeményezett fizetési 
műveletre vonatkozik. 
26 A 2015/2366 irányelv által követett célokat 
illetően meg kell állapítani, hogy az irányelv célja a 
pénzforgalmi szolgáltatások belső piaca további 
integrációjának elősegítése, valamint e szolgáltatások 
igénybevevőinek védelme, és különösen a fogyasztónak 
minősülő személyek magas szintű védelmének 
biztosítása, amint az többek között ezen irányelv (6) és 
(53) preambulumbekezdéséből kitűnik (lásd ebben az 
értelemben: 2020. november 11‑i DenizBank ítélet, 
C‑287/19, EU:C:2020:897, 102. pont, valamint az ott 
hivatkozott ítélkezési gyakorlat), mivel a 
fogyasztóvédelmet az Európai Unió politikáiban többek 
között az EUMSZ 169. cikk, valamint az Európai Unió 
alapjogi chartájának 38. cikke rögzíti (lásd analógia 
útján: 2017. március 2‑i Zentrale zur Bekämpfung 
unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main ítélet, 
C‑568/15, EU:C:2017:154, 28. pont). 
27 Egyébiránt, amint az a 2015/2366 irányelv (66) 
preambulumbekezdéséből kitűnik, az uniós jogalkotó az 
ezen irányelv 62. cikkének (4) bekezdésében előírt 
tilalom révén kívánta leküzdeni a bizonyos fizetési 

eszközök használatáért történő díjszámlázásra vonatkozó 
nemzeti gyakorlatok széttagoltságát, amely az uniós 
pénzforgalmi piac rendkívül heterogénné és a fogyasztók 
számára számos zavar forrásává válását okozta, 
különösen az elektronikus kereskedelemben és a 
határokon átnyúló esetekben. 
28 Márpedig e tilalom bármely, aszerint eltérő 
alkalmazása, hogy a 2018. január 13‑át követően 
kezdeményezett fizetési műveletek alapjául szolgáló 
kötelmi jogviszony ezen időpont előtt vagy után 
keletkezett, veszélyeztetné a 2015/2366 irányelv 62. 
cikkének az ugyanezen irányelv 107. cikkének (1) 
bekezdésével összefüggésben értelmezett (4) bekezdése 
által előírt uniós szintű harmonizációt, és gyengítené az 
ezen irányelv által követett, a fogyasztóknak a 
pénzforgalmi szolgáltatások belső piacán történő 
védelmére irányuló célkitűzést. 
29 Ebben az összefüggésben egyébiránt el kell 
utasítani a Vodafone által az írásbeli észrevételei 
keretében felhozott azon érvet, amely szerint a törvény 
visszaható hatálya tilalmának elve és a bizalomvédelem 
elve sérülne a 2015/2366 irányelv 62. cikkének (4) 
bekezdésében ily módon elismert időbeli hatály miatt. 
30 E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy 
valamely új jogi szabály azon jogi aktusnak a 
hatálybalépésétől alkalmazandó, amely e szabályt 
tartalmazza, és bár az nem vonatkozik a korábbi törvény 
hatálya alatt keletkezett és véglegesen megszerzett jogi 
helyzetekre, azt alkalmazni kell az ilyen helyzetek 
jövőbeli hatásaira, valamint az új jogi helyzetekre, kivéve 
ha annak szövegéből, céljából vagy rendszertani 
elhelyezkedéséből egyértelműen kitűnik, hogy e 
szabálynak visszaható hatályt kell tulajdonítani. Ez az 
eset áll fenn többek között akkor, ha az említett 
szabályhoz olyan különleges rendelkezések 
kapcsolódnak, amelyek a szabály időbeli alkalmazásának 
feltételeit határozzák meg, és azok a szabálynak ilyen 
hatályt biztosítanak (lásd ebben az értelemben: 2020. 
május 14‑i Azienda Municipale Ambiente ítélet, 
C‑15/19, EU:C:2020:371, 56. és 57. pont, valamint az ott 
hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
31 Márpedig a jelen ügyben, mivel a 2015/2366 
irányelv 62. cikkének (4) bekezdése, amint az a jelen 
ítélet 25. pontjából kitűnik, nem vonatkozik a 2018. 
január 13. előtt teljesített fizetési műveletekre, e 
rendelkezés nem vonatkozik az ezen időpontot 
megelőzően véglegesen megszerzett jogi helyzetekre, 
tehát nem rendelkezik visszaható hatállyal. Egyébiránt, 
ami a 2018. január 13‑át megelőzően kötött határozatlan 
időre szóló szerződések teljesítése keretében ezen 
időpontot követően kezdeményezett fizetési műveleteket 
illeti, a 2015/2366 irányelv 62. cikkének (4) bekezdése 
csupán egy új jogszabálynak a korábbi jogszabály 
hatálya alatt keletkezett helyzetek jövőbeli hatásaira való 
alkalmazásának egyik esete. 
32 Végül, amennyiben a kérdést előterjesztő 
bíróság úgy ítéli meg, hogy az EGBGB 229. §‑a 45. 
pontjának 5. alpontja megkérdőjelezi a 2018. január 13‑át 
követően kezdeményezett fizetési műveletekkel 
kapcsolatos felár felszámítására vonatkozó tilalom teljes 
körű alkalmazását abban az esetben, ha e műveletek 
alapja ezen időpontot megelőzően keletkezett 
szerződéses kötelezettség, az állandó ítélkezési 
gyakorlatnak megfelelően e bíróság feladata annak 
vizsgálata, hogy e rendelkezés értelmezhető‑e a 
2015/2366 irányelv 62. cikkének a jelen ítélet 25. pontja 
szerint értelmezett (4) bekezdésével összhangban, az 
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uniós jog teljes érvényesülésének az előtte folyamatban 
lévő ügy elbírálása során történő biztosítása érdekében 
(lásd ebben az értelemben: 2020. október 15‑i 
Association française des usagers de banques ítélet, 
C‑778/18, EU:C:2020:831, 59. pont, valamint az ott 
hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
33 A fenti megfontolásokra tekintettel az 
előterjesztett kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 
2015/2366 irányelv 62. cikkének (4) bekezdését úgy kell 
értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti 
szabályozás vagy gyakorlat, amelynek értelmében a 
fogyasztókkal kötött határozatlan időre szóló 
szerződések keretében a díj felszámításának tilalma az e 
62. cikk (4) bekezdésében említett fizetési eszközök 
használata, valamint a pénzforgalmi szolgáltatások 
tekintetében csak a 2018. január 13. után megkötött 
szerződések alapján kezdeményezett fizetési 
műveletekre alkalmazandó, és ekképpen e díjak 
alkalmazandók maradnak az ezen időpontot megelőzően 
kötött, határozatlan idejű szerződések alapján 
kezdeményezett fizetési műveletekre. 

III. 

C-564/19. sz. IS elleni büntetőeljárás ügyben 2021. 
november 23-án hozott ítélet   
 
1) Az EUMSZ 267. cikket úgy kell értelmezni, 
hogy azzal ellentétes az, ha valamely tagállam 
legfelsőbb bírósága a törvényesség érdekében 
bejelentett jogorvoslat alapján a valamely alsóbb fokú 
bíróság által az említett rendelkezés értelmében a 
Bírósághoz benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 
kérelmet – az e kérelmet magában foglaló határozat 
jogi hatályát nem érintően – azon az alapon 
törvénysértőnek minősíti, hogy az előterjesztett 
kérdések nem relevánsak és szükségesek az alapjogvita 
eldöntése szempontjából. Az uniós jog elsőbbségének 
elve arra kötelezi ezen alsóbb fokú bíróságot, hogy 
figyelmen kívül hagyja a nemzeti legfelsőbb bíróság 
ilyen határozatát.  
 
2) Az EUMSZ 267. cikket úgy kell értelmezni, 
hogy azzal ellentétes az, ha valamely nemzeti bíróval 
szemben fegyelmi eljárást kezdeményeznek azzal az 
indokkal, hogy e rendelkezés alapján előzetes 
döntéshozatal iránti kérelemmel fordult a Bírósághoz. 
 
3) A büntetőeljárás során igénybe vehető 
tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló, 2010. 
október 20‑i 2010/64/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az arra 
kötelezi a tagállamokat, hogy konkrét intézkedéseket 
hozzanak annak biztosítása érdekében, hogy a 
tolmácsolás és fordítás minősége elégséges legyen 
ahhoz, hogy a gyanúsított vagy a vádlott megértse a 
vele szemben felhozott vádat, illetve annak 
biztosítására, hogy a tolmácsolás a nemzeti bíróságok 
által ellenőrizhető legyen.  
 
A 2010/64 irányelv 2. cikkének (5) bekezdését, a 
büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról 
szóló, 2012. május 22‑i 2012/13/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 4. cikkének (5) bekezdését és 6. 
cikkének (1) bekezdését az Európai Unió Alapjogi 
Chartája 48. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben 
úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az, hogy 

valamely személlyel szemben távollétében folytatják le 
az eljárást, jóllehet a nem megfelelő minőségű 
tolmácsolás miatt nem tájékoztatták az általa értett 
nyelven az ellene felhozott vádról, vagy amennyiben 
nem állapítható meg a biztosított tolmácsolás 
minősége, ezáltal pedig az sem, hogy az általa értett 
nyelven tájékoztatták‑e az ellene felhozott vádról. 

1 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a 
büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és 
fordításhoz való jogról szóló, 2010. október 20‑i 
2010/64/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 
2010. L 280., 1. o.) 5. cikke (2) bekezdésének, a 
büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 
2012. május 22‑i 2012/13/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (HL 2012. L 142., 1. o.; helyesbítés: HL 
2019. L 39., 28. o.) 4. cikke (5) bekezdésének és 6. cikke 
(1) bekezdésének, az EUSZ 6. cikk (1) bekezdésének és 
az EUSZ 19. cikk (1) bekezdése második 
albekezdésének, az EUMSZ 267. cikknek és az Európai 
Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) 47. 
cikkének értelmezésére vonatkozik. 
2 E kérelmet az IS, török származású svéd 
állampolgár ellen lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés 
vétsége miatt indított büntetőeljárás keretében 
terjesztették elő. 

Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra 
előterjesztett kérdések 

25 A kérdést előterjesztő bíróság, a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság egyesbírájaként büntetőeljárást folytat a 
török származású svéd állampolgárságú IS ellen a 
lőfegyverek vagy lőszerek megszerzésére, tartására, 
készítésére, forgalomba hozatalára, behozatalára, 
kivitelére vagy szállítására vonatkozó magyar jogi 
rendelkezések megsértésének gyanúja miatt. A bírósági 
eljárás nyelve a magyar, amelyet a terhelt nem ismer. Az 
előzetes döntéshozatal iránti kérelemből kitűnik, hogy a 
terhelt csak tolmács segítségével tud kommunikálni. 
26 IS‑t 2015. augusztus 25‑én vették őrizetbe 
Magyarországon, és ugyanezen a napon gyanúsítottként 
hallgatták ki. A kihallgatást megelőzően IS védő és 
tolmács kirendelését kérte; a kihallgatáson, amelyen a 
védő nem tudott részt venni, közölték vele a gyanúsítást. 
IS megtagadta a vallomástételt azzal az indokkal, hogy 
nem tudott a védőjével tanácskozni. 
27 Az említett kihallgatás során a nyomozóhatóság 
svéd nyelvű tolmács közreműködésével járt el. 
Mindazonáltal a kérdést előterjesztő bíróság szerint 
semmilyen információ nincs arra vonatkozóan, hogy a 
tolmácsot milyen módon választották ki, és a képességeit 
hogyan ellenőrizték, sem pedig arra vonatkozóan, hogy a 
tolmács és IS megértette‑e egymást. 
28 IS‑t a kihallgatást követően szabadon 
bocsátották. Jelenleg Magyarországon kívül tartózkodik, 
és a korábban közölt címéről a küldemény „nem kereste” 
jelzéssel érkezett vissza. A kérdést előterjesztő bíróság 
pontosítja, hogy az eljárás bírósági szakaszában a terhelt 
jelenléte azonban kötelező az előkészítő ülésen, és hogy 
nemzeti elfogatóparancs vagy európai elfogatóparancs 
kibocsátására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 
terhelttel szemben szabadságvesztés‑büntetés 
kiszabásának lenne helye. Megjegyzi azonban, hogy a 
jelen ügyben az ügyész pénzbüntetés kiszabását 
indítványozta, így amennyiben a terhelt szabályszerű 
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idézés ellenére nem jelenik meg, a kérdést előterjesztő 
bíróságnak a távollétében kell lefolytatnia az eljárást. 
29 E körülmények között a kérdést előterjesztő 
bíróság megjegyzi elsősorban, hogy a 2010/64 irányelv 
5. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 
tagállamok konkrét intézkedéseket hoznak annak 
biztosítása érdekében, hogy a tolmácsolás és a fordítás 
megfeleljen a 2. cikk (8) bekezdése és a 3. cikk (9) 
bekezdése értelmében megkövetelt minőségnek, azaz a 
tolmácsolás minőségének elégségesnek kell lennie a 
tisztességes eljárás garantálásához, különösen annak 
biztosításával, hogy a gyanúsítottak vagy a vádlottak 
megismerhessék az ellenük indított ügyet, és képesek 
legyenek gyakorolni védelemhez való jogukat. 
Megjegyzi továbbá, hogy az említett irányelv 5. cikkének 
(2) bekezdése előírja, hogy a tolmácsolás és fordítás 
megfelelőségének és az azokhoz való hatékony 
hozzáférés előmozdítása érdekében a tagállamok 
törekednek arra, hogy létrehozzák a megfelelő 
képesítéssel rendelkező független fordítók és tolmácsok 
nyilvántartását vagy nyilvántartásait. 
30 Ezenkívül a kérdést előterjesztő bíróság jelzi, 
hogy a 2012/13 irányelv 4. cikkének (5) bekezdése és 6. 
cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az őrizetbe vett 
vagy fogva tartott gyanúsítottak és vádlottak 
haladéktalanul kapják kézhez a jogokról szóló írásbeli 
tájékoztatót az általuk értett nyelven, továbbá azt, hogy 
tájékoztatást kapjanak a bűncselekményről, amelynek 
elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják őket. 
31 Ebben az összefüggésben megjegyzi, hogy a 
szakfordítóknak és tolmácsoknak jelenleg 
Magyarországon nincs nyilvántartása, és arra nézve sincs 
pontosabb szabályozás, hogy ki rendelhető ki és milyen 
kritériumok alapján szakfordítóként vagy eseti 
tolmácsként a büntetőeljárásban, mivel szabályozás 
tárgyát kizárólag a dokumentumok hiteles fordítása 
képezi. Ilyen szabályozás hiányában sem az ügyvéd, sem 
pedig a bíróság nem tudja ellenőrizni a tolmácsolás 
minőségét. A magyar nyelvet nem ismerő terhelttel az 
első gyanúsítotti kihallgatása során tolmács 
közreműködésével közlik a gyanúsítást, és tájékoztatják 
eljárási jogairól, azonban a tolmács megfelelő 
szakismerete hiányában a kérdést előterjesztő bíróság 
szerint sérülhet az érintett személyek tájékoztatáshoz 
való joga és védekezéshez való joga. 
32 A kérdést előterjesztő bíróság szerint ezért 
kérdésként merül fel, hogy összeegyeztethető‑e a magyar 
szabályozás és gyakorlat a 2012/13 irányelvvel, illetve a 
2010/64 irányelvvel, valamint hogy az uniós szabályozás 
értelmezéséből az következik‑e, hogy 
összeegyeztethetetlenség esetén a nemzeti bíróság a 
terhelttel szemben távollétében nem folytathatja le a 
büntetőeljárást. 
33 Másodsorban a kérdést előterjesztő bíróság 
jelzi, hogy a 2012. január 1‑jén hatályba lépett 
igazságügyi reform nyomán a bíróságok központi 
igazgatása az Országgyűlés által 9 évre kinevezett 
Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) 
elnöke kezébe került, és hogy az elnök széles körű 
jogkörrel rendelkezik, ideértve a bírák kinevezését, a 
bíróságok vezetőinek kinevezését és a bírák 
vonatkozásában a fegyelmi eljárások kezdeményezését. 
34 Pontosítja továbbá, hogy az OBH elnökének 
felügyeletére és egyes kérdésekben a döntéseinek 
jóváhagyására a bírák által választott Országos Bírói 
Tanács (a továbbiakban: OBT) jogosult. Márpedig az 
OBT 2018. május 2‑án egy jelentést fogadott el, 

amelyben arra a megállapításra jutott, hogy az OBH 
elnöke megsértette a sarkalatos törvény rendelkezéseit 
azzal a gyakorlatával, hogy több esetben megfelelő 
indokolás nélkül bírói és bírósági vezetői pályázatokat 
nyilvánított eredménytelennek, ezt követően pedig a 
vezetői álláshelyek betöltését ideiglenes megbízás útján 
oldotta meg. Az OBH elnöke 2018. április 24‑én az 
OBT‑t nem törvényesen működőnek nyilvánította, és 
azóta minden érdemi együttműködést megtagadott a 
testülettel és annak tagjaival. Az OBT több esetben 
jelezte, hogy az OBH elnöke és az általa kinevezett 
bírósági vezetők figyelmen kívül hagyják az OBT egyes 
jogköreit. 
35 A kérdést előterjesztő bíróság jelzi továbbá, 
hogy a Fővárosi Törvényszék (Magyarország) – a kérdést 
előterjesztő bíróság tekintetében fellebbviteli bíróság – 
elnökét ideiglenes megbízás útján nevezte ki az OBH 
elnöke. Ezen információ relevanciájának hangsúlyozása 
érdekében a kérdést előterjesztő bíróság pontosítja, hogy 
az OBH elnöke milyen befolyást gyakorolhat a bírák 
munkájára és szakmai előmenetelére, ideértve az ügyek 
elosztását, a fegyelmi felelősséget és a munkakörnyezetet 
is. 
36 Ebben az összefüggésben a kérdést előterjesztő 
bíróság – hivatkozva egyrészt néhány nemzetközi 
véleményre és jelentésre, amelyek megállapították, hogy 
az OBH elnökének kezében túl sok jogkör összpontosul 
ellensúlyok nélkül, másrészt pedig a Bíróság és az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési 
gyakorlatára – arra keresi a választ, hogy egy ilyen 
helyzet összeegyeztethető‑e az EUSZ 19. cikkben és a 
Charta 47. cikkében foglalt bírói függetlenség elvével. 
Arra is választ vár, hogy ebben az összefüggésben az 
előtte folyamatban lévő eljárás tisztességesnek 
tekinthető‑e. 
37 Harmadsorban, a kérdést előterjesztő bíróság 
kifejti, hogy a 2018. szeptember 1‑jén hatályba lépett 
törvénymódosítás az ügyészek javadalmazása kapcsán 
bizonyos pótlékokat megemelt, míg a bírák 
javadalmazására vonatkozóan nem történt módosítás. 
Következésképpen megtört a korábbi évtizedes 
gyakorlat, miszerint a bírák azonos illetményt kapnak, 
mint a megfelelő szinten, azonos beosztással, azonos 
szolgálati idővel rendelkező ügyészek. Az OBT felhívta 
e helyzetre a magyar kormány figyelmét, amely ígéretet 
tett arra, hogy legkésőbb 2020. január l‑jével új bértáblát 
vezetnek be, ilyen törvényjavaslat azonban a mai napig 
nem került benyújtásra, így a bírák illetménye 2003 óta 
változatlan maradt. A kérdést előterjesztő bíróságban 
tehát felmerül a kérdés, hogy különös tekintettel az 
inflációra és az átlagkereseteknek az évek során 
Magyarországon bekövetkező emelkedésére, a hosszú 
időn keresztül nem rendezett bírói illetmény nem vált‑e 
ki ténylegesen ugyanolyan hatást, mint egy 
bércsökkentés, továbbá az is felvetődik, hogy az ügyészi 
béremeléssel a Magyar Állam szándékosan hozza 
méltatlan helyzetbe a magyar bírói kart. Ráadásul a 
jelenlegi bírói alapilletményhez képest magasnak 
tekinthető, az OBH elnöke és a bírósági vezetők által 
adott diszkrecionális juttatások és jutalmazási gyakorlat 
általánosságban és rendszerszinten sérti a bírói 
függetlenség elvét. 
38 E körülmények között a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság úgy határozott, hogy az eljárást felfüggeszti, és 
előzetes döntéshozatal céljából kérdéseket terjeszt a 
Bíróság elé. 
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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

„1) a) Úgy kell‑e értelmezni az EUSZ 6. cikk 
(1) bekezdését és a 2010/64 irányelv 5. cikk[ének] (2) 
bekezdését, hogy a tagállamnak az eljárás nyelvét nem 
ismerő terheltek tisztességes eljáráshoz való jogának 
biztosításához megfelelő képesítéssel rendelkező 
független fordítók és tolmácsok nyilvántartását kell 
létrehoznia, vagy – ennek hiányában – más módon kell 
biztosítania, hogy a bírósági eljárásban a tolmácsolás 
minőségének megfelelősége ellenőrizhető legyen? 
b) Amennyiben az előbbi kérdést igennel kell 
megválaszolni, és az adott ügyben a tolmácsolás 
megfelelő minőségének hiányában nem lehet a terhelt 
tájékoztatásának megtörténtét megállapítani az ellene 
felhozott gyanúsítás, vád tárgyát illetően, úgy kell‑e 
értelmezni az EUSZ 6. cikk (1) bekezdését és a 2012/13 
irányelv 4. cikk[ének] (5) bekezdését és 6. cikk[ének] (1) 
bekezdését, hogy ez esetben az eljárás a terhelt 
távollétében nem folytatható? 
2) a) Úgy kell‑e értelmezni az EUSZ 19. 
cikk (1) bekezdésének második albekezdésében és [a 
Charta] 47. cikkében, valamint az Európai Unió 
Bíróságának ítélkezési gyakorlatában foglalt bírói 
függetlenség elvét, hogy ezen elv megsértését jelenti, ha 
a bíróságok központi igazgatásának feladatait ellátó, 
Országgyűlés által kinevezett és kizárólag az 
Országgyűlés által elszámoltatható és felmenthető 
[OBH] elnöke egy bíróságnak [az] elnöki pozícióját – 
amely elnök többek között az ügyelosztás 
meghatározására, bírókkal szembeni fegyelmi eljárás 
kezdeményezésére és a bíró értékelésére is jogosult – 
pályázati eljárás megkerülésével, tartósan az erre 
felhatalmazott bírói önigazgatási testületek 
véleményének figyelmen kívül hagyásával, ideiglenes 
megbízással tölti be? 
b) Amennyiben az előbbi kérdést igennel kell 
megválaszolni, és az adott ügyben eljáró bíró alappal 
tarthat attól, hogy őt bírói, igazgatási tevékenysége miatt 
jogtalan hátrány éri, úgy kell‑e értelmezni az említett 
elvet, hogy az ügyben nem biztosított a tisztességes 
eljárás? 
3) a) Úgy kell‑e értelmezni az EUSZ 19. 
cikk (1) bekezdésének második albekezdésében és [a 
Charta] 47. cikkében, valamint az Európai Unió 
Bíróságának ítélkezési gyakorlatában foglalt bírói 
függetlenség elvét, hogy ezzel az elvvel nem 
összeegyeztethető az a helyzet, hogy 2018. szeptember 
1[‑je] óta – eltérően a korábbi több évtizedes gyakorlattól 
– a magyar bírák a törvény szerint kisebb 
javadalmazásban részesülnek, mint a megfelelő szinten, 
azonos beosztással, azonos szolgálati idővel rendelkező 
ügyészek, és az ország gazdasági helyzetét figyelembe 
véve illetményük általában sem áll összhangban az 
általuk ellátott feladatok jelentőségével, különös 
tekintettel az igazgatási vezetők diszkrecionális 
jutalmazási gyakorlatára? 
b) Amennyiben az előbbi kérdést igennel kell 
megválaszolni, úgy kell‑e értelmezni a bírói függetlenség 
említett elvét, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog 
ilyen körülmények között nem lehet biztosított?” 
39 2019. november 18‑i határozatával (a 
továbbiakban: előzetes döntéshozatal iránti kiegészítő 
kérelem) a kérdést előterjesztő bíróság többek között az 
előzetes döntéshozatal iránti eredeti kérelmének 
kiegészítésére irányuló kérelmet terjesztett elő. 

40 Az előzetes döntéshozatal iránti kiegészítő 
kérelemből kitűnik, hogy 2019. július 19‑én a legfőbb 
ügyész a büntetőeljárási törvény 667. §‑a alapján a 
törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslattal élt a 
Kúria előtt az előzetes döntéshozatal iránti eredeti 
kérelemmel szemben. Ebből az is kitűnik, hogy a Kúria a 
2019. szeptember 10‑i ítéletében megállapította, hogy ez 
az előzetes döntéshozatal iránti kérelem törvénysértő, és 
lényegében úgy ítélte meg, hogy az előterjesztett 
kérdések nem relevánsak az alapügy megoldása 
szempontjából (a továbbiakban: a Kúria ítélete). 
41 A kérdést előterjesztő bíróság kifejti, hogy a 
Kúria ítéletéből az következik, hogy az előzetes 
döntéshozatalra utalásnak az EUMSZ 267. cikkel 
bevezetett rendszere arra irányul, hogy felkérje a 
Bíróságot, hogy olyan kérdésekben foglaljon állást, 
amelyek nem valamely tagállam alkotmányos rendjére, 
hanem az uniós jogra vonatkoznak, ezáltal biztosítva a 
koherens értelmezést az Európai Unión belül. Ezen ítélet 
szerint ezenkívül a büntetőeljárás felfüggesztésére csak a 
vádlott bűnösségére vonatkozó végleges határozat 
meghozatala céljából kerülhet sor. Márpedig a Kúria úgy 
véli, hogy az előzetes döntéshozatalra előterjesztett 
kérdések, ahogyan azokat a kérdést előterjesztő bíróság 
az előzetes döntéshozatal iránti eredeti kérelmében 
megfogalmazta, nem relevánsak IS bűnösségének 
értékelése szempontjából, így e kérelem törvénysértő. A 
Kúria ítélete utal a saját korábbi elvi döntéseire is, 
amelyek szerint nincs helye előzetes döntéshozatali 
eljárás kezdeményezésének annak megállapítása 
céljából, hogy az irányadó magyar jog nem felel meg az 
uniós jog által védett alapelveknek. 
42 A kérdést előterjesztő bíróság szerint, bár a 
Kúria ítélete az előzetes döntéshozatal iránti eredeti 
kérelem törvénysértő jellegének megállapítására 
szorítkozik, anélkül hogy magát az előzetes 
döntéshozatalra utaló határozatot hatályon kívül 
helyezné, a törvényesség érdekében bejelentett 
jogorvoslat alapján hozott határozat alapvető hatással 
lesz az alsóbb fokú bíróságok későbbi ítélkezési 
gyakorlatára, mivel e jogorvoslat célja a nemzeti 
ítélkezési gyakorlat egységesítése. Ennélfogva fennáll 
annak a veszélye, hogy a Kúria ítélete a jövőben 
dermesztő hatást vált ki az alsóbb fokú bíróságok bírái 
körében, akik az EUMSZ 267. cikk alapján előzetes 
döntéshozatal iránti kérelemmel kívánnának fordulni a 
Bírósághoz. 
43 Ezenfelül a kérdést előterjesztő bíróságban 
kérdés merült fel az előtte folyamatban lévő, jelenleg 
felfüggesztett büntetőeljárás folytatását illetően, és úgy 
véli, hogy az attól függ, hogy a Kúria ítélete jogellenes‑e 
vagy sem. 
44 Ugyanis vagy az bizonyosodik be, hogy a Kúria 
jogosult volt vizsgálni az előzetes döntéshozatal iránti 
kérelmet, és azt törvénysértőnek minősíteni. Ebben az 
esetben a kérdést előterjesztő bíróságnak folytatnia kell 
az alapeljárást, mivel a büntetőeljárási törvény 491. §‑a 
(1) bekezdésének a) pontja értelmében a bíróság az 
eljárást folytatja, ha az eljárás felfüggesztésének oka 
megszűnt. Kétségtelenül – a kérdést előterjesztő bíróság 
szerint – a magyar jog egyetlen rendelkezése sem írja elő, 
hogy mi a teendő akkor, ha az eljárás függesztése 
törvénysértő módon történt. Analógia útján azonban a 
büntetőeljárási törvény e rendelkezése értelmezhető 
akként, hogy a bírónak ilyen esetben folytatnia kell az 
eljárást. 
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45 Vagy pedig az bizonyosodik be, hogy a Kúria 
nem volt jogosult e kérelmet törvénysértőnek minősíteni, 
és ebben az esetben az alsóbb fokú bíróságnak az uniós 
joggal ellentétesként figyelmen kívül kell hagynia a 
Kúria ezen ítéletét annak ellenére, hogy a Kúria a nemzeti 
jog egységét biztosító alkotmányos jogkörrel 
rendelkezik. 
46 Ezenkívül a Kúria ítélete azon nemzeti 
ítélkezési gyakorlatra támaszkodik, amely szerint a 
magyar jognak az uniós joggal való 
összeegyeztethetősége nem képezheti előzetes 
döntéshozatali eljárás tárgyát. Ez az ítélkezési gyakorlat 
ellentétes az uniós jog elsőbbségének elvével és a 
Bíróság ítélkezési gyakorlatával. 
47 A kérdést előterjesztő bíró hozzáteszi, hogy 
2019. október 25‑én a Fővárosi Törvényszék elnöke a 
Kúria ítéletében szereplő indokok szó szerinti átvételével 
fegyelmi eljárást kezdeményezett vele szemben. 
48 A magyar kormány által közölt azon 
tájékoztatást követően, amely szerint a fegyelmi eljárást 
megszüntették, a Bíróság kérdést intézett a kérdést 
előterjesztő bírósághoz. 2019. december 10‑i válaszában 
ez utóbbi megerősítette, hogy a Fővárosi Törvényszék 
elnöke 2019. november 22‑i iratával visszavonta a 
fegyelmi eljárás kezdeményezését. 
49 A kérdést előterjesztő bíró ugyanakkor azt is 
jelezte, hogy e tekintetben nem kívánja módosítani az 
előzetes döntéshozatal iránti kiegészítő kérelmet, mivel 
aggodalma nem abból ered, hogy vele szemben fegyelmi 
eljárást kezdeményeztek, hanem inkább abból, hogy 
ilyen körülmények között fegyelmi eljárást lehet 
kezdeményezni. 
50 A kérdést előterjesztő bíró szerint ugyanis sem 
a közvetlen vezetője, sem a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság büntető kollégiumának vezetője nem 
kérdőjelezte meg az általa végzett munka minőségét, így 
e fegyelmi eljárás egyedüli oka az előzetes 
döntéshozatalra utaló eredeti határozat tartalma. 
51 E körülmények között határozott úgy a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság, hogy további két kérdést 
terjeszt a Bíróság elé előzetes döntéshozatalra: 
„4) a) Úgy kell-e értelmezni az [EUMSZ] 
267. cikk[et], hogy ezzel ellentétes az a nemzeti 
gyakorlat, amelyben a végső bírói fórum a tagállam 
joggyakorlatának egységesítését célzó eljárásban az 
alsóbb fokú bíróság előzetes döntéshozatali eljárást 
kezdeményező végzését – az adott végzés jogi hatályát 
nem érintően – törvénysértőnek minősíti? 
b) Amennyiben a [4) a)] kérdést igennel kell 
megválaszolni, úgy kell‑e értelmezni az EUMSZ 267. 
cikk[et], hogy a kérdést előterjesztő bíróságnak az ezzel 
ellentétes felsőbb bírói döntéseket és jogegység 
érdekében hozott elvi állásfoglalásokat figyelmen kívül 
kell hagynia? 
c) Amennyiben a [4) a)] kérdést nemmel kell 
megválaszolni, ilyen esetben folytatható‑e a 
felfüggesztett büntetőeljárás az előzetes döntéshozatali 
eljárás alatt? 
5) Úgy kell‑e értelmezni az [EUSZ] 19. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében és [a Charta] 47. 
cikkében, valamint az Európai Unió Bíróságának 
ítélkezési gyakorlatában foglalt bírói függetlenség elvét 
az [EUMSZ] 267. [cikk] fényében, hogy ezzel az elvvel 
nem egyeztethető össze, ha egy bíróval szemben előzetes 
döntéshozatali eljárás kezdeményezése miatt fegyelmi 
eljárást kezdeményeznek?” 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről 

A negyedik kérdésről 

57 Az elsőként vizsgálandó negyedik kérdésével a 
kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra vár választ, 
hogy az EUMSZ 267. cikket úgy kell‑e értelmezni, hogy 
azzal ellentétes az, ha valamely tagállam legfelsőbb 
bírósága a törvényesség érdekében bejelentett 
jogorvoslat alapján a valamely alsóbb fokú bíróság által 
az említett rendelkezés értelmében a Bírósághoz 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmet – az e 
kérelmet magában foglaló határozat jogi hatályát nem 
érintően – törvénysértőnek minősíti, és amennyiben e 
kérdésre igenlő választ kell adni, hogy az uniós jog 
elsőbbségének elvét úgy kell‑e értelmezni, hogy az arra 
kötelezi ezen alsóbb fokú bíróságot, hogy figyelmen 
kívül hagyja a legfelsőbb bíróság ilyen határozatát. 

Az elfogadhatóságról 

58 A magyar kormány azt állítja, hogy a negyedik 
kérdés elfogadhatatlan, mivel az uniós jog 
értelmezésének szükségességére vonatkozóan az 
előzetes döntéshozatal iránti kiegészítő kérelemben 
kifejtett indokok nem relevánsak az alapügy kimenetele 
szempontjából, különös tekintettel arra, hogy a Kúria 
ítélete nem fejt ki joghatást az előzetes döntéshozatalra 
utaló határozatra. Ezenkívül a kérdést előterjesztő 
bíróság által arra vonatkozóan megfogalmazott 
feltételezések, hogy ez az ítélet milyen hatással lehet az 
előzetes döntéshozatali kezdeményezésekre, jövőbeli és 
hipotetikus eseményeken alapulnak, ennélfogva maguk 
sem relevánsak az alapeljárás kimenetele szempontjából. 
59 Elöljáróban emlékeztetni kell arra, hogy az 
EUMSZ 267. cikkben előírt előzetes döntéshozatali 
eljárás a Bíróság és a nemzeti bíróságok között olyan 
együttműködést hoz létre, amely a feladatmegosztáson 
alapul, és olyan eszközt jelent, amelynek révén a Bíróság 
az uniós jog olyan értelmezését nyújtja a nemzeti 
bíróságok számára, amely az eléjük terjesztett jogviták 
eldöntéséhez szükséges (lásd ebben az értelemben: 2007. 
június 21‑i Omni Metal Service ítélet, C‑259/05, 
EU:C:2007:363, 16. pont, valamint az ott hivatkozott 
ítélkezési gyakorlat). 
60 A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata 
értelmében, ezen együttműködés keretében kizárólag az 
alapügyben eljáró és a meghozandó bírósági határozatért 
felelős nemzeti bíróság feladata, hogy az ügy 
sajátosságaira tekintettel megítélje mind az előzetes 
döntéshozatalra utaló határozat szükségességét az 
ügydöntő határozat meghozatala szempontjából, mind a 
Bíróság elé terjesztett kérdések relevanciáját. 
Következésképpen, amennyiben az előterjesztett 
kérdések az uniós jog értelmezésére vonatkoznak, a 
Bíróság főszabály szerint köteles határozatot hozni 
(2020. november 24‑i Openbaar Ministerie 
[Okirat‑hamisítás] ítélet, C‑510/19, EU:C:2020:953, 25. 
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
61 Ebből következik, hogy az uniós jogra 
vonatkozó kérdések releváns voltát vélelmezni kell. A 
Bíróság csak akkor tagadhatja meg a nemzeti bíróság 
által előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdéssel 
kapcsolatos határozathozatalt, ha az uniós jog kért 
értelmezése nyilvánvalóan semmilyen összefüggésben 
nincs az alapügy tényállásával vagy tárgyával, ha a 
probléma hipotetikus jellegű, vagy ha nem állnak a 
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Bíróság rendelkezésére azok a ténybeli vagy jogi elemek, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy az elé terjesztett 
kérdésekre hasznos választ adhasson (2020. november 
24‑i Openbaar Ministerie [Okirat‑hamisítás] ítélet, 
C‑510/19, EU:C:2020:953, 26. pont, valamint az ott 
hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
62 A jelen ügyben, mivel a kérdést előterjesztő 
bíróság arra keresi a választ, hogy folytatható‑e az 
alap‑büntetőeljárás abban az esetben, ha a Kúria ítéletét 
az uniós joggal ellentétesnek kell tekinteni, meg kell 
állapítani, hogy még ha a Kúria ítélete nem is helyezi 
hatályon kívül és nem módosítja az előzetes 
döntéshozatalra utaló határozatot, és nem is kötelezi a 
kérdést előterjesztő bíróságot e határozat visszavonására 
vagy módosítására, a Kúria ítélete hatással van e 
bíróságra és az alap‑büntetőeljárásra. 
63 Ha ugyanis e legfelsőbb bíróság 
törvénysértőnek minősíti az alsóbb fokú bíróság által 
előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelmet, az 
ilyen minősítés szükségképpen következményekkel jár 
ez utóbbi bíróságra nézve, még akkor is, ha az előzetes 
döntéshozatalra utaló határozat érvényességére nincs 
közvetlen hatással. Így a jelen ügyben a kérdést 
előterjesztő bíróságnak különösen azt kell eldöntenie, 
hogy fenntartja‑e, vagy sem, az előzetes döntéshozatalra 
előterjesztett kérdéseit, ugyanakkor pedig határoznia kell 
arról, hogy fenntartja‑e, vagy sem, az eljárás 
felfüggesztéséről szóló határozatát, amelyet a Kúria 
lényegében törvénysértőnek minősített, vagy éppen 
ellenkezőleg, ezen ítélet fényében visszavonja a 
kérdéseit, és folytatja az alap‑büntetőeljárást. 
64 Végezetül, amint az az előzetes döntéshozatalra 
utaló határozatból kitűnik, a Kúria ítéletét a nemzeti jog 
egységességének biztosítása érdekében az elvi bírósági 
határozatok számára fenntartott hivatalos lapban tették 
közzé. 
65 Ráadásul ilyen körülmények között a kérdést 
előterjesztő bíróságnak azt is értékelnie kell, hogy az 
előzetes döntéshozatal iránti eredeti kérelmének 
fenntartásával nem teszi‑e ki az alapügyben meghozandó 
érdemi határozatot annak, hogy az ellen amiatt éljenek 
jogorvoslattal, hogy az eljárás során e bíróság olyan 
előzetes döntéshozatalra utaló határozatot hozott, 
amelyet a Kúria törvénysértőnek minősített. 
66 A fenti megfontolásokra tekintettel meg kell 
állapítani, hogy a negyedik kérdés nem tekinthető 
irrelevánsnak az alapeljárás kimenetele szempontjából, 
éppen ezért elfogadható. 

A kérdés érdeméről 

67 Ami elsősorban azt a kérdést illeti, hogy az 
EUMSZ 267. cikket úgy kell‑e értelmezni, hogy azzal 
ellentétes az, hogy valamely tagállam legfelsőbb 
bírósága a törvényesség érdekében bejelentett 
jogorvoslat alapján a valamely alsóbb fokú bíróság által 
az említett rendelkezés értelmében a Bírósághoz 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmet – az e 
kérelmet magában foglaló határozat jogi hatályát nem 
érintően – törvénysértőnek minősíti, emlékeztetni kell 
arra, hogy a Szerződésekkel létrehozott bírósági rendszer 
sarokkövét az EUMSZ 267. cikkben előírt előzetes 
döntéshozatali eljárás alkotja, amely a bírák közötti 
párbeszédnek a Bíróság és a tagállami bíróságok közötti 
létrehozatalával az uniós jog egységes értelmezésének 
biztosítására irányul, lehetővé téve ezáltal az uniós jog 
koherenciájának, teljes érvényesülésének és 

autonómiájának, valamint végső soron a Szerződésekkel 
létrehozott jog sajátos jellegének biztosítását (lásd ebben 
az értelemben: 2021. március 2‑i A. B. és társai [A 
legfelsőbb bíróság bíráinak kinevezése – Jogorvoslat] 
ítélet, C‑824/18, EU:C:2021:153, 90. pont, valamint az 
ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
68 E tekintetben a Bíróság már több ízben 
kimondta, a nemzeti bíróságok a lehető legszélesebb 
lehetőséggel rendelkeznek arra, hogy az uniós jog 
vonatkozó rendelkezésének értelmezése kérdésében a 
Bírósághoz forduljanak, és e lehetőség kötelezettséggé 
válik a végső fokon eljáró bíróságok esetében, a Bíróság 
ítélkezési gyakorlata által elismert kivételektől eltekintve 
(2016. április 5‑i PFE‑ítélet, C‑689/13, EU:C:2016:199, 
32. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
69 E lehetőség, valamint ez a kötelezettség ugyanis 
az EUMSZ 267. cikk által a nemzeti bíróságok és a 
Bíróság között létrehozott együttműködési rendszerből, 
valamint az e rendelkezés által a nemzeti bíróságokra 
ruházott, az uniós jog alkalmazásával összefüggő bírói 
feladatkörből fakad (2016. április 5‑i PFE‑ítélet, 
C‑689/13, EU:C:2016:199, 33. pont). 
70 Következésképpen a valamely ügyben eljáró 
nemzeti bíróságnak, ha úgy véli, hogy annak keretében 
az uniós jog értelmezésével vagy érvényességével 
kapcsolatos kérdés merül fel, lehetősége van, illetve 
kötelessége előzetes döntéshozatal céljából a Bírósághoz 
fordulni, anélkül hogy e lehetőséget vagy e 
kötelezettséget jogszabályi jellegű vagy ítélkezési 
gyakorlatból eredő nemzeti szabályok akadályozhatnák 
(2016. április 5‑i PFE‑ítélet, C‑689/13, EU:C:2016:199, 
34. pont). 
71 A jelen ügyben, még ha a Kúria ítélete kizárólag 
az előzetes döntéshozatal iránti eredeti kérelem 
törvénysértő jellegének megállapítására szorítkozik is, és 
nem helyezi hatályon kívül az e kérelmet tartalmazó 
határozatot, nem kötelezi a kérdést előterjesztő bíróságot 
e kérelem visszavonására és az alapeljárás folytatására, a 
Kúria az említett kérelem jogszerűségének a 
büntetőeljárási törvény 490. §‑a szempontjából történő 
vizsgálatával – amint azt a főtanácsnok is megjegyezte az 
indítványának 43. pontjában – az előzetes 
döntéshozatalra utaló eredeti kérelem olyan vizsgálatát 
végezte el, amely a Bíróság által az előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem elfogadhatóságának 
meghatározása érdekében végzett vizsgálathoz 
hasonlítható. 
72 Jóllehet az EUMSZ 267. cikkel nem ellentétes 
az, ha az előzetes döntéshozatalra utaló határozattal 
szemben a nemzeti jog alapján jogorvoslattal lehet élni, 
valamely legfelsőbb bíróságnak az előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmet azon az alapon 
törvénysértőnek minősítő határozata, hogy az 
előterjesztett kérdések nem relevánsak és szükségesek az 
alapjogvita eldöntése szempontjából, 
összeegyeztethetetlen e cikkel, mivel ezen tényezők 
értékelése – amint az a Bíróságnak a jelen ítélet 60. és 61. 
pontjában felidézett ítélkezési gyakorlatából kitűnik – a 
Bíróságnak az előzetes döntéshozatalra előterjesztett 
kérdések elfogadhatóságának megállapítására vonatkozó 
kizárólagos hatáskörébe tartozik (lásd ebben az 
értelemben: 2008. december 16‑i Cartesio ítélet, 
C‑210/06, EU:C:2008:723, 93–96. pont). 
73 Ezenkívül, amint azt a főtanácsnok az 
indítványának 48. pontjában megjegyezte, az uniós jog 
hatékonyságát veszélyeztetné az, ha a legfelsőbb nemzeti 
bírósághoz benyújtott kereset kimenetele visszatarthatná 
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az uniós jog által szabályozott jogvitával kapcsolatban 
eljáró nemzeti bíróságot attól, hogy éljen az EUMSZ 267. 
cikkben részére biztosított azon lehetőséggel, hogy az 
uniós jog értelmezésével vagy érvényességével 
kapcsolatos kérdéseket terjesszen a Bíróság elé azzal a 
céllal, hogy dönthessen arra vonatkozóan, hogy valamely 
nemzeti szabály azzal összeegyeztethető‑e, vagy sem 
(lásd ebben az értelemben: 2010. június 22‑i Melki és 
Abdeli ítélet, C‑188/10 és C‑189/10, EU:C:2010:363, 45. 
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
74 Ugyanis, még ha a Kúria nem is kötelezte a 
kérdést előterjesztő bíróságot az előzetes döntéshozatal 
iránti eredeti kérelem visszavonására, mindazonáltal a 
legfelsőbb bíróság az ítéletében e kérelmet 
törvénysértőnek minősítette. Márpedig a törvénysértés 
ilyen megállapítása gyengítheti mind a Bíróság által a 
kérdést előterjesztő bíróságnak adandó válaszok 
tekintélyét, mind pedig a kérdést előterjesztő bíróság által 
e válaszok fényében meghozandó határozatot. 
75 Egyébiránt a Kúria ezen ítélete arra ösztönözheti 
a magyar bíróságokat, hogy tartózkodjanak a kérdések 
Bíróság elé terjesztésétől annak elkerülése érdekében, 
hogy valamelyik fél az említett ítélet alapján vitassa az 
előzetes döntéshozatal iránti kérelmeiket, vagy hogy a 
kérelmeik a törvényesség érdekében bejelentett 
jogorvoslat tárgyát képezzék. 
76 E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az 
előzetes döntéshozatali mechanizmust illetően „a jogaik 
védelmében érdekelt magánszemélyek ébersége 
hatékony ellenőrzést eredményez, amely kiegészíti az 
[EUMSZ 258. és EUMSZ 259. cikk] által az Európai 
Bizottság és a tagállamok gondosságára bízott 
ellenőrzést” (1963. február 5‑i van Gend & Loos ítélet, 
26/62, EU:C:1963:1, 25. o.). Az EUMSZ 267. cikk által 
a nemzeti bíróságokra ruházott hatáskör gyakorlásának 
korlátozása leszűkítené a magánszemélyeket az uniós jog 
alapján megillető jogok hatékony bírói védelmét. 
77 Ennélfogva a Kúria ítélete sérti a nemzeti 
bíróságok EUMSZ 267. cikkben elismert jogkörét, 
következésképpen pedig az előzetes döntéshozatali 
mechanizmussal a Bíróság és a nemzeti bíróságok között 
létesített együttműködés hatékonyságát (lásd analógia 
útján: 2016. július 5‑i Ognyanov ítélet, C‑614/14, 
EU:C:2016:514, 25. pont). 
78 Másodsorban, ami azt a kérdést illeti, hogy az 
uniós jog elsőbbségének elve megköveteli‑e, hogy az 
érintett tagállam legfelsőbb bírósága által – az előzetes 
döntéshozatalra utaló határozat jogi hatályát nem 
érintően – törvénysértőnek minősített előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmet a Bírósághoz előterjesztő 
nemzeti bíróság figyelmen kívül hagyja a legfelsőbb 
bíróság ilyen határozatát, először is emlékeztetni kell 
arra, hogy a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata 
értelmében az uniós jog elsőbbségének elve szentesíti az 
uniós jog elsődlegességét a tagállamok jogával szemben. 
Ez az elv tehát arra kötelezi a tagállamok valamennyi 
szervét, hogy biztosítsák a különböző uniós jogi normák 
teljes érvényesülését, mivel a tagállamok joga nem 
befolyásolhatja az e különböző normáknak az említett 
államok területére nézve elismert hatását (2021. május 
18‑i Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” és 
társai ítélet, C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, 
C‑355/19 és C‑397/19, EU:C:2021:393, 244. pont, 
valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
79 Ily módon a Bíróság már több alkalommal 
megállapította, hogy az uniós jog elsőbbségének elve 
értelmében nem sértheti az uniós jog egységességét és 

hatékonyságát az, hogy a tagállam – akár alkotmányos 
jellegű – nemzeti jogi rendelkezésekre hivatkozik. A 
következetes ítélkezési gyakorlat értelmében ugyanis az 
uniós jog elsőbbségének elvéhez kapcsolódó hatások a 
tagállamok valamennyi szervére vonatkoznak, anélkül 
hogy többek között a bírósági hatáskörök megosztására 
vonatkozó belső rendelkezések – ideértve az 
alkotmányos jellegűeket is – akadályozhatnák azt (2021. 
május 18‑i Asociaţia „Forumul Judecătorilor din 
România” és társai ítélet, C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, 
C‑291/19, C‑355/19 és C‑397/19, EU:C:2021:393, 245. 
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
80 Másodszor, amint az az állandó ítélkezési 
gyakorlatból következik, az EUMSZ 267. cikk szerinti 
eljárás végrehajtását akadályozó nemzeti jogi 
rendelkezés alkalmazását mellőzni kell, anélkül hogy az 
érintett bíróságnak kérnie kellene vagy meg kellene 
várnia e rendelkezés jogalkotói vagy bármilyen egyéb 
alkotmányos úton történő megsemmisítését (2021. 
március 2‑i A. B. és társai [A legfelsőbb bíróság bíráinak 
kinevezése – Jogorvoslat] ítélet, C‑824/18, 
EU:C:2021:153, 141. pont, valamint az ott hivatkozott 
ítélkezési gyakorlat). 
81 Ebből következik, hogy az uniós jog 
elsőbbségének elve arra kötelezi az alsóbb fokú 
bíróságot, hogy mellőzze az érintett tagállam legfelsőbb 
bíróságának határozatát, ha úgy ítéli meg, hogy az sérti 
az EUMSZ 267. cikkben számára biztosított előjogokat, 
és következésképpen a Bíróság és a nemzeti bíróságok 
közötti, az előzetes döntéshozatali mechanizmus által 
létrehozott együttműködés hatékonyságát. Pontosítani 
kell, hogy ezen előjogok terjedelmére tekintettel 
semmilyen, ezen határozat fenntartása mellett szóló 
indok nem következhet abból az esetleges körülményből, 
hogy a Bíróság az előzetes döntéshozatal iránti kérelemre 
vonatkozó határozatában az ezen alsóbb fokú bíróság 
által a Bírósághoz előzetes döntéshozatalra előterjesztett 
kérdések teljes vagy részleges elfogadhatatlanságát 
állapítja meg. 
82 A fenti megfontolásokra tekintettel a negyedik 
kérdésre azt a választ kell adni, hogy egyfelől az EUMSZ 
267. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, 
ha valamely tagállam legfelsőbb bírósága a törvényesség 
érdekében bejelentett jogorvoslat alapján a valamely 
alsóbb fokú bíróság által az említett rendelkezés 
értelmében a Bírósághoz benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmet – az e kérelmet magában 
foglaló határozat jogi hatályát nem érintően – azon az 
alapon törvénysértőnek minősíti, hogy az előterjesztett 
kérdések nem relevánsak és szükségesek az alapjogvita 
eldöntése szempontjából, másfelől pedig, hogy az uniós 
jog elsőbbségének elve arra kötelezi ezen alsóbb fokú 
bíróságot, hogy figyelmen kívül hagyja a nemzeti 
legfelsőbb bíróság ilyen határozatát. 

Az ötödik kérdésről 

83 A másodikként vizsgálandó ötödik kérdésével a 
kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra vár választ, 
hogy az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdését, a Charta 47. cikkét és az EUMSZ 267. 
cikket úgy kell‑e értelmezni, hogy azokkal ellentétes a 
nemzeti bíró elleni fegyelmi eljárás azzal az indokkal 
történő kezdeményezése, hogy e 267. cikk alapján 
előzetes döntéshozatal iránti kérelmet intézett a 
Bírósághoz. 
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Az elfogadhatóságról 

84 A magyar kormány és a Bizottság az ötödik 
kérdés elfogadhatatlanságára hivatkozik. E kormány 
lényegében azt állítja, hogy nem releváns a kérdést 
előterjesztő bíróval szemben kezdeményezett, majd 
visszavont és lezárt fegyelmi eljárás, mivel annak hatása 
az eljáró bíró ítélkezési tevékenységére nem állapítható 
meg. A Bizottság lényegében azt állítja, hogy az említett 
kérdés nem releváns az alapjogvita megoldása 
szempontjából, és hogy mindenesetre a kérdést 
előterjesztő bíróság nem nyújtott felvilágosítást arra 
vonatkozóan, hogy a fegyelmi eljárás megindítása 
milyen hatással van az előtte folytatott büntetőeljárás 
lefolytatására. 
85 E tekintetben, és a jelen ítélet 60. és 61. 
pontjában már felidézett ítélkezési gyakorlat fényében 
hangsúlyozni kell, hogy a kérdést előterjesztő bíróság a 
Bíróság által megküldött felvilágosításkérésre adott, 
2019. december 10‑i válaszában pontosította, hogy a 
kérdése az ellene indított fegyelmi eljárás visszavonása 
ellenére továbbra is releváns, mivel az a fegyelmi eljárás 
ilyen körülmények közötti kezdeményezésének 
lehetőségére vonatkozik, így a kérdései függetlenek ezen 
eljárás folytatásától. 
86 Ezenfelül meg kell állapítani, hogy az előzetes 
döntéshozatalra előterjesztett negyedik és ötödik kérdés 
szorosan összefügg. Az előzetes döntéshozatal iránti 
kiegészítő kérelemből ugyanis kitűnik, hogy a Fővárosi 
Törvényszék elnöke a Kúriának az előzetes 
döntéshozatal iránti eredeti kérelmet törvénysértőnek 
minősítő ítélete miatt kezdeményezett fegyelmi eljárást a 
kérdést előterjesztő bíróval szemben. Így az ötödik 
kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra 
vár választ, hogy eltekinthet‑e a Kúria ítéletének való 
megfeleléstől, amikor az alapügy érdemében határoz, 
anélkül, hogy ennek során attól kellene tartania, hogy a 
vele szemben kezdeményezett, a Kúria ítéletén alapuló 
fegyelmi eljárás újraindul. 
87 Következésképpen, amint a negyedik kérdés 
keretében is, a kérdést előterjesztő bíró egy olyan 
nemzeti szabályozás vele szembeni alkalmazásából 
eredő eljárási akadállyal találja szemben magát, amelyet 
el kell hárítania, mielőtt külső beavatkozástól mentesen, 
tehát a Charta 47. cikkének megfelelően teljesen 
függetlenül dönthetne az alapeljárásban (lásd ebben az 
értelemben: 2020. július 16‑i Governo della Repubblica 
italiana [Az olasz békebírák jogállása] ítélet, C‑658/18, 
EU:C:2020:572, 46. pont, valamint az ott hivatkozott 
ítélkezési gyakorlat). A kérdést előterjesztő bíró ugyanis 
arra keresi a választ, hogy milyen feltételekkel kell 
lefolytatni az alapeljárást a Kúriának az előzetes 
döntéshozatal iránti eredeti kérelmet törvénysértőnek 
minősítő és a vele szembeni fegyelmi eljárás 
kezdeményezésének okaként szolgáló ítéletét követően. 
A jelen ügy ebben különbözik a 2020. március 26‑i 
Miasto Łowicz és Prokurator Generalny ítélet (C‑558/18 
és C‑563/18, EU:C:2020:234) alapjául szolgáló 
ügyektől, amelyekben az uniós jog értelmezésére 
vonatkozóan a Bíróság elé terjesztett kérdésekre adandó 
válaszok nem voltak szükségesek a nemzeti jog eljárási 
kérdéseinek elbírálásához, mielőtt az érintett előterjesztő 
bíróságok az előttük folyamatban lévő jogvitákban 
érdemi döntést hozhattak volna. 
88 Következésképpen az ötödik kérdés 
elfogadható. 

A kérdés érdeméről 

89 Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy az ötödik 
kérdés az EUSZ 19. cikk (1) bekezdése második 
albekezdésének, a Charta 47. cikkének és az EUMSZ 
267. cikknek az értelmezésére vonatkozik. 
Mindazonáltal az előzetes döntéshozatalra utaló 
határozat indokolásából kitűnik, hogy – amint az 
lényegében a jelen ítélet 86. és 87. pontjában már 
megállapításra került – ez a kérdés olyan eljárási jellegű 
problémával összefüggésben merül fel, amelyet el kell 
dönteni azelőtt, hogy a kérdést előterjesztő bíróság az 
alapeljárásban érdemi határozatot hozhatna, és amely 
megkérdőjelezi a kérdést előterjesztő bíróság EUMSZ 
267. cikkben előírt eljárás keretében fennálló hatásköreit. 
Így az ötödik kérdést csak az EUMSZ 267. cikkre 
tekintettel kell elemezni. 
90 E tekintetben és a Bíróságnak a jelen ítélet 68–
70. és 72. pontjában felidézett ítélkezési gyakorlata 
fényében hangsúlyozni kell, hogy a Bíróság már 
kimondta, hogy nem engedhetők meg azok a nemzeti 
rendelkezések, amelyekből az következik, hogy a 
nemzeti bírák fegyelmi eljárásnak tehetők ki amiatt, hogy 
előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordultak a 
Bírósághoz. Ugyanis önmagában az a lehetőség, hogy a 
nemzeti bírák fegyelmi eljárásnak tehetők ki amiatt, hogy 
előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtottak be, vagy 
a kérelem benyújtását követően annak fenntartása mellett 
döntöttek, sértheti az érintett nemzeti bírák Bírósághoz 
fordulási lehetőségének és az uniós jog alkalmazásával 
összefüggő bírói feladatkörnek a tényleges gyakorlását 
(lásd ebben az értelemben: 2020. március 26‑i Miasto 
Łowicz és Prokurator Generalny ítélet, C‑558/18 és 
C‑563/18, EU:C:2020:234, 58. pont, valamint az ott 
hivatkozott ítélkezési gyakorlat; 2021. július 15‑i 
Bizottság kontra Lengyelország [Fegyelmi felelősségi 
rendszer] ítélet, C‑791/19, EU:C:2021:596, 227. pont). 
91 A bírói függetlenség lényeges biztosítékát 
jelenti egyébként e bírák számára az, hogy ne kelljen 
fegyelmi eljárással, illetve szankciókkal számolniuk 
amiatt, hogy a Bírósághoz előzetes döntéshozatal 
céljából történő fordulás kizárólagos hatáskörükbe 
tartozó lehetőségével éltek, a bírói függetlenség pedig 
alapvető az EUMSZ 267. cikkben előírt előzetes 
döntéshozatali mechanizmus által megtestesített 
igazságügyi együttműködési rendszer megfelelő 
működése szempontjából (2020. március 26‑i Miasto 
Łowicz és Prokurator Generalny ítélet, C‑558/18 és 
C‑563/18, EU:C:2020:234, 59. pont, valamint az ott 
hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
92 Egyébiránt meg kell jegyezni, hogy az amiatt 
indított fegyelmi eljárás, hogy valamely nemzeti bíró úgy 
határozott, hogy előzetes döntéshozatal iránti 
kérelemmel fordul a Bírósághoz, alkalmas arra, hogy 
valamennyi nemzeti bíróságot visszatartsa az ilyen 
kérelmek benyújtásától, ami veszélyeztethetné az uniós 
jog egységes alkalmazását. 
93 A fentiekre tekintettel az ötödik kérdésre azt a 
választ kell adni, hogy az EUMSZ 267. cikket úgy kell 
értelmezni, hogy azzal ellentétes az, ha valamely nemzeti 
bíróval szemben fegyelmi eljárást kezdeményeznek azzal 
az indokkal, hogy e rendelkezés alapján előzetes 
döntéshozatal iránti kérelemmel fordult a Bírósághoz. 
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Az első kérdésről 

Az elfogadhatóságról 

94 A magyar kormány álláspontja szerint, ahogyan 
azt a Kúria is megállapította, az alapügy egy egyszerű 
ténybeli és jogi megítélésű ügy, amely uniós normák 
értelmezését alapvetően nem igényli. A magyar kormány 
a Kúria ítéletére hivatkozva általános jelleggel azt állítja, 
hogy az alap‑büntetőeljárásban nem merült fel olyan tény 
vagy körülmény, amely a nyelvhasználathoz fűződő 
rendelkezések megsértésére, vagy az eljáró hatóságok 
mulasztására engedett volna következtetni, és amelyből 
az előterjesztő bíróság az uniós jog értelmezésének 
szükségességére következtethetett volna. Mivel a 
tolmácsolás minőségét illetően az alapügyben nem 
merült fel konkrét probléma, e kérdés első része 
hipotetikus jellegű, következésképpen annak a Bíróság 
általi megválaszolása nem szükséges és nem is 
lehetséges. Hasonlóképpen, ezen kérdés második 
részének megválaszolása sem szükséges az alapügy 
tényállása mellett, mivel e kormány szerint a Kúria által 
a nyomozási iratokból megállapított tények alapján 
megállapítható, hogy a terhelt az ellene felhozott vádat 
értette. 
95 E tekintetben és figyelemmel a Bíróságnak a 
jelen ítélet 60. és 61. pontjában hivatkozott ítélkezési 
gyakorlatára, meg kell jegyezni, hogy a kérdést 
előterjesztő bíróság az előzetes döntéshozatal iránti 
eredeti kérelemben világosan kifejti azokat a 
körülményeket, amelyek között e kérdés felvetése mellett 
döntött, és azon indokokat, amelyek miatt e kérdést 
felteszi. Ugyanis, amint az a jelen ítélet 25–28. pontjából 
kitűnik, az alapügy egy Törökországban született svéd 
állampolgár ellen lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés 
vétsége miatt indított, távollétében lefolytatott 
büntetőeljárásra vonatkozik, amelynek keretében a 
nyomozás során a rendőrség svéd nyelvű tolmács 
jelenlétében hallgatta ki, anélkül azonban, hogy védő 
segítségét igénybe vehette volna, holott ezen kihallgatás 
során közölték vele, hogy a nemzeti jogszabályokat sértő 
bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják. Így az 
alapeljárás nyilvánvalóan kapcsolódik a 2010/64 és 
2012/13 irányelvnek az első kérdésben hivatkozott 
rendelkezéseihez. 
96 Egyébiránt, ami a magyar kormány azon érvét 
illeti, amely szerint az alapügy egyszerű ténybeli és jogi 
megítélésű, következésképpen nem igényli az uniós jog 
Bíróság általi értelmezését, így az előzetes 
döntéshozatalra utalásra nem volt szükség, egyrészt 
elegendő emlékeztetni arra, hogy – amint a Bíróságnak a 
jelen ítélet 60. pontjában említett ítélkezési gyakorlatából 
kitűnik – kizárólag a jogvitában eljáró és a meghozandó 
bírósági határozatért felelős nemzeti bíróság feladata, 
hogy az ügy sajátosságaira tekintettel megítélje mind az 
előzetes döntés szükségességét az ügydöntő határozat 
meghozatala szempontjából, mind a Bíróság elé 
terjesztett kérdések relevanciáját. Másrészt az ilyen 
körülmény nem akadályozhatja meg a nemzeti bíróságot 
abban, hogy előzetes döntéshozatal céljából kérdést 
terjesszen a Bíróság elé, és nem is teszi az így 
előterjesztett kérdést elfogadhatatlanná (lásd ebben az 
értelemben: 2021. április 29‑i Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny ítélet, C‑383/19, EU:C:2021:337, 33. pont, 
valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
97 Következésképpen meg kell állapítani, hogy az 
első kérdés elfogadható. 

A kérdés érdeméről 

98 Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy az első 
kérdés az EUSZ 6. cikk (1) bekezdésére hivatkozik. 
Mindazonáltal a Charta alkalmazhatóságára való 
általános hivatkozáson kívül e rendelkezés nem szolgálja 
a kérdést előterjesztő bíróság előzetes döntéshozatal 
iránti eredeti kérelem indokolásából kitűnő érvelését. 
Egyébiránt olyan általános jellegű rendelkezésről van 
szó, amellyel az Unió elismeri, hogy a Charta ugyanolyan 
jogi kötőerővel bír, mint a Szerződések, amely pontosítja, 
hogy a Charta rendelkezései semmilyen módon nem 
terjesztik ki az Uniónak a Szerződésekben meghatározott 
hatásköreit, és amely pontosítással szolgál az abban 
foglalt jogok, szabadságok és elvek értelmezésének 
módszerével kapcsolatban. E körülmények között e 
rendelkezés nem tűnik relevánsnak az első kérdés 
elemzése szempontjából. 
99 A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatának 
megfelelően azonban a Bíróság figyelembe vehet olyan 
uniós jogi szabályokat, amelyekre a nemzeti bíróság a 
kérdésében nem hivatkozott (2018. augusztus 7‑i Smith 
ítélet, C‑112/17, EU:C:2018:631, 34. pont, valamint az 
ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
100 A Charta 48. cikkének (1) bekezdése szerint 
minden gyanúsított személyt mindaddig ártatlannak kell 
vélelmezni, amíg bűnösségét a törvénynek megfelelően 
meg nem állapították. Továbbá a Charta 48. cikkének (2) 
bekezdése kimondja, hogy minden gyanúsított személy 
számára biztosítani kell a védelemhez való jogának 
tiszteletben tartását. 
101 E tekintetben meg kell jegyezni, hogy a Charta 
52. cikkének (3) bekezdése pontosítja, hogy amennyiben 
a Charta olyan jogokat tartalmaz, amelyek megfelelnek 
az EJEE‑ben biztosított jogoknak, akkor e jogok 
tartalmát és terjedelmét azonosnak kell tekinteni 
azokéval, amelyek az említett egyezményben 
szerepelnek. Márpedig, amint az a Charta 48. cikkéhez 
fűzött magyarázatokból kitűnik, amelyeket az EUSZ 6. 
cikk (1) bekezdése harmadik albekezdésének és a Charta 
52. cikke (7) bekezdésének megfelelően figyelembe kell 
venni annak értelmezéséhez, e 48. cikk megfelel az EJEE 
6. cikke (2) és (3) bekezdésének. Így a Bíróságnak 
biztosítania kell, hogy a Charta 48. cikkére vonatkozó 
értelmezése olyan védelmi szintet biztosítson, amely nem 
sérti az EJEE‑nek az Emberi Jogok Európai Bírósága 
által értelmezett 6. cikkében biztosított védelmi szintet 
(lásd ebben az értelemben: 2019. július 29‑i Gambino és 
Hyka ítélet, C‑38/18, EU:C:2019:628, 39. pont, valamint 
az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
102 E körülmények között első kérdésének első 
részével az előterjesztő bíróság lényegében arra vár 
választ, hogy a 2010/64 irányelv 5. cikkét úgy kell‑e 
értelmezni, hogy az arra kötelezi a tagállamokat, hogy 
létrehozzák a független fordítók és tolmácsok 
nyilvántartását, vagy hogy biztosítsák, hogy a bírósági 
eljárásban a tolmácsolás minőségének megfelelősége 
ellenőrizhető legyen. 
103 E tekintetben meg kell jegyezni, hogy a 2010/64 
irányelv 5. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy „a 
tagállamok törekednek arra, hogy létrehozzák a 
megfelelő képesítéssel rendelkező független fordítók és 
tolmácsok nyilvántartását vagy nyilvántartásait”. 
104 A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata 
értelmében valamely uniós jogi rendelkezés 
értelmezéséhez annak nemcsak kifejezéseit, hanem 
szövegkörnyezetét, valamint annak a szabályozásnak a 
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célkitűzéseit is figyelembe kell venni, amelynek az 
említett rendelkezés részét képezi (2015. szeptember 2‑i 
Surmačs ítélet, C‑127/14, EU:C:2015:522, 28. pont; 
2016. november 16‑i DHL Express [Austria] ítélet, 
C‑2/15, EU:C:2016:880, 19. pont). 
105 Magából e rendelkezés szövegéből és a 
„törekedni” ige használatából kitűnik, hogy a megfelelő 
képesítéssel rendelkező független fordítók vagy 
tolmácsok nyilvántartásának létrehozása inkább 
programjellegű követelménynek minősül, mintsem 
eredménykötelezettségnek, amely egyébként önmagában 
semmilyen közvetlen hatállyal nem bír. 
106 E szó szerinti értelmezést megerősíti e 
rendelkezés szövegkörnyezete, valamint a 2010/64 
irányelv által követett célok is. 
107 Ez az irányelv a (12) preambulumbekezdése 
értelmében a büntetőeljárás során igénybe vehető 
tolmácsolás és fordítás terén alkalmazandó közös 
minimumszabályokat állapítja meg. 
108 Az említett irányelv (17) preambulumbekezdése 
szerint az ilyen szabályoknak biztosítaniuk kell a 
költségmentes és kielégítő nyelvi segítségnyújtást, 
lehetővé téve a büntetőeljárás nyelvét nem beszélő vagy 
nem értő gyanúsítottak vagy vádlottak számára a 
védelemhez való joguk teljes körű gyakorlását, továbbá 
védeniük kell a tisztességes eljárást. 
109 A tolmácsolás és fordítás minőségét illetően a 
2010/64 irányelv (24) preambulumbekezdése kimondja, 
hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
ellenőrzést lehessen gyakorolni a biztosított tolmácsolás 
és fordítás megfelelősége felett, ha erre egy adott ügyben 
az illetékes hatóságok figyelmét felhívták. Ezenkívül a 
2010/64 irányelv 5. cikkének (1) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy a tagállamok konkrét intézkedéseket 
hoznak annak biztosítása érdekében, hogy a tolmácsolás 
és a fordítás megfeleljen az irányelv 2. cikkének (8) 
bekezdése értelmében megkövetelt minőségnek, azaz a 
„tolmácsolás minőségének elégségesnek kell lennie a 
tisztességes eljárás garantálásához, különösen annak 
biztosításával, hogy a gyanúsítottak vagy a vádlottak 
megismerhessék az ellenük indított ügyet, és képesek 
legyenek gyakorolni védelemhez való jogukat”. 
110 E rendelkezésekből és 
preambulumbekezdésekből – a 2010/64 irányelv 5. cikke 
alkalmazásának konkrét részletszabályaitól függetlenül – 
kitűnik, hogy az irányelv megköveteli, hogy a tagállamok 
„konkrét intézkedéseket” hozzanak a tolmácsolás 
„elégséges minőségének” biztosítása céljából, egyrészt 
annak garantálásával, hogy az érintett személyek 
megismerhessék az ellenük indított ügyet és képesek 
legyenek gyakorolni védelemhez való jogukat, másrészt 
pedig a megfelelő igazságszolgáltatás biztosításával. E 
tekintetben a független fordítók vagy tolmácsok 
nyilvántartásának létrehozása azon eszközök egyike, 
amelyek hozzájárulhatnak e cél megvalósításához. Bár 
nem tekinthető úgy, hogy ez az irányelv kötelezné a 
tagállamokat az ilyen nyilvántartás létrehozására, 
mindazonáltal ezen irányelv 5. cikkének (1) bekezdése a 
jogalanyok által történő hivatkozáshoz és a nemzeti 
bíróság általi alkalmazásához kellően pontos és feltétel 
nélküli módon előírja, hogy a tagállamok konkrét 
intézkedéseket hoznak a nyújtott tolmácsolás és fordítás 
minőségének biztosítása érdekében, ebből a célból 
megfelelő szolgáltatásokkal rendelkezve és az e 
szolgáltatásokhoz való hatékony hozzáférés 
megkönnyítése érdekében. 

111 A 2010/64 irányelv 2. cikkének (5) bekezdése e 
tekintetben feltétel nélkül és pontosan előírja, hogy a 
tagállamok a nemzeti jog szerinti eljárásokkal 
összhangban biztosítják, hogy a gyanúsítottaknak vagy a 
vádlottaknak „lehetőségük legyen panaszt tenni, ha a 
tolmácsolás minősége nem elégséges a tisztességes 
eljárás védelméhez”. 
112 Az ilyen lehetőség azonban nem mentesíti a 
tagállamokat azon, a 2010/64 irányelv 5. cikkének a 
különösen ezen irányelv 2. cikkének (8) bekezdésével 
összefüggésben értelmezett (1) bekezdésében előírt 
kötelezettségük alól, hogy „konkrét intézkedéseket” 
hozzanak a tolmácsolás „elégséges minőségének” 
biztosítása érdekében, különösen a független fordítók és 
tolmácsok nyilvántartása hiányában. 
113 E tekintetben a tisztességes eljáráshoz 
kapcsolódó követelmények tiszteletben tartása magában 
foglalja annak biztosítását, hogy a vádlott 
megismerhesse, hogy mivel vádolják, és hogy lehetősége 
legyen védekezni (lásd ebben az értelemben: 2015. 
október 15‑i Covaci ítélet, C‑216/14, EU:C:2015:686, 
39. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
Az illetékes hatóságok kötelezettsége tehát nem 
korlátozódik a tolmács kijelölésére. Ezen túlmenően, 
különösen miután felhívták a figyelmét egy konkrét 
esetre, ellenőriznie kell a tolmácsolás minőségét (lásd 
ebben az értelemben: EJEB, 2006. október 18., Hermi 
kontra Olaszország, 
CE:ECHR:2006:1018JUD001811402, 70. §). 
114 Az ugyanis, hogy a nemzeti bíróságok nem 
vizsgálják ki a nem megfelelő minőségű tolmácsolásra 
vonatkozó állításokat, a védelemhez való jog megsértését 
eredményezheti (lásd ebben az értelemben: EJEB, 2019. 
június 24., Knox kontra Olaszország, 
CE:ECHR:2019:0124JUD007657713, 182. és 186. §). 
115 Így az arról való megbizonyosodás érdekében, 
hogy a büntetőeljárás nyelvét nem beszélő és nem értő 
gyanúsítottat vagy vádlottat mindazonáltal megfelelően 
tájékoztatták‑e a vádról, a nemzeti bíróságoknak a 
tisztességes eljárás garantálása érdekében ellenőrizniük 
kell, hogy a tolmácsolás „minősége elégséges” volt‑e a 
felhozott vád megértéséhez. Annak érdekében, hogy a 
nemzeti bíróságok elvégezhessék e vizsgálatot, e 
bíróságoknak többek között hozzá kell férniük a 
független fordítók és tolmácsok kiválasztására és 
kijelölésére irányuló eljárásra vonatkozó 
információkhoz. 
116 A jelen ügyben a Bíróság rendelkezésére álló 
iratokból kitűnik, hogy Magyarországon nem létezik a 
független fordítók vagy tolmácsok nyilvántartása. A 
kérdést előterjesztő bíróság rámutat, hogy a nemzeti 
szabályozás hiányosságai miatt a gyakorlatban lehetetlen 
biztosítani a gyanúsítottak és a vádlottak számára 
nyújtott tolmácsolás minőségét. A magyar kormány 
azonban azzal érvel, hogy a tolmácsok és szakfordítók 
tevékenységére vonatkozó nemzeti szabályozás, 
valamint a büntetőeljárási szabályok lehetővé teszik a 
magyar nyelvet nem ismerő személyek számára, hogy a 
tisztességes eljárás követelményeinek megfelelő 
minőségű nyelvi segítségnyújtásra kerüljön sor. A 
nemzeti jogra vonatkozó ezen megfontolásoktól 
függetlenül a kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy 
elvégezze az alapügy elemeinek konkrét és pontos 
értékelését annak ellenőrzése érdekében, hogy az 
alapügyben az érintett személynek biztosított 
tolmácsolás a 2010/64 irányelvből eredő 
követelményekre tekintettel elégséges minőségű volt‑e 
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ahhoz, hogy e személy megismerhesse elfogásának okait 
vagy a vele szemben felhozott vádakat, és ily módon 
gyakorolhassa a védelemhez való jogát. 
117 Következésképpen a 2010/64 irányelv 5. cikkét 
úgy kell értelmezni, hogy az arra kötelezi a tagállamokat, 
hogy konkrét intézkedéseket hozzanak annak biztosítása 
érdekében, hogy a tolmácsolás és fordítás minősége 
elégséges legyen ahhoz, hogy a gyanúsított vagy a 
vádlott megértse a vele szemben felhozott vádat, illetve 
annak biztosítására, hogy a tolmácsolás a nemzeti 
bíróságok által ellenőrizhető legyen. 
118 Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első 
kérdés második része arra irányul, hogy ilyen 
nyilvántartás vagy más, a tolmácsolás megfelelő 
minőségének ellenőrzésére szolgáló módszer hiányában, 
és amennyiben nem állapítható meg, hogy a gyanúsítottat 
vagy a vádlottat tájékoztatták‑e az ellene felhozott 
gyanúról vagy vádról, a 2012/13 irányelv 4. cikkének (5) 
bekezdését és 6. cikkének (1) bekezdését a Charta 48. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban úgy kell‑e 
értelmezni, hogy azokkal ellentétes az, ha az eljárást a 
terhelt távollétében folytatják le. 
119 E kérdés azon az előfeltevésen alapul, amely 
szerint a tolmácsolás minőségének biztosítását szolgáló 
nemzeti intézkedések hiánya miatt a kérdést előterjesztő 
bíróság számára nem állnak rendelkezésre olyan 
eszközök, amelyek lehetővé tennék a tolmácsolás 
megfelelőségének ellenőrzését. Márpedig emlékeztetni 
kell arra, hogy függetlenül attól, hogy léteznek‑e olyan 
általános nemzeti intézkedések, amelyek lehetővé teszik 
a büntetőeljárás keretében biztosított tolmácsolás 
minőségének garantálását és ellenőrzését, a kérdést 
előterjesztő bíróság feladata, hogy elvégezze az alapügy 
elemeinek konkrét és pontos értékelését annak 
ellenőrzése érdekében, hogy a jelen ügyben az érintett 
személynek biztosított tolmácsolás a 2010/64 irányelvből 
eredő követelményekre tekintettel elégséges minőségű 
volt‑e. 
120 Ezen ellenőrzés nyomán a kérdést előterjesztő 
bíróság arra a következtetésre juthat, hogy nem tudja 
megállapítani, hogy az érintett személyt az általa értett 
nyelven tájékoztatták‑e a vele szemben felhozott vádról 
akár azért, mert a biztosított tolmácsolás nem volt 
megfelelő, akár pedig azért, mert az adott tolmácsolás 
minősége nem állapítható meg. Következésképpen az 
előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdés 
második részét úgy kell érteni, hogy az arra keresi a 
választ, hogy a 2012/13 irányelv 4. cikkének (5) 
bekezdését és 6. cikkének (1) bekezdését a Charta 48. 
cikkének (2) bekezdésével összefüggésben úgy kell‑e 
értelmezni, hogy azokkal ellentétes az, hogy valamely 
személlyel szemben távollétében folytatják le az eljárást, 
jóllehet a nem megfelelő minőségű tolmácsolás miatt 
nem tájékoztatták az általa értett nyelven az ellene 
felhozott vádról, vagy amennyiben nem állapítható meg 
a biztosított tolmácsolás minősége, ezáltal pedig az sem, 
hogy az általa értett nyelven tájékoztatták‑e az ellene 
felhozott vádról. 
121 E tekintetben meg kell jegyezni, hogy az EJEE 
6. cikkének (3) bekezdése szerint minden 
bűncselekménnyel gyanúsított személynek joga van arra, 
hogy „a legrövidebb időn belül tájékoztassák olyan 
nyelven, amelyet megért, és a legrészletesebb módon az 
ellene felhozott vád természetéről és indokairól”. Az 
EJEE 6. cikkének (1) és (3) bekezdése által nyújtott 
biztosítékokat minden „vádlottra” alkalmazni kell, amely 
kifejezés az EJEE területén önálló értelemmel bír. 

„Büntetőjogi vádról” akkor beszélünk, ha valamely 
személlyel szemben az illetékes hatóságok hivatalosan 
vádat emelnek, vagy ha az e hatóságok által a személyt 
terhelő gyanú miatt foganatosított cselekmények jelentős 
hatással vannak a helyzetére. Így például az a személy, 
akit bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt 
elfognak, „bűncselekmény elkövetésével vádolt” 
személynek tekinthető, és hivatkozhat az EJEE 6. 
cikkének védelmére (EJEB, 2017. május 12., Simeonovi 
kontra Bulgária, CE:ECHR:2017:0512JUD002198004, 
110. § és 111. §). 
122 Az EJEB büntetőjogi ügyekben kialakított 
ítélkezési gyakorlata értelmében a vádlottal szemben 
felhozott vádakkal kapcsolatos pontos és teljes 
tájékoztatás – tehát az a jogi minősítés, amelyet bíróság 
alkalmazhat vele szemben – az eljárás 
tisztességességének alapvető feltétele. A vád 
természetéről és indokairól történő tájékoztatáshoz való 
jogot a vádlott védelemhez való jogának tükrében 
kell mérlegelni (EJEB, 1999. március 25., 
Pélissier és Sassi kontra Franciaország, 
CE:ECHR:1999:0325JUD002544494, 52. és 54. §). A 
valamely személynek az ellene indított eljárásról való 
tájékoztatása olyan jelentős jogi aktusnak minősül, hogy 
annak olyan alaki és anyagi feltételeknek kell 
megfelelnie, amelyek a vádlott jogainak tényleges 
gyakorlása szempontjából szükségesek, és hogy a 
homályos és nem hivatalos megismerés nem lehet 
elegendő (EJEB, 2006. március 1‑jei Sejdovic kontra 
Olaszország, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, 99. 
§). 
123 Az eljárás tisztességes jellege magában foglalja, 
hogy minden személynek képesnek kell lennie arra, hogy 
megértse a vele szemben felhozott vádakat annak 
érdekében, hogy védelméről gondoskodhasson. Az a 
személy, aki nem beszéli vagy nem érti a vele szemben 
folytatott büntetőeljárás nyelvét, és nem részesült olyan 
nyelvi segítségnyújtásban, amely lehetővé tette volna 
számára a vele szemben felhozott vádak megértését, nem 
tekinthető olyan személynek, aki gyakorolni tudja a 
védelemhez való jogát. 
124 Ezt az alapvető garanciát többek között a 
2010/64 irányelv 2. cikkében előírt tolmácsoláshoz való 
jog – amely előírja, hogy a büntetőeljárások során a 
kihallgatás vagy a bírósági tárgyalás alatt a szóban forgó 
büntetőeljárás nyelvét nem beszélő vagy nem értő 
gyanúsítottak vagy vádlottak késedelem nélkül 
tolmácsolást vehetnek igénybe –, valamint az ezen 
irányelv 3. cikkében említett lényeges iratok fordításához 
való jog biztosítja. 
125 Amennyiben a gyanúsítottakat vagy a 
vádlottakat őrizetbe veszik, illetve fogva tartják, a 
2012/13 irányelv 4. cikke annak biztosítására kötelezi a 
tagállamokat, hogy kézhez kapják – többek között az 
ezen irányelv 3. cikkében felsorolt eljárási jogokról szóló 
– írásbeli tájékoztatót. 
126 A 2012/13 irányelv 4. cikkének (5) bekezdése 
azt is kimondja, hogy a tagállamok biztosítják, hogy a 
gyanúsítottak és a vádlottak a jogokról szóló írásbeli 
tájékoztatót az általuk értett nyelven kapják meg. Ha a 
jogokról szóló írásbeli tájékoztató a megfelelő nyelven 
nem áll rendelkezésre, a gyanúsítottakat és a vádlottakat 
„az általuk értett nyelven szóban tájékoztatják a 
jogaikról”. 
127 A 2012/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdése 
szerint a tagállamok biztosítják, hogy a gyanúsítottak és 
a vádlottak a bűncselekményről, amelynek elkövetésével 
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gyanúsítják vagy vádolják őket, tájékoztatást kapjanak. 
Ezt a tájékoztatást „haladéktalanul meg kell adni, és 
olyan részletességgel, amely az eljárás 
tisztességességének megóvásához és a védelemhez való 
jog eredményes gyakorlásához szükséges”. 
128 Kétségkívül a 2012/13 irányelv nem írja elő 
azon részletszabályokat, amelyeket követve a 6. cikkében 
szereplő váddal kapcsolatos tájékoztatást e 
személyeknek meg kell adni. Mindazonáltal e 
részletszabályok nem sérthetik a többek között e 6. 
cikkben szereplő, arra irányuló célkitűzést – amint az az 
említett irányelv (27) preambulumbekezdéséből is 
kitűnik –, hogy a bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsított és vádolt személyek felkészülhessenek a 
védelemre, és hogy biztosítsák az eljárás tisztességes 
jellegét (2019. június 13‑i Moro ítélet, C‑646/17, 
EU:C:2019:489, 51. pont, valamint az ott hivatkozott 
ítélkezési gyakorlat). 
129 Ebből következik, hogy a 2012/13 irányelv 6. 
cikkének megfelelően a bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsított vagy azzal vádolt személyekkel közlendő 
információkat az általuk értett nyelven kell közölni, adott 
esetben tolmács általi nyelvi segítségnyújtás vagy 
írásbeli fordítás útján. 
130 Mivel a büntetőeljárás egésze szempontjából 
meghatározó jelentőségű a váddal kapcsolatos 
tájékoztatáshoz való jog, az a körülmény, hogy az ezen 
eljárás nyelvét nem beszélő vagy nem értő személy nem 
részesült olyan nyelvi segítségnyújtásban, amely 
lehetővé tette volna számára a vád tartalmának 
megértését és a védekezést, elegendő ahhoz, hogy 
megfossza az eljárást tisztességes jellegétől és sértse a 
védelemhez való jog hatékony gyakorlását. 
131 Kétségkívül a 2012/13 irányelv 6. cikkének (3) 
bekezdése azt írja elő, hogy a tagállamok biztosítják, 
hogy legkésőbb a vádirat bírósághoz való benyújtásakor 
a vádra vonatkozóan részletes tájékoztatást nyújtsanak, 
többek között a bűncselekmény jellegéről és jogi 
minősítéséről, valamint a vádlott szerepének jellegéről. 
Következésképpen e rendelkezés lehetővé teszi, hogy 
ezen tájékoztatásnyújtás elmaradása, különösen amiatt, 
hogy arra nem a vádlott által értett nyelven került sor, a 
büntetőeljárás során orvosolható legyen. 
132 Ebből azonban az is következik, hogy a 
büntetőbíróság a 2012/13 irányelv 6. cikkének, az eljárás 
tisztességes jellegének, valamint az ezáltal garantálni 
kívánt védelemhez való jog tényleges gyakorlásának 
megsértése nélkül nem határozhat a vád 
megalapozottságáról a vádlott távollétében, amennyiben 
a vádlottat előzetesen nem tájékoztatták a vele szemben 
felhozott vádról az általa értett valamely nyelven. 
133 Így a jelen ügyben, abban az esetben, ha a 
kérdést előterjesztő bíróság által elvégzendő ténybeli 
vizsgálatok alapján megállapítást nyer, hogy a biztosított 
tolmácsolás nem volt elégséges minőségű ahhoz, hogy a 
vádlott megérthesse elfogásának okait és az ellene 
felhozott vádakat, ez a körülmény akadályát képezi a 
büntetőeljárás terhelt távollétében történő 
lefolytatásának. 
134 Ezenkívül, mivel a gyanúsítottak és vádlottak 
tárgyaláson való jelenléthez való jogát a 2016/343 
irányelv 8. cikkének (1) bekezdése rögzíti, a terhelt 
távollétében folytatott büntetőeljárás lefolytatásának 
lehetőségét ugyanezen cikk (2) bekezdése attól a 
feltételtől teszi függővé, hogy e személyeket kellő időben 
tájékoztatták a tárgyalásról és a meg nem jelenés 
következményeiről. 

135 Végezetül igaz, hogy ezen irányelv 9. cikke 
értelmében a tagállamok biztosítják, hogy ha a 
gyanúsított vagy a vádlott nem volt jelen a saját 
tárgyalásán, és ha az említett irányelv 8. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott feltételek nem teljesültek, 
az érintett személynek joga legyen egy új tárgyaláshoz, 
vagy más olyan jogorvoslathoz, amely lehetővé teszi az 
ügy érdemi részének új elbírálását. Ugyanakkor az ilyen 
rendelkezés nem igazolhatja valamely személy 
távollétében történő elítélését, amikor nem tájékoztatták 
e 8. cikk (2) bekezdése követelményeinek megfelelően 
az ellene felhozott vádról, ha e tájékoztatás elmaradása 
nem megfelelő minőségű tolmácsolásnak tudható be, és 
következésképpen az uniós jog egyéb rendelkezései 
megsértésének minősül. 
136 Egyébiránt, abban az esetben, ha a jelen ügyben 
a kérdést előterjesztő bíróság által elvégzendő ténybeli 
vizsgálatok alapján bebizonyosodik, hogy lehetetlen 
megállapítani a biztosított tolmácsolás minőségét, ez a 
körülmény szintén akadályát képezheti a büntetőeljárás 
terhelt távollétében történő lefolytatásának. Az a tény 
ugyanis, hogy lehetetlen megállapítani a biztosított 
tolmácsolás minőségét, azt jelenti, hogy lehetetlen 
megállapítani, hogy a vádlottat tájékoztatták‑e az ellene 
felhozott gyanúról vagy vádról. Így a jelen ítélet 121–
135. pontjában vizsgált esetre vonatkozó valamennyi 
megfontolás – a váddal kapcsolatos tájékoztatáshoz való 
jognak az egész büntetőeljárás szempontjából 
meghatározó jellege, valamint a védelemhez való jog 
alapvető jellege miatt – mutatis mutandis alkalmazandó 
e második esetre. 
137 Következésképpen a 2010/64 irányelv 2. 
cikkének (5) bekezdését, a 2012/13 irányelv 4. cikkének 
(5) bekezdését és 6. cikkének (1) bekezdését a Charta 48. 
cikkének (2) bekezdésével összefüggésben úgy kell 
értelmezni, hogy azokkal ellentétes az, hogy valamely 
személlyel szemben távollétében folytatják le az eljárást, 
jóllehet a nem megfelelő minőségű tolmácsolás miatt 
nem tájékoztatták az általa értett nyelven az ellene 
felhozott vádról, vagy amennyiben nem állapítható meg 
a biztosított tolmácsolás minősége, ezáltal pedig az sem, 
hogy az általa értett nyelven tájékoztatták‑e az ellene 
felhozott vádról. 
138 A fenti megfontolásokra figyelemmel az első 
kérdésre azt a választ kell adni, hogy: 
– a 2010/64 irányelv 5. cikkét úgy kell értelmezni, 
hogy az arra kötelezi a tagállamokat, hogy konkrét 
intézkedéseket hozzanak annak biztosítása érdekében, 
hogy a tolmácsolás és fordítás minősége elégséges 
legyen ahhoz, hogy a gyanúsított vagy a vádlott megértse 
a vele szemben felhozott vádat, illetve annak 
biztosítására, hogy a tolmácsolás a nemzeti bíróságok 
által ellenőrizhető legyen; 
– a 2010/64 irányelv 2. cikkének (5) bekezdését, a 
2012/13 irányelv 4. cikkének (5) bekezdését és 6. 
cikkének (1) bekezdését a Charta 48. cikkének (2) 
bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy 
azokkal ellentétes az, hogy valamely személlyel szemben 
távollétében folytatják le az eljárást, jóllehet a nem 
megfelelő minőségű tolmácsolás miatt nem tájékoztatták 
az általa értett nyelven az ellene felhozott vádról, vagy 
amennyiben nem állapítható meg a biztosított 
tolmácsolás minősége, ezáltal pedig az sem, hogy az 
általa értett nyelven tájékoztatták‑e az ellene felhozott 
vádról. 
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A második és a harmadik kérdésről 

139 Második kérdésével a kérdést előterjesztő 
bíróság lényegében arra keresi a választ, hogy az EUSZ 
19. cikkben és a Charta 47. cikkében rögzített, az 
igazságszolgáltatás függetlenségének elvét úgy kell‑e 
értelmezni, hogy azzal ellentétes az, hogy az OBH elnöke 
egy bíróság elnöki pozícióját – amely elnök többek 
között az ügyelosztás meghatározására, bírókkal 
szembeni fegyelmi eljárás kezdeményezésére és a bíró 
értékelésére is jogosult – a pályázati eljárás 
megkerülésével, ideiglenes megbízással tölti be, és ha 
igen, hogy az ilyen elnök irányítása alatt álló bíróság 
előtti eljárás tisztességes‑e. Harmadik kérdésével a 
kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra vár választ, 
hogy ezt az elvet úgy kell‑e értelmezni, hogy azzal 
ellentétes az olyan javadalmazási rendszer, amely a 
bírákkal szemben az azonos beosztással rendelkező 
ügyészekhez képest alacsonyabb javadalmazást ír elő, és 
amely lehetővé teszi a bírák diszkrecionális jutalmazását, 
és igenlő válasz esetén, hogy az említett elvet úgy kell‑e 
értelmezni, hogy ilyen körülmények között nem 
biztosítható a tisztességes eljáráshoz való jog. 
140 Mivel e kérdések elfogadhatóságát a magyar 
kormány és a Bizottság lényegében azzal az indokkal 
vitatja, hogy sem az EUSZ 19. cikk, sem pedig a Charta 
47. cikkének értelmezése nem releváns az alapügy 
megoldása szempontjából, emlékeztetni kell arra, hogy – 
amint az magából az EUMSZ 267. cikk szövegéből 
kitűnik – a kért előzetes döntésnek „szükségesnek” kell 
lennie a kérdést előterjesztő bíróság által az előtte 
folyamatban lévő ügyben kialakítandó „ítélete 
meghozatalához” (2020. március 26‑i Miasto Łowicz és 
Prokurator Generalny ítélet, C‑558/18 és C‑563/18, 
EU:C:2020:234, 45. pont, valamint az ott hivatkozott 
ítélkezési gyakorlat). 
141 A Bíróság így több alkalommal emlékeztetett 
arra, hogy az EUMSZ 267. cikk szövegéből és 
rendszeréből is kitűnik, hogy az előzetes döntéshozatali 
eljárás egyik előfeltétele a nemzeti bíróság előtt 
ténylegesen folyamatban lévő jogvita, amelynek 
keretében a nemzeti bíróságnak az előzetes 
döntéshozatali eljárásban hozott ítéletet tekintetbe vevő 
határozatot kell hoznia (2020. március 26‑i Miasto 
Łowicz és Prokurator Generalny ítélet, C‑558/18 és 
C‑563/18, EU:C:2020:234, 46. pont, valamint az ott 
hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 
142 Az ilyen eljárás keretében tehát az említett 
jogvitának és az értelmezni kért uniós jogi 
rendelkezéseknek kapcsolódniuk kell egymáshoz, hogy 
az értelmezés a kérdést előterjesztő bíróság által 
meghozandó határozat szempontjából objektíve 
szükséges legyen (2020. március 26‑i Miasto Łowicz és 
Prokurator Generalny ítélet, C‑558/18 és C‑563/18, 
EU:C:2020:234, 48. pont, valamint az ott hivatkozott 
ítélkezési gyakorlat). 
143 A jelen ügyben az előzetes döntéshozatalra utaló 
határozatból nem állapítható meg, hogy a második és a 
harmadik kérdés tárgyát képező uniós jogi rendelkezések 
és az alapeljárás között olyan kapcsolat áll fenn, amely 
miatt a kért értelmezés szükséges lenne ahhoz, hogy a 
kérdést előterjesztő bíróság az ilyen értelmezésből 
levonható tanulságok alapján az e jogvita eldöntéséhez 
megkívánt határozatot meghozhassa (lásd analógia útján: 
2020. március 26‑i Miasto Łowicz és Prokurator 
Generalny ítélet, C‑558/18 és C‑563/18, EU:C:2020:234, 
52. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 

144 Először is, amint azt a főtanácsnok az 
indítványának 90. és 91. pontjában szintén megjegyezte, 
az alapjogvita ugyanis egyáltalán nem a magyar 
igazságszolgáltatási rendszert egészében nézve érinti, 
amelynek bizonyos vetületei sérthetik a bíróságok 
függetlenségét, konkrétabban pedig a kérdést előterjesztő 
bíróság függetlenségét az uniós jog végrehajtása 
keretében. E tekintetben az a tény, hogy tárgybeli 
kapcsolat állhat fenn az alapeljárás érdeme és a Charta 
47. cikke, sőt tágabb értelemben az EUSZ 19. cikk 
között, nem elegendő az EUMSZ 267. cikk szerinti 
szükségesség kritériumának való megfeleléshez. Ehhez 
az is szükséges, hogy e rendelkezéseknek a második és 
harmadik kérdés keretében kért értelmezése objektíve 
szükséges legyen az alapügy érdemben történő 
megoldásához, ami a jelen ügyben nem áll fenn. 
145 Másodszor, noha a Bíróság már elfogadhatónak 
ítélt olyan uniós jogi eljárási rendelkezések értelmezésére 
vonatkozó, előzetes döntéshozatalra előterjesztett 
kérdéseket, amelyeket az érintett kérdést előterjesztő 
bíróságnak az ítélete meghozatalához alkalmaznia kellett 
(lásd ebben az értelemben: 2011. február 17‑i Weryński 
ítélet, C‑283/09, EU:C:2011:85, 41. és 42. pont), a jelen 
ügyben előterjesztett második és harmadik kérdés nem 
erre irányul (lásd analógia útján: 2020. március 26‑i 
Miasto Łowicz és Prokurator Generalny ítélet, C‑558/18 
és C‑563/18, EU:C:2020:234, 50. pont). 
146 Harmadszor pedig úgy tűnik, hogy a Bíróság 
által az említett kérdésekre adandó válasz sem 
biztosíthatná a kérdést előterjesztő bíróság számára az 
uniós jog olyan értelmezését, amely alapján nemzeti jogi 
eljárási kérdésekről dönthetne azelőtt, hogy érdemi 
döntést hozhatna az előtte folyamatban lévő jogvitában 
(lásd analógia útján: 2020. március 26‑i Miasto Łowicz 
és Prokurator Generalny ítélet (C‑558/18 és C‑563/18, 
EU:C:2020:234, 51. pont). 
147 A fentiek összességéből következően a második 
és a harmadik kérdés elfogadhatatlan. 
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Bódiné dr. Beliznai Kinga 
A bírák és a bírósági tisztviselők felelősségének 

szabályozása (1936) 

Absztrakt 

Hatvanöt évvel az 1871. évi VIII. tc. hatályba lépése után 
új fegyelmi törvényt fogadott el az országgyűlés. Az 
1871 és 1936 közötti évtizedek magyar bírósági 
szervezetében és a bírói karban olyan lényeges 
változások történtek, amelyek elengedhetetlenné tették a 
felelősségi szabályok újragondolását, korszerűsítését. 
Mivel a szervezeti átalakulásokat nem követte az 1871. 
évi törvény megfelelő módosítása, a fegyelmi bíráskodás 
hatásköri rendjét szembetűnő visszásságok jellemezték. 
A fegyelmi jog reformjának célja a fegyelmi felelősségre 
vonatkozó jogszabályok teljességét felölelő egységes 
szerkezetbe foglalt jogforrás kidolgozása, ennek révén 
pedig a fegyelmi bíráskodás „jóságának és 
egyöntetűségének” megteremtése volt. „A jóság és az 
egyöntetűség” jogtechnikai feltételét pedig azoknak a 
jogszabályoknak az áttekinthetősége jelentette, amelyek 
alapján a fegyelmi ügyekben való ítélkezés történt. 

Abstract 

Sixty-five years after the entry into force of the Act No. 
8 of 1871, the parliament passed a new disciplinary law. 
In the decades between 1871 and 1936, significant 
changes took place in the organisation of the Hungarian 
courts and in the judiciary, which made it necessary to 
rethink and modernise the rules of judicial liability. Since 
the organisational changes were not followed by an 
appropriate amendment of the Act of 1871, the system of 
disciplinary jurisdiction was characterised by glaring 
anomalies. The aim of the reform of disciplinary law was 
to develop a consolidated source of law covering the full 
range of disciplinary liability legislation and thereby to 
create ’goodness and uniformity’ of disciplinary 
proceedings. The legal condition for ’goodness and 
uniformity’ was the transparency of the legislation on the 
basis of which disciplinary cases were judged. 

 

 A szerző PhD habil. egyetemi docens, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar; 
főtanácsadó, Kúria. Az írás a szerző véleményét 
tartalmazza és nem értelmezhető az őt foglalkoztató 
intézmény állásfoglalásaként. 
1 ZEHERY Lajos: A bírói fegyelmi jog reformja, In: Polner 
Ödön-emlékkönyv: Dolgozatok Polner Ödön egyetemi 
ny. r. tanár születésének 70. évfordulójára, II. kötet, 
Szegedi Városi Nyomda és Kiadó, Szeged, 1935, 328. 
2 1922. évi I. tc. az 1921/22. költségvetési év augusztus 
elsejétől december végéig viselendő közterhekről és 
fedezendő állami kiadásokról szóló 1921: XXXIV. tc. 

Bevezetés 

Hatvanöt évvel az 1871. évi VIII. tc. hatályba lépése után 
új fegyelmi törvényt fogadott el az országgyűlés. Az 
1871 és 1936 közötti évtizedek magyar bírósági 
szervezetében és a bírói karban olyan lényeges 
változások történtek, amelyek elengedhetetlenné tették a 
felelősségi szabályok újragondolását, korszerűsítését. 
Mivel a szervezeti átalakulásokat nem követte az 1871. 
évi törvény megfelelő módosítása, a fegyelmi bíráskodás 
hatásköri rendjét szembetűnő visszásságok jellemezték. 
A fegyelmi jog reformjának célja a fegyelmi felelősségre 
vonatkozó jogszabályok teljességét felölelő egységes 
szerkezetbe foglalt jogforrás kidolgozása, ennek révén 
pedig a fegyelmi bíráskodás „jóságának és 
egyöntetűségének” megteremtése volt. „A jóság és az 
egyöntetűség” jogtechnikai feltételét pedig azoknak a 
jogszabályoknak az áttekinthetősége jelentette, amelyek 
alapján a fegyelmi ügyekben való ítélkezés történt.1 
A polgári perrendtartásról szóló 1911. évi I. tc. életbe 
léptetése tárgyában alkotott 1912. évi LIV. tc., a királyi 
ítélőbírák és a királyi ügyészek státusáról szóló 1920. évi 
XX. tc., valamint az 1922. évi I. tc.2 rendelkezései a 
királyi törvényszékeknél tanácselnöki, illetve a 
Budapesten működő királyi törvényszékeknél 
másodelnöki, a királyi járásbíróságoknál – és a királyi 
ügyészségeknél – pedig elnöki és alelnöki állásokat 
szerveztek. Az ezekben az állásokban működő bírók (és 
ügyészek) az 1871. évi VIII. tc. értelmében a hivatali 
székhelyük szerint illetékes királyi ítélőtábla fegyelmi 
tanácsának elsőfokú fegyelmi bíráskodása alá kerültek. A 
királyi ítélőtáblai címmel és jelleggel felruházott királyi 
törvényszéki bírók és királyi járásbírók felett viszont az 
1871. évi fegyelmi törvény 33. §-ának, a bírói és az 
ügyészi szervezet módosításáról szóló 1891. évi XVII. tc. 
29. §-ának és a budapesti központi kir. járásbíróság 
felállításáról és egyéb szervezeti szabályokról szóló 
1913. évi XXV. tc. 6. §-ának értelmében első fokon a 
Kúria kisebb fegyelmi tanácsa gyakorolta a fegyelmi 
bíráskodást.3 Így az a helyzet alakult ki, hogy ugyanannál 
a bíróságnál szolgálatot teljesítő, ugyanazon fizetési 
csoportba tartozó bírók különböző fegyelmi bíróság 
hatósága alá tartoztak, ami erősen kifogásolható volt a 
közszolgálat hivatali rendjének szempontjából, de 
megnehezítette a fegyelmi bíráskodás egységének 
megóvását is. 

hatályának 1922. évi június hó végéig való kiterjesztése 
tárgyában. 
3 Indokolás „a kir. ítélőbíráknak és a kir. ügyészség 
tagjainak fegyelmi felelősségéről, áthelyezéséről és 
nyugdíjazásáról, továbbá a kir. bírósági és kir. 
ügyészségi tisztviselők fegyelmi felelősségéről” szóló 
törvényjavaslathoz, Képviselőházi irományok, 1935. I. 
kötet, Irományszámok 1935–11, 112. 
[Országgyűlési dokumentumok. Naplók, irományok 
(1861–1990). 
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/orszaggyul
esi_dokumentumok/ (2021. december 21-i letöltés)].  
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A törvény hiányosságait a bírói gyakorlat sem volt képes 
pótolni, különösen a fegyelmi eljárásra vonatkozó 
rendelkezések igényeltek módosítást, kiegészítést. A 
Kúrián „a törvényeknek az igazságszolgáltatás körében 
tapasztalt hiányaira vagy újabb törvényes intézkedések 
szükségességére nézve felmerült adatok 
összegyűjtésére” és megvizsgálására felállított bizottság 
1923 óta több ízben kezdeményezte a fegyelmi törvény 
módosítását és kiegészítését. 
Pesthy Pál igazságügy-miniszter 1927. október 6-án 
tizenhét igazságügyi törvényjavaslatot, köztük a bírói 
hatalom gyakorlásáról, a bíróságok és ügyészségek 
szervezetéről és a bírák, ügyészek és bírósági 
hivatalnokok fegyelmi felelősségéről szóló 
törvényjavaslatot terjesztett elő, amelyek megtárgyalását 
a parlament őszi ülésszakára ütemezték be.4 A tervezettel 
végül az országgyűlés nem foglalkozott részletesen. 
A közszolgálati alkalmazottak és a honvédség tagjainak, 
valamint ezek hozzátartozóinak ellátását szabályozó 
rendelkezések tárgyában alkotott 1934. évi I. tc. 
javaslatának 2. §-a a királyi ítélőbírákra (és a királyi 
ügyészekre) is kiterjedő rendelkezést tartalmazott a 
közszolgálati alkalmazásnak „a hivatallal járó feladat 
kifogástalan elvégzéséhez szükséges szakképzettség, 
szorgalom vagy egyéb fontos kellékek hiánya miatt 
történő” megszüntetéséről. Végül azonban 
célszerűbbnek tűnt a bírók (és az ügyészek) kiemelése e 
rendelkezés hatálya alól.5 
A fegyelmi törvény felülvizsgálatával együtt a királyi 
ítélőbírák áthelyezéséről és nyugdíjazásáról szóló 1871. 
évi IX. tc., valamint az azt módosító és kiegészítő 
jogszabályok újragondolása is indokolttá vált. 

Az igazságügy-miniszter, ekkor már Lázár Andor, 1934 
áprilisában jelentette be, hogy a minisztériumban komoly 
törvényalkotó munka folyik, és az igazságügyi tárca 
költségvetésének indokolásában is megjelent a bírák és 
ügyészek fegyelmi felelősségének rendezéséről szóló 
törvényjavaslat előkészítése.6 A minisztertanács 1935. 
január 17-i ülésén Lázár Andor ismertette a tervezetet, 
amelyet a miniszteri testület elfogadott. A miniszter 
1935. január 29-én nyújtotta be a képviselőházban a 
királyi ítélőbírák és a királyi ügyészség tagjainak 
fegyelmi felelősségéről, áthelyezéséről és 
nyugdíjazásáról, továbbá a királyi bírósági és királyi 
ügyészségi tisztviselők fegyelmi felelősségéről szóló 
törvényjavaslatot és indokolását. 

I. A törvényjavaslat az igazságügyi bizottság előtt 

Lázár Andor „tudvalevően nem híve a fölösleges 
törvénygyarapításnak, hanem inkább az élő törvények 
gondos végrehajtására törekszik”, írta Magyar István 
nyugalmazott koronaügyész 1935 februárjában a Pesti 
Naplóban megjelent cikkében. Magyar értékelte, hogy 
„nem foltozó novella” készült, hanem egységes kódex, 

 

4 Készülő igazságügyi törvényjavaslatok, Pesthy Pál 
igazságügyminiszter nyilatkozata, Budapesti Hírlap, 
1927/227 (október 7.), 2. 
5 Indokolás, Képviselőházi irományok, 1935. I. kötet, 
Irományszámok 1935–11, 114. 
6 Új költségvetés tavalyi számokkal, Az Est, 1934/78 
(április 8.), 3. 
7 MAGYAR István: Bírói fegyelmi felelősség, Pesti Napló, 
1935/28 (február 2.), 15. 

amely ugyan „a régi törvény egyes lényeges, de 
szerkezetileg ide nem tartozó részeit hatályukban 
kénytelenségből meghagyta”, de a fegyelmi eljáráson 
kívüli, fegyelmi vétség hiányában is elrendelhető 
áthelyezésről, illetve nyugdíjazásról szóló 
rendelkezéseket, mint „rokontárgyakat”, valamint a 
bírósági tisztviselők fegyelmi felelősségére vonatkozó 
szabályokat „célszerűségből” a javaslatba felvette.7 
A javaslat újraszabályozta a fegyelmi bíróságokat, a 
fegyelmi vétség tényállását és a fegyelmi eljárást, 
fegyelmi büntetésként feddést, pénzbírságot, valamint 
hivatalvesztést szabhatott ki a bíróság.8 A tervezet 
elkülönítette az ítélőbírákra és az ügyészekre, illetve a 
bírósági és az ügyészségi segéd- és kezelőszemélyzet 
tagjaira vonatkozó rendelkezéseket. 

Az igazságügyi bizottság 1935. február 4-én kezdte meg 
a javaslat tárgyalását. A fegyelmi felelősség 
szabályozása nemcsak a bírókat (és az ügyészeket) érintő 
kérdés volt a XX. századi Magyarországon, hanem 
tulajdonképpen össztársadalmi érdeklődésről 
beszélhetünk, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a 
bizottsági tárgyalás megkezdésével egyidőben főként az 
országos napilapok hasábjain jelentek meg cikkek az 
igazságügy-miniszter, illetve a bírói és az ügyészi kar 
jeles képviselőinek tollából, amelyek a tervezet szinte 
minden szakaszát vizsgálat alá vették. Egyfelől lelkesen 
fogadták a jogalkotói szándékot, másfelől viszont 
szakmai érveket sorakoztattak fel, kételyeket 
fogalmaztak meg annak alátámasztására, hogy sajnálatos 
módon a tervezett szabályozás egyes intézkedései a bírói 
függetlenség alapelvébe ütköztek. 
Bár a bizottság a javaslatot általánosságában a részletes 
tárgyalás alapjául elfogadta,9 a tervezet „egyre nagyobb 
hullámokat vert”. Lázár igazságügy-miniszter a kritikus 
hangvételű vélemények hatására tárgyalást 
kezdeményezett a bírói körökkel, és késznek mutatkozott 
arra, hogy a javaslat egyes szakaszait módosítsák.  
Juhász Andor, aki 1935-ben a felsőház közjogi és 
törvénykezési bizottságának az elnöke volt, kijelentette, 
hogyha „ebből a törvényjavaslatból törvény lesz, akkor 
nálunk bírói függetlenségről, csak mint a múlt idők szép 
emlékéről lehetne beszélni”.10 Az egyik legvitatottabb 
pont kétségkívül a kényszernyugdíjazásra vonatkozó 
intézkedés volt: fegyelmi eljárás nélkül is nyugdíjazhatja 
a fegyelmi bíróság azt a bírót, aki alkalmatlannak 
bizonyul állásának betöltésére, vagy magánéleti 
viselkedése nem egyeztethető össze a bírói működéssel. 
A másik aggályos rendelkezés szerint a mindenkori 
igazságügy-miniszter „tetszésétől függne” a fegyelmi 
bíróság áthelyezésre irányuló ítéleteinek foganatosítása. 
A javaslatot e tekintetben úgy módosították, hogy a 
fegyelmi bíróság által hozott ítéletet a miniszter „nem 
fokozhatja le” egyszerű javaslattá, hanem annak 
végrehajtásáról köteles gondoskodni.11 

8 Mi van a sokat támadott bíró-törvény javaslatban? Az 
Est, 1935/27 (február 1.), 1. 
9 A bírói és ügyészi javaslat bizottsági tárgyalása, 
Budapesti Hírlap, 1935/29 (február 5.), 6. 
10 Meg kell óvni a bírói függetlenséget, Friss Ujság, 
1935/36 (február 13.), 6. 
11 Nagy harc indult meg a bírói függetlenségért, Ujság, 
1935/36 (február 13.), 2. 
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A több hónapig tartó részletes tárgyalást követően az 
igazságügyi bizottság 1935. június 27-i jelentésében úgy 
nyilatkozott, hogy miután a javaslatot „úgy 
általánosságban, mint részleteiben […] alapos 
megfontolás tárgyává tette”, elfogadta, annyi lényegi, a 
korábbiakhoz képest kiegészítő módosítással, hogy az 
időközben megalkotott – az iparügyi, valamint a 
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterről szóló – 
1935. évi VII. tc. rendelkezéseinek megfelelően a 
Szabadalmi Bíróság tekintetében a főfelügyeleti jog 
gyakorlója az iparügyi miniszter.12 

II. A törvényjavaslat országgyűlési vitája 

II. 1. A törvényjavaslat a képviselőház előtt 

Az országgyűlés képviselőháza 1935. október 15-én 
kezdte meg a törvényjavaslat tárgyalását. A javaslat 
előadója, Erődi-Harrach Tihamér (Nemzeti Egység 
Pártja) beszélt a reform időszerűségéről és 
szükségszerűségéről. Egy új fegyelmi törvény 
előkészítése egyrészt az 1871 óta eltelt évtizedek bírósági 
szervezeti változásai miatt vált egyre sürgetőbbé, 
másrészt azok a törvényi hiányosságok is indokolták a 
megújulást, amelyek a jogalkalmazás, a bírói gyakorlat 
során felszínre kerültek. Az előadó kiemelte, hogy nem 
egyszerű „novelláris módosításról” van szó, hanem 
kódexszerű, „generális jogszabályváltoztatásról”, amely 
azonban nem jelenti az 1871. évi VIII. tc. egészének 
hatályon kívül helyezését. Új elvként jelent meg, hogy a 
javaslat külön-külön fejezetben tárgyalta a bírók és az 
ügyészek, illetve a bírósági és az ügyészségi tisztviselők 
felelősségére vonatkozó rendelkezéseket, és a korábban 
alkalmazott terminológiától eltérően, „a hivatalnok” 
helyett „a tisztviselő” kifejezést használta. 
A fegyelmi bíráskodás megújítását célzó paragrafusok 
kidolgozásánál a jogalkotó általános elvként azt tartotta 
szem előtt, hogy a fegyelmi eljárás „gyors, jó és olcsó” 
legyen, tehát rövid időn belül derüljön ki a fegyelmi 
eljárás keretében, hogy az illető bíró cselekményével 
vagy mulasztásával tényleg követett-e el fegyelmi 
vétséget. A tervezet szakítva az addigi hosszadalmas és 
körülményes szabályokkal, az eljárás egész menetét 
egyszerűsítette. Az 1871. évi törvény „a pönalizálás” 
tekintetében is „helytelen disztinkciót” alkalmazott, ezért 
fordulhatott elő, hogy egyes esetekben nem volt 
beilleszthető a jogszabály keretébe olyan vétség, 
amelynek fegyelmi eljárás alapjául kellett volna 
szolgálnia. Kiemelte, hogy a javaslat egyszerűsítette a 
fegyelmi büntetések rendszerét is, amennyiben a 
rosszallást kihagyja, így a fegyelmi bíróság feddést, 
pénzbüntetést és hivatalvesztést szabhat ki.13 Generális 
elvként rögzítette a javaslat, hogy minden fegyelmi 
bíráskodás alá vont személy annak a fegyelmi bíróságnak 
az illetékessége alá tartozik, amely „a felügyeleti 
hatóságával egyenrangú”. 

 

12 A képviselőház igazságügyi bizottságának jelentése „a 
kir. ítélőbíráknak és a kir. ügyészség tagjainak fegyelmi 
felelősségéről, áthelyezéséről és nyugdíjazásáról, 
továbbá a kir. bírósági és kir. ügyészségi tisztviselők 
fegyelmi felelősségéről” szóló 11. számú törvényjavaslat 
tárgyában, Képviselőházi irományok, 1935. II. kötet. 
Irományszámok 1935–102, 429. 
13 Képviselőházi napló, 1935. III. kötet, 1935. június 14.–
november 8. Ülésnapok 1935–44. 264. 

Az 1871. évi törvény egyik lényeges hiányosságának 
tekintették, hogy nem rendelkezett az elévülésről. A 
tervezet ezzel szemben kimondta, hogy a fegyelmi 
vétségek öt év elteltével évülnek el, ám az elévülési idő a 
fegyelmi vétségek büntethetőségét „nem általánosan 
szünteti meg”, hanem ha a fegyelmi vétség súlyánál 
fogva a tényleges szolgálatban álló személlyel szemben 
közérdekből, fegyelmi úton kiszabott hivatalvesztésnek 
van helye, akkor a fegyelmi eljárást az elévülési időn túl 
is meg lehet, illetve meg kell indítani. 
Az áthelyezés és a nyugdíjazás kérdésének rendezésére 
irányuló joganyaggal kapcsolatban Erődi-Harrach 
Tihamér hangsúlyozta, hogy annak kidolgozása a bírói és 
az ügyészi kar, illetve az igazságügyi bizottság tagjai 
által megfogalmazott észrevételek és vélemények 
mentén és a bírói függetlenség elvének tiszteletben 
tartásával került megszövegezésre. Az áthelyezésre 
vonatkozó rendelkezés „úgy meg van kötve, annyira 
előfeltételeket igénylő, annyira keresztülmegy a 
különböző hatóságok szűrőjén, amíg eljut a fegyelmi 
bíróság elé, hogy ebben biztosítva van az, hogy azokban 
az esetekben érvényesül, amikor erre az 
igazságszolgáltatás érdekében tényleg szükség van”.14 A 
nyugdíjazást pedig „olyan védőbástyákkal veszi körül” a 
törvényjavaslat, hogy „visszaélések, hibák fennforgására 
még gondolni is teljesen lehetetlen”.15 

Bár a javaslat bizottsági tárgyalása során Lázár Andor 
igazságügy-miniszter számos alkalommal kitért arra, 
hogy a tervezet valamennyi rendelkezése a bírói 
függetlenség elvének szem előtt tartásával született, a 
képviselők közül többen továbbra is úgy vélték, hogy a 
javaslat sérti a bírói függetlenséget. De voltak olyan 
hozzászólók is, akik egyenesen megkérdőjelezték az 
1871. évi fegyelmi törvény megújításának 
szükségességét. 
Dulin Jenő (Független Kisgazda, Földműves és Polgári 
Agrár Párt) szerint az 1871. évi VIII. tc. ugyan „nem 
precizíroz olyan szabatosan és formásan a fegyelmi 
vétséget illetőleg, mint a most előterjesztett 
törvényjavaslat, azonban a javaslat okos elaszticitását a 
kari érdeket és a kari tisztességet féltve óvó bírói kar 
mindenkor igen bölcs tartalommal töltötte ki. […] 
megállapíthatjuk, hogy a hatvanesztendős fegyelmi 
törvény ellenére az ügyészi és a bírói testület mindenkor 
ragyogó példaadással szolgált és szolgál most is. 
Semmiféle szükségét nem érezzük annak, hogy a bírói, 
illetve az ügyészi testületre vonatkozólag új fegyelmi 
szabályokat alkossunk”.16 
Voltak (főként ellenzéki képviselők), akik arra 
hivatkozva nem tartottak szükségesnek egy új fegyelmi 
törvényt, hogy viszonylag kevés fegyelmi eljárás indult 
bírók (és ügyészek) ellen Magyarországon az 1920-as és 
1930-as években. Krüger Aladár (Nemzeti Egység 
Pártja) a bírói kar lelkiismeretes és becsületes működését 
statisztikai adatokkal is alátámasztotta. 1931 és 1933 

[Országgyűlési dokumentumok. Naplók, irományok 
(1861–1990). 
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/orszaggyul
esi_dokumentumok/ (2021. december 21-i letöltés)]. 
14 Uo. 265. 
15 Uo. 
16 Uo. 266. 
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között az 1500 főt számláló bírói karban mindössze 20 
fegyelmi ügyet tárgyaltak törvényszéki, illetve járásbírók 
ellen. Ítélőtáblai, illetve kúriai bírák esetében pedig 
egyetlen fegyelmi eljárás sem indult az elmúlt húsz 
évben. Éves szintre lebontva tehát hat-hét eset fordult elő, 
és ezeknek az ügyeknek is egy része felmentéssel 
végződött. 1933–1934-ben pedig mindössze két bíró 
ellen indult bűnvádi eljárás, amelyek közül az egyikben 
végül felmentő ítélet született.17 

1935. október 16-án Pesthy Pál felszólalásában azt 
hangsúlyozta, hogy bár a fegyelmi bíróságok 
„zavartalanul működtek” az 1871. évi VIII. tc. alapján, 
nem szabad megfeledkezni arról, hogy tették ezt 
„nagyrészt és sok vonatkozásban a saját maguk által 
fejlesztett jog alapján”, mivel a törvény nem határozta 
meg kimerítően a fegyelmi vétség fogalmát. A 
javaslatban foglalt rendelkezések közül kiemelte azt is, 
hogy a jogalkotó a korábbi szabályozástól eltérően nem 
sorshúzás útján kívánta megalakítani a fegyelmi 
bíróságot. Pesthy e változtatást teljes mértékben 
helyeselte, megemlítve azokat a főként a vidéki 
törvényszékeknél tapasztalt eseteket, amikor „a sors 
olyan szeszélyes játékot űzött”, hogy gyakorlattal nem 
rendelkező bírák kerültek a fegyelmi bíróságba, ami csak 
még nehézkesebbé tette az amúgy is lassú fegyelmi 
eljárást.18 
A javaslatot támogató képviselőkhöz csatlakozva Lázár 
Andor is igyekezett – ismételten – meggyőzni az 
ellenzéki képviselőket, hogy a javaslat a törvényalkotó 
szándékai szerint egyetlen elemében sem csorbítja a bírói 
függetlenség alapelvét.19 

II. 2. A törvényjavaslat felsőházi vitája 

A felsőház közjogi és törvénykezési bizottsága Juhász 
Andor elnökletével 1935. december 17-én tárgyalta meg 
és fogadta el a törvényjavaslatot.20 A felsőház pedig 
néhány nappal később, december 20-i ülésén vette 
napirendi pontjai közé a tervezet megvitatását. Töreky 
Géza kúriai másodelnök, a javaslat előadója rámutatott 
arra, hogy a fegyelmi jog kodifikációja során fontos 
szempont volt az, hogy az új szabályozás „átvegye a 
fennálló törvényeknek most is helyes és helytálló 
rendelkezéseit”, illetve, hogy „felhasználja a 
gyakorlatnak […] a fegyelmi bíráskodásnak vérébe 
átment helyes jogszabályait”, valamint, hogy „áthidalja 
azokat a nehézségeket, amelyeket új törvényeknek a 
fegyelmi eljárás körére való kihatásai okoztak”.21 
Kitért arra, hogy a fegyelmi eljárásra vonatkozó 
rendelkezéseknek csupán egy részét tartalmazza a 
javaslat, az abban nem szabályozott kérdésekben 
továbbra is a bűnvádi perrendtartást és az azt kiegészítő 

 

17 Uo. 277. 
18 Képviselőházi napló, 1935. III. kötet, 1935. június 14.–
november 8. Ülésnapok 1935–45. 288. 
19 Uo. 297. 
20 A felsőház közjogi és törvénykezési bizottságának 
jelentése a kir. ítélőbíráknak és a kir. ügyészség tagjainak 
fegyelmi felelősségéről, áthelyezéséről és 
nyugdíjazásáról, továbbá a kir. bírósági és kir. 
ügyészségi tisztviselők fegyelmi felelősségéről szóló 60. 
számú törvényjavaslat tárgyában, Felsőházi irományok, 
1935. II. kötet, Irományszámok 1935–82, 365–371. 

és módosító törvényszakaszokat kell megfelelően 
alkalmazni. A fegyelmi eljárási jog egyes mozzanatai 
tehát „közvetlen törvényes szabályozás nélkül 
maradnak”, és ezeknek a kérdéseknek a megoldása a 
bírói gyakorlatra vár.22 
A fegyelmi bíróságok tekintetében utalt arra, hogy azok 
meghatározása az 1920. évi XX. tc., az ún. 
státustörvény23 rendszerét követi, és két alapelvet 
fogalmaz meg. Az egyik az, hogy a bírónak a fegyelmi 
hatósága lehetőleg „a közvetlenül magasabb bíróság” 
legyen, azaz a törvényszéki bíráké az ítélőtábla, az 
ítélőtáblai bíráké pedig a Kúria. A másik elv pedig az, 
hogy a fegyelmi bíróság tagjai rangban a fegyelmi 
felelősségre vont személy felett álljanak. 
Szólt arról, hogy a javaslat a fegyelmi büntetések sorából 
a rosszallást kihagyta, „ami ellen kifogást abszolúte nem 
lehet emelni”, mert így „két egyforma hatályú” fegyelmi 
büntetés (rosszallás és feddés) helyett csak egy lesz 
(feddés).24 
Felhívta a figyelmet a javaslatnak a hivatalvesztés 
hatályára vonatkozó rendelkezésére. E szerint az kiterjed 
az elmarasztalt bíró egész életére, aki „többé semmiféle 
közhivatalra” nem alkalmazható. A javaslat e tekintetben 
szigorúbb volt a büntető törvénykönyvnél is, mivel a 
Csemegi-kódex szerint a hivatalvesztés hatálya csupán 
1–10 évig terjedt. „Hogy ez az egyenlőtlenség 
megszűnjék, a törvényjavaslat akként rendelkezik, hogy 
a jövőre a büntetőjogi hivatalvesztés hatálya is 
ugyanilyen súlyos lesz.”25 
A hivatalvesztésről szólva a rehabilitáció kérdésével is 
foglalkozott Töreky. Ez akkor kerül előtérbe, amikor a 
fegyelmi bíróság első fokon valakit hivatalvesztésre ítélt, 
az ítélet jogerőssé válik, majd esetlegesen egy perújítási 
eljárásban egy másik fegyelmi bíróság a vádlottat 
felmenti. A javaslat e tekintetben nem fogalmazott meg 
világos rendelkezéseket, így az igazságügy-miniszter is 
támogatta a közjogi és törvénykezési bizottság 
indítványát, miszerint ilyen esetben a felmentett bírót 
megilleti a teljes rehabilitáció, azaz vissza kell őt 
helyezni korábbi állásába. A rehabilitáció másik esete az, 
amikor a perújítási eljárásban a hivatalvesztéssel sújtott 
bírót ugyan nem menti fel a bíróság, de a korábbinál 
enyhébb büntetést – feddést vagy pénzbírságot – szab ki. 
A javaslat erre nézve azt mondta ki, hogy a bíróság 
belátásától függ, hogy a rehabilitációt elrendeli-e vagy 
sem. Töreky helyesebbnek tartotta volna ilyenkor is a 
teljes rehabilitációt, hasonlóan az 1929. évi XXX. tc.-ben 
foglaltakhoz. Bár a tervezett új fegyelmi törvény ebben a 
kérdésben eltérő szabályozást írt elő, a kúriai másodelnök 
meggyőződése szerint, a bíróságok ezeket a dilemmákat 

21 Felsőházi napló, 1935. I. kötet, 1935. április 29.–1936. 
június 26. Ülésnapok 1935–17. 293. 
22 Uo. 
23 Az 1920. szeptember 4-én kihirdetett és életbe léptetett 
a kir. ítélőbírák és a kir. ügyészek státusáról szóló, a 
külön bírói státust megteremtő 1920. évi XX. tc. 1. §-a 
kimondta, hogy „az ítélőbírák és az ügyészek kivétetnek 
az állami tisztviselők részére megállapított fizetési 
osztályokból és külön fizetési csoportokba soroztatnak”. 
24 Felsőházi napló, 1935. I. kötet, 1935. április 29.–1936. 
június 26. Ülésnapok 1935–17. 294. 
25 Uo. 
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is „mindig a méltányosság szellemében” fogják 
megoldani.26 
Az áthelyezést és a kényszernyugdíjazást érintő 
rendelkezések tárgyilagos ismertetése során 
hangsúlyozta, hogy bár kétségek és ellenérvek egyaránt 
megfogalmazódtak e két kérdéskörben, „nincs ok 
aggodalomra”, mivel „a súlypont eddig is azon volt, és a 
döntő súly ezután is azon marad, hogy 
szolgálatképtelenség következik be, és a 
szolgálatképtelenség bekövetkezte bíróilag állapíttassék 
meg”. Ez pedig elegendő garancia a bírói függetlenség 
érvényesülésére.27 

Juhász Andor, aki a törvényjavaslattal kapcsolatos 
nézeteit már 1935 februárjában a Pesti Hírlap hasábjain 
megosztotta, felsőházi felszólalásában többek között 
arról beszélt, hogy a kormányt, illetve az igazságügy-
minisztert a bíróságok felett megillető felügyeleti jog 
gyakorlása és a bírói függetlenség érvényre juttatása 
nehezen egyeztethető össze. A bírói függetlenséget épp 
azért szokták kétségbe vonni, mert a kinevezési és az 
előléptetési jog a kormány hatáskörébe tartozik. A 
javaslat „szépséghibájának” tekintette, hogy „nagyon 
sűrűn említi” a felügyeleti hatóságokat.28 
Osvald István kúriai elnök Juhász Andorhoz csatlakozva 
azt hangsúlyozta, hogy az igazságügy-miniszternek a 
főfelügyeleti jogot „szinte észrevétlenül akképpen kell 
alkalmaznia, hogy a jogkereső közönségnek a bíró 
függetlenségébe vetett hite meg ne inogjon semmiképp 
sem”.29 
Lázár Andor igazságügy-miniszter a felsőházban is azon 
meggyőződésének adott hangot, hogy a készülő új 
fegyelmi törvény teljes mértékben a bírói függetlenség 
megóvásának talaján áll. Álláspontja szerint az a 
bíráskodás, amelynél „befolyások érvényesülhetnek, 
mégpedig mondjuk érvényesülhetnek felülről, a hatalom 
részéről vagy érvényesülhetnek alulról, népszerűségi 
szempontból, demagógiából”, az a bíráskodás „nem felel 
meg annak az ideális elgondolásnak, amelyet a 
bíráskodásról vallunk, és amelyet a magyar bírák a 
gyakorlatban megvalósítottak”.30 

III. Az 1936. évi III. tc. a kir. ítélőbíráknak és a kir. 
ügyészség tagjainak fegyelmi felelősségéről, 
áthelyezéséről és nyugdíjazásáról, továbbá a kir. 
bírósági és kir. ügyészségi tisztviselők fegyelmi 
felelősségéről 

Az új fegyelmi törvény 1936. január 16-án lépett 
hatályba. 
Az új szabályozás nem szólt a bírók bűnvádi 
felelősségéről, hiszen az 1878. évi V. tc. hatályba 
lépésével a büntetőjogi felelősség részletes szabályait a 
büntető törvénykönyv tartalmazta. A vagyoni 
felelősségre vonatkozó korábbi törvényszakaszokon sem 
változtatott a jogalkotó, mondván, ezek a rendelkezések 
„teljesen megfelelőek és olyan joggyakorlatnak 
szolgálnak alapjául, amelynek egyöntetűsége érdekében 
ezeknek a szabályoknak még szerkezeti jelentőségű 
érintése sem kívánatos”. Az indokolás szerint a vagyoni 
felelősség esetleges későbbi újraszabályozásának 

 

26 Uo. 294–295. 
27 Uo. 295. 
28 Uo. 298. 
29 Uo. 298–299. 

előfeltétele a közszolgálati alkalmazottak „egyéb körét” 
érintő vagyoni felelősség rendezése és a magánjogi 
törvénykönyv javaslat (Mtj.) alapelveivel való összhang 
kialakítása.31 
Az 1936. évi törvény a fegyelmi felelősségre vonatkozó 
rendelkezéseket szerkezetileg is elkülönítette azoktól a 
szabályoktól, amelyek a fegyelmi felelősség alá eső 
személyekre vagy azok bizonyos csoportjaira nézve a 
közszolgálat érdekében szükségesek, de nincsenek 
összefüggésben fegyelmi vétség elkövetésével. Külön 
fejezetben rendezte a fegyelmi felelősséggel kapcsolatos 
intézkedéseket és külön fejezetben a közszolgálat 
érdekében, fegyelmi vétség elkövetésétől függetlenül 
elrendelhető áthelyezést és nyugdíjazást. 
Emellett elhatárolta egymástól az ítélőbírák és az 
ügyészek, illetve a bíróságoknál és az ügyészségeknél 
alkalmazott segéd- és kezelőszemélyzet fegyelmi 
felelősségét rendező paragrafusokat. Az elhatárolás azt a 
jogalkotói alapvetést tükrözte, miszerint a fegyelmi 
felelősségnek a fegyelmi bíráskodás függetlenségére 
alapított speciális szabályozása csak az ítélőbírák és az 
ügyészek esetében indokolt. A törvényalkotó érvelése 
szerint általános tisztviselői fegyelmi törvény híján, a 
közszolgálati alkalmazottak szolgálati viszonyait 
szabályozó külön törvény megalkotásáig a bírósági és az 
ügyészségi tisztviselőkre ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak, mint az ítélőbírákra és az ügyészekre.32 Ez 
az elv tehát az 1871. évi fegyelmi törvény szellemiségét 
követte. 

Az 1936. évi III. tc. a fegyelmi felelősség alá eső 
személyek körének meghatározásánál figyelembe vette 
az 1871. évi törvény hatályba lépése óta bekövetkezett 
szervezeti változásokat. Ennélfogva a törvény hatálya 
kiterjedt 
a) a rendes bíróságok ítélőbíráira, beleértve az elnököt, a 
vezetőt, a másodelnököt, az alelnököt, a tanácselnököt és 
a telekkönyvi betétszerkesztő bírót is; 
b) a Szabadalmi Bíróság és a Főudvarnagyi Bíróság 
ítélőbíráira, valamint az Országos Földbirtokrendező 
Bíróság bíró tagjaira, beleértve az elnököt, a 
másodelnököt, az alelnököt és a tanácselnököt is; 
c) a Központi Telekkönyvi Hivatal elnökére; 
d) az ügyészség tagjaira; 
e) a Kúria elnöki tanácsosára, a királyi ítélőtáblák elnöki 
titkáraira, továbbá az önálló működési körrel felruházott 
bírósági titkárokra, illetve jegyzőkre. 
A törvény hatályának kiterjesztését az önálló működési 
körrel felruházott bírósági jegyzőre, illetve bírósági 
titkárra (1912. évi VII. tc. 6. §) az indokolta, hogy 
működésük jórészt bírói feladatok ellátásában állt. 

A törvény hatálya alá tartozó személyeket illetően a 
fegyelmi felelősség szempontjából az új rendelkezéseket 
kellett alkalmazni akkor is, ha 
a) hivatali állásuk megtartása mellett más bíróságnál, 
hatóságnál, hivatalnál, intézetnél vagy bizottságnál 
működtek; 
b) a fegyelmi vétséget más bírósághoz, hatósághoz, 
hivatalhoz, intézethez vagy bizottsághoz történő 

30 Uo. 301. 
31 Indokolás, Képviselőházi irományok, 1935. I. kötet, 
Irományszámok 1935–11, 115. 
32 Uo. 117. 
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kiküldésük vagy az ott teljesített hivatalos megbízatásuk 
során követték el; 
c) a szolgálat alól ideiglenesen felmentették őket; 
d) ideiglenesen vagy véglegesen nyugdíjazták őket; 
e) hivatalvesztés esetén az elítélt és/vagy az utána állami 
ellátásra jogosultak ellátási igénye az állammal szemben 
részben fennmaradt. 
A hatályban lévő jogszabályok értelmében 
előfordulhatott, hogy a bírót vagy a bírósági tisztviselőt 
közérdekből vagy jogos magánérdekből ideiglenesen fel 
kellett menteni szolgálata teljesítése alól. Az 1886. évi 
XXVIII. tc. és az 1889. évi XLV. tc. rendelkezései 
például lehetővé tették a Kúria, a királyi ítélőtáblák, 
valamint az elsőfolyamodású bíróságok ítélőbíráinak 
ideiglenes alkalmazását az Igazságügyminisztériumban, 
illetve az ítélőbírókat tanácsjegyzői szolgálatra be 
lehetett rendelni a felsőbíróságokhoz (1890. évi XXV. tc. 
6. §, 1891. évi XVII. tc. 55–56. §, 1908. évi VI. tc. 4. §, 
1912. évi VII. tc. 15. §), valamint a királyi ügyészek – 
hivatali állásuk megtartása mellett – megbízást kaphattak 
országos fegyintézetek, kerületi börtönök és fogházak 
igazgatására (1891. évi XVII. tc. 37. §). A bírói (ügyészi) 
szolgálat működési körének megváltozása nem érintette 
a közszolgálati alapviszonyt, amelyből a fegyelmi 
felelősség és annak érvényesítése következett.33 

Az 1936. évi törvény hatálya alá tartoztak a fegyelmi 
felelősségre nézve a Kúria ügyvédi tanácsának 
ügyvédtagjai (1907. évi XXIV. tc. 3. §), az Országos 
Földbirtokrendező Bíróság nem bíró tagjai (1920. évi 
XXXVI. tc. 6. és 10. §), a Kúriához kinevezett 
szabadalmi ülnökök (1927. évi XX. tc. 2. §), az áru- és 
értéktőzsdék, valamint a termény- és gabonacsarnokok 
külön bíróságának ítélőbírái (1881. évi LIX. tc. 99. §), 
továbbá a nem rendszeresített állásban vagy állandó 
fizetés nélkül alkalmazott egyéb bírósági tagok (ülnökök) 
és szakértők is, kivéve a bírósági tolmácsokat. Ide 
tartoztak többek között az árdrágító visszaélésekről szóló 
1920. évi XV. tc. 9. §-a értelmében az 
uzsorabíráskodásban, a 9180/1920. M. E. sz. rend. 8–14. 
§-ai alapján a munkaügyi bíráskodásban, továbbá az 
1932. évi IV. tc. 2. §-a szerint a társadalombiztosítási 
bíráskodásban résztvevő és bírói működést kifejtő 
ülnökök. E törvény alkalmazása indokolt a szakértők 
esetében is, mivel „a külön szakismeretet igénylő 
kérdések tekintetében kifejtett véleményező” 
tevékenységükkel a bírói jellegű működés „segédkező 
részesei” voltak. Bár az 1911. évi polgári perrendtartás 
értelmében a szakértőkre megállapított szabályokat 
kellett alkalmazni a tolmácsokra is, a tolmács 
működésének „sajátszerű természetére” tekintettel a 
tolmácsok fegyelmi felelősségét külön jogszabály, a kir. 
bírósági tolmácsokról szóló 58.600/1916. I. M. sz. rend. 
tartalmazta (49–57. §). 

III. 1. A fegyelmi vétség fogalma 

Az új törvény szerint fegyelmi vétséget követett el az, aki 
hivatali kötelességét gondatlanságból súlyosan vagy 
szándékosan megszegte, valamint az, aki életmódjával 

 

33 Uo. 120. 
34 ZEHERY [1935] i.m. 326. 
35 ZEHERY Lajos: Fegyelmi jogunk legújabb alkotásai a 
büntetőjogi reformtörekvések tükrében, Magyar 
Jogászegyleti Értekezések, 1940/29–30, 107. 

vagy magaviseletével állásának, illetve alkalmazásának 
tekintélyét szándékosan vagy gondatlanságból súlyosan 
megsértette vagy veszélyeztette. 
Mivel a fegyelmi felelősség hatálya alá eső bírók és 
bírósági tisztviselők hivatali kötelessége, hogy 
lelkiismeretesen teljesítsék az állásukból, illetve 
alkalmazásukból fakadó hivatali tennivalókat, 
kötelességszegésnek kell tekinteni, ha hivatali 
kötelességüket egyáltalán nem vagy hanyagul teljesítik. 
A jogalkotó nem tartotta szükségesnek „egyes fegyelmi 
vétségek oly példálózó felsorolását”, mint azt tette az 
1871. évi fegyelmi törvény. 
A fegyelmi vétség definiálásával kapcsolatban a törvény 
indokolása kitért arra, hogy a bírói (és az ügyészi) 
működés „erkölcsi jelentőségének és megbecsülésének 
az állás tekintélyében is kifejezésre jutó fontossága” teszi 
elengedhetetlenné, hogy a fegyelmi felelősség 
szempontjából kifogás alá eső magatartás „határa” az 
1871. évi VIII. tc.-ben foglalt körülírással szemben 
„közelebb essék” a kifogástalan magatartáshoz. Ennél 
fogva az 1936. évi szabályozás nem a „botrányokozást” 
jelölte meg a fegyelmi felelősségre vonás alapjául 
szolgáló életmód vagy magaviselet „kezdő határaként”, 
hanem az állás tekintélyének megfelelő életmódot, illetve 
magaviseletet követelt meg. Ebből következően fegyelmi 
vétséget követett el az, aki magatartásával az állás 
(alkalmazás) tekintélyét súlyosan megsértette vagy 
veszélyeztette. 
A fegyelmi jog reformja kapcsán Zehery Lajos egyetemi 
tanár elengedhetetlennek tartotta a fegyelmi vétség 
fogalmának újragondolását, többek között azért, mert 
meglátása szerint az 1871. évi VIII. tc.-ben szereplő 
„botrányos magaviselet” megjelölése révén a definíció 
úm. „belső ellentmondásban szenved”. Zehery úgy vélte, 
hogy az említett rendelkezést tulajdonképpen csak 
azokban a súlyos esetekben lehetett alkalmazni, 
amelyekben „a közszolgálat kötelékéből eltávolítás 
szükséges”, ehhez képest a jogszabály „értelemszerű 
alkalmazása mellett” büntetlenül maradtak azok az 
esetek, amikor a fegyelmi felelősség alá eső személy 
hivatali állásának meg nem felelő magatartást tanúsít 
ugyan, de azzal nem tette magát a tiszteletre és a 
bizalomra méltatlanná.34 A fegyelmi vétség, a fegyelmi 
felelősség alapjául szolgáló „valamennyi 
életviszonylatban”, voltaképp „az illető életviszonykör 
keretei között maradó egyrétegű cselekmény: megsértése 
vagy veszélyeztetése hivatali, szolgálati, hivatásbeli 
kötelességnek, illetőleg tekintélynek”.35 
Az 1936. évi törvény – a korábbi szabályozáshoz 
hasonlóan – eltekintett a fegyelmi felelősséget 
megalapozó tényállási elemek taxatív felsorolásától, 
hiszen ilyen kimerítő jellegű körülírás nem lehetséges. A 
fegyelmi bíróságok feladata volt, hogy esetenként, 
mérlegelési jogkörüknél fogva a törvényben rögzített 
általánosabb meghatározást, „elvi jelentőségű 
állásfoglaláson alapuló határozott tartalommal juttassák 
gyakorlati érvényesülésre”.36  
 

36 Indokolás, Képviselőházi irományok, 1935. I. kötet, 
Irományszámok 1935–11, 125. 
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III. 2. A fegyelmi büntetések 

Az 1936. évi törvény az addig kiszabható négy fegyelmi 
büntetés helyett, „az azonos erkölcsi tartalmú” rosszallás 
és feddés „egybefoglalásával” csak három büntetési 
nemet – feddést, pénzbírságot és hivatalvesztést – 
állapított meg. 
Hosszú évek gyakorlati tapasztalatai azt mutatták, hogy 
a szabálytalanság, a kötelességszegés és a kifogásolható 
magaviselet „megnyilatkozásának változatai” 
jelentőségüket, illetve súlyukat tekintve „legfeljebb 
kétféleképpen értékelhetők”, ennek megfelelően vagy a 
felügyeleti jog keretében kiszabott megintéssel, vagy a 
legenyhébb fegyelmi büntetéssel büntethetők. A 
törvényhozó azt az alapgondolatot követte, hogy a 
legcsekélyebb súlyú „rendetlenségeket” a felügyeleti jog 
keretei között kell elbírálni, míg „ezt a jelentőséget 
meghaladó”, de csekély súlyú kötelességszegések, mint 
a fegyelmi vétség legenyhébb esetei feddéssel 
büntetendők.37 
A fegyelmi büntetést a fegyelmi bíróság a vétkesség 
fokához és a fegyelmi vétség súlyához mérten, az összes 
körülmény, így különösen az esetleges előző fegyelmi 
büntetés, illetve felügyeleti intézkedés, továbbá a 
fegyelmi vétség következményeinek figyelembe 
vételével állapította meg.38 Nyugalmazott bíró (ügyész) 
esetében csak pénzbírságot vagy hivatalvesztést 
szabhatott ki a bíróság. 
A pénzbírság mértékének megállapításánál a bíróságnak 
tekintettel kellett lennie az elítélt vagyoni, kereseti és 
jövedelmi viszonyaira is. A pénzbírság felső határának 
meghatározása a jogalkotó szándéka szerint a bíró szabad 
mérlegelési jogkörébe tartozott, hiszen éppen a 
pénzbírság az a büntetési eszköz, amely „a legnagyobb 
terjedelmű egyéniesítésre” alkalmas. 
Ha az elítélt rendszeres illetménnyel rendelkezett, akkor 
a pénzbírság legfeljebb havi fizetésének négyszerese 
lehetett. A jogerős határozattal kiszabott pénzbírságot 
rendszerint az elítélt fizetéséből kellett levonni, havi 
rendszerességgel, úgy, hogy a havonta levont összeg nem 
haladhatta meg az illető bíró havi fizetésének 
egyharmadát. Levonásra csak akkor került sor, ha az 
elítélt a pénzbírságot – akár egy összegben, akár a 
pénzbírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedését 
követő hónap első napja előtt részletekben – nem fizette 
meg. 
A hivatalvesztésre ítélt személy elveszítette hivatali 
állását, címét, jellegét, valamint mindennemű ellátási és 
egyéb olyan igényét, amely szolgálata alapján őt és az 
utána ellátásra jogosultakat megillette volna. A 
hivatalvesztés következményeként, az illető bírót 
(ügyészt) többé nem lehetett alkalmazni a 
közszolgálatban. E súlyos következménnyel 
kapcsolatban a törvény indokolása úgy fogalmazott, 
„amikor kiváló képzettségű, kifogástalan jellemű 
egyének ezrei vannak kenyér nélkül, semmi szükség arra, 
hogy hivatalvesztésre ítélt tisztviselőt a közszolgálat 
körében újból alkalmazzanak”.39 Ez az intézkedés 
szorosan összefüggött a büntető törvénykönyv 
hivatalvesztést szabályozó szakaszaival (57–58. §). A 

 

37 Uo. 126. 
38 PATYI Zsófia: A bírák fegyelmi felelősségének bő 
évszázados alakulása I. (1868–1954), Acta Universitatis 
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Csemegi-kódex szerint ugyanis, akit a büntető bíróság 
mellékbüntetésként hivatalvesztésre ítélt, a 
hivatalvesztés tartamának letelte után közhivatalra vagy 
közhatósági megerősítéstől függő hivatalra, állásra vagy 
szolgálatra újból alkalmazható volt. Ugyanakkor a bírói 
(és az ügyészi) tekintélyt veszélyeztetné, ha a 
hivatalvesztésre ítélt bíró (ügyész) ismét bírói (ügyészi) 
vagy más közszolgálati állásba kerülne. Megállapítható 
tehát, hogy az erkölcsi megítélés szempontjából nincs 
különbség aszerint, hogy a hivatalvesztést a büntető 
bíróság, vagy a fegyelmi bíróság szabta-e ki. A bírói 
gyakorlat azt mutatta, hogy az esetek egy részében a 
hivatalvesztéssel járó bűncselekmény elkövetése maga 
után vonta a hivatalvesztés elrendelését fegyelmi úton is. 
Az 1936. évi törvény értelmében a fegyelmi bíróság 
különös méltánylást érdemlő okból, ha ezt a vagyoni 
viszonyok is indokolták, kimondhatta, hogy az elítéltnek 
és/vagy az utána állami ellátásra jogosultaknak az ellátási 
igénye az állammal szemben részben, a fegyelmi bíróság 
ítéletében meghatározott mértékben fennmarad. 
Ha perújrafelvétel folytán a fegyelmi bíróság a 
hivatalvesztést kimondó korábbi ítéletet hatályon kívül 
helyezte, az eset körülményeinek figyelembevételével 
döntött arról is, hogy a korábbi ítélet alapján beszüntetett 
illetményeket egészen vagy részben ki kell-e adni, illetve 
arról is, hogy a fegyelmi eljárás alá vont személyt korábbi 
állásába vissza kell-e helyezni. Amennyiben a fegyelmi 
bíróság a perújrafelvétel következtében az elítéltet 
felmentette és elrendelte korábbi állásába való 
visszahelyezését, de a visszahelyezésre nincs lehetőség, 
akkor az illető bírót (ügyészt) – az államkincstár terhére 
– rendelkezési állományba kellett helyezni, és egy éven 
belül rangjának és képesítésének megfelelő állásba 
kellett helyezni. Ha a bíró (ügyész) az állást nem fogadta 
el, akkor „szabályszerű elbánás alá” kellett vonni. 
A miniszteri indokolás szerint ez a rendelkezés volt 
hivatva biztosítani, hogy a perújrafelvétel folytán 
rehabilitált személy a törvény intézkedései alapján 
valóban „hozzá is jusson” az őt jogosan megillető 
rehabilitációhoz. Az igazságügy-miniszter hangsúlyozta, 
hogy a jogalkotó e szabály kidolgozásánál fokozottan 
szem előtt tartotta a bírói függetlenség alapelvét. Ennek 
megfelelően a fegyelmi törvény eltért a közigazgatás 
rendezéséről szóló 1929. évi XXX. tc. 80. §-ában foglalt 
elvtől, miszerint abban az esetben, ha a rehabilitált 
személyt rangjának és képesítésének megfelelő állásba 
nem lehetett visszahelyezni, akkor őt „szabályszerű 
elbánás alá kellett vonni”, ellenkező esetben e 
rendelkezés „alkalmas lett volna olyan látszat keltésére”, 
hogy a rehabilitálásra váró bíró „a szabályszerű elbánás 
alá vonás lehetőségének tudatában a kormánnyal 
szemben huzamosabb időn át függő helyzetbe kerülne”. 
Az 1936. évi III. tc. a szabályszerű elbánás alá vonást 
kizárólag arra a végső és „elkerülhetetlen” esetre tartotta 
fenn, ha az illető a rangjának és képesítésének megfelelő 
állást nem fogadta el.40 
Az új törvény értelmében a rehabilitálás gyakorlati 
megvalósítására vonatkozó rendelkezéseket kellett 
alkalmazni abban az esetben is, ha a büntető bíróság 

39 Indokolás, Képviselőházi irományok, 1935. I. kötet, 
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ítéletének hivatalvesztést kimondó része perújrafelvétel 
folytán hatályát vesztette. 

Az 1871. évi törvény szóhasználatával szakítva, az új 
jogszabály nem a fegyelmi büntetés „erkölcsi hatályát”, 
hanem „mellékkövetkezményeit” határozta meg. E 
szerint a feddésre elítéltet két évig, a pénzbírságra 
elítéltet három évig nem lehetett magasabb illetménnyel 
járó hivatali állásra kinevezni vagy áthelyezni, magasabb 
fizetési fokozatba léptetni, jutalomban részesíteni, 
valamint az említett időtartam nem számított bele a 
magasabb állás elnyerésére képesítő vagy a magasabb 
fizetési fokozatba lépésre igényt adó szolgálati időbe. 
Újdonságként került az 1936. évi fegyelmi törvénybe az 
a rendelkezés, miszerint ha a két, illetve a három év 
letelte előtt az elítéltet ismét, mégpedig olyan fegyelmi 
vétség miatt ítélik el, amelyet az előző ítélet jogerőre 
emelkedése után követett el, az újabb fegyelmi 
büntetéshez fűződő jogkövetkezmény időtartama azon a 
napon kezdődik, amelyen az előző fegyelmi büntetéshez 
fűződő jogkövetkezmény időtartama letelt. E 
rendelkezés „természetszerű indoka” az volt, hogy az 
újabb fegyelmi vétség elkövetése „kétségtelenül a 
hivatali kötelességek lazább felfogásának, a közszolgálat 
rendjéhez alkalmazkodás csökkent mértékű 
képességének vagy készségének tanújele”.41 

Az 1912. évi VII. tc. 9. §-ában foglalt rendelkezésekkel 
megegyezően az új törvény lehetőséget adott arra, hogy 
a fegyelmi bíróság fegyelmi büntetés kiszabása mellett, 
illetve fegyelmi vétség megállapítása nélkül is 
elrendelhesse az ítélőbíró áthelyezését, ha a fegyelmi 
eljárás során megállapítást nyert, hogy az illető bíró 
működése addigi székhelyén vagy addigi 
alkalmazásában az igazságszolgáltatás érdekeivel nem 
egyeztethető össze. 
Az átköltözés költségeit fegyelmi vétség megállapítása 
esetén az áthelyezettnek kellett viselnie. Ha fegyelmi 
vétség nem állt fenn, akkor az átköltözés költségeit a 
szabályszerű átköltözési illetmény keretén belül az 
államkincstárból kellett megtéríteni. 

III. 3. A fegyelmi eljárás 

III. 3. 1. A fegyelmi bíróságok 

Az 1936. évi törvény összhangot kívánt teremteni a 
működő bírói szervezet és a fegyelmi bíróságokra 
vonatkozó szabályok között. „A fegyelmi bíráskodás 
valódi középpontjába a fegyelmi bíróságot állítja, mind a 
szervezet, mind az eljárás körében törekszik olyan 
szabályozásra, hogy a fegyelmi bíróság emberi 
tökéletességgel tudja feladatát betölteni.” – fogalmazott 
az indokolás.42 A fegyelmi bíróságok kijelölésénél (19–
20. és 62. §) az 1920. évi státustörvény rendszerét követte 
a jogalkotó. 
A bírói függetlenség alapelvét tiszteletben tartva, az 
ítélőbírák (ügyészek) felett általában a közvetlen 
magasabb fokú bíróság keretében felállított fegyelmi 
bíróság járt el. Emellett érvényesült az az alapelv is, 
miszerint a fegyelmi bíróság tagjai rangban a fegyelmi 
felelősségre vont személy felett álljanak. Fontos 
szempont volt az is, hogy a fegyelmi bíróság annak a 

 

41 Uo. 128. 

bíróságnak a keretében kerüljön megalakításra, 
amelynek vezetője a fegyelmi felelősségre vont személy 
felett a felügyeleti jogot gyakorolja. Lényegesebb eltérést 
jelentett többek között, hogy az ítélőtáblai bírói címmel 
és jelleggel felruházott törvényszéki bíró és járásbíró a 
királyi ítélőtábla fegyelmi tanácsának fegyelmi 
joghatósága alá tartozott az új szabályozás szerint, 
kikerülve a Kúria kisebb fegyelmi tanácsának fegyelmi 
joghatósága alól. 
Meg kell jegyezni azt is, hogy a fegyelmi bíróságok 
hatásköre nemcsak a szűkebb értelemben vett fegyelmi 
ügyekre terjedt ki, hanem felölelte a vagyoni felelősség 
érvényesítésével kapcsolatos, az 1871. évi VIII. tc. 68. §-
ában szabályozott esetet, a kártérítési igény 
érvényesítését is. 

Az 1936. évi III. tc. értelmében a fentiekre tekintettel a 
fegyelmi bíráskodást a királyi ítélőbírák (és ügyészek) 
státusába tartozó személyek felett első fokon gyakorolta 
a) a királyi ítélőtábla fegyelmi tanácsa az első fizetési 
csoportba tartozó személyek, valamint a második fizetési 
csoportba tartozók közül – kivéve a törvényszéki, illetve 
ügyészségi elnököket – azok felett, akik elsőfolyamodású 
bíróságnál (ügyészségnél) teljesítettek szolgálatot; 
b) a Kúria kisebb fegyelmi tanácsa a második fizetési 
csoportba tartozó többi személy felett, valamint a 
Kúriához, illetve az Országos Földbirtokrendező 
Bírósághoz tanácsjegyzőül berendelt bírák, továbbá a 
Kúria elnöki tanácsosa felett; 
c) a legfőbb fegyelmi bíróság a harmadik vagy magasabb 
fizetési csoportba tartozó többi személy felett. 
Az önálló működési körrel felruházott bírósági titkár és 
bírósági jegyző, valamint a bírák és ügyészek státusába 
nem tartozó személyek – a Kúria ügyvédi tanácsának 
ügyvédtagjai, az Országos Földbirtokrendező Bíróság 
nem bíró tagjai, a Kúriához kinevezett szabadalmi 
ülnökök, az áru- és értéktőzsdék, valamint a termény és 
gabonacsarnokok külön rendszeresített ítélőbírái, 
továbbá a nem rendszeresített állásban vagy állandó 
fizetés nélkül alkalmazott egyéb bírósági tagok (ülnökök) 
és szakértők felett első fokon gyakorolta 
a Kúria kisebb fegyelmi tanácsa, ha a Kúrián vagy az 
Országos Földbirtokrendező Bíróságnál vagy 
szervezetükkel kapcsolatos külön bíróságon teljesítettek 
szolgálatot; 
a királyi ítélőtábla fegyelmi tanácsa, ha a királyi 
ítélőtáblán vagy szervezetével kapcsolatos külön 
bíróságnál vagy a központi telekkönyvi hivatalnál 
működtek; 
a Szabadalmi Bíróság fegyelmi tanácsa, ha a Szabadalmi 
Bíróságnál teljesítettek szolgálatot; 
minden más esetben a királyi törvényszék fegyelmi 
tanácsa. 
A királyi bíróságoknál (ügyészségnél) és a központi 
telekkönyvi hivatalnál fizetéssel alkalmazott 
fogalmazó-, segéd- és kezelőszemélyzet tagjai felett, – 
kivéve a kúriai elnöki tanácsost, a királyi ítélőtáblai 
titkárt, valamint az önálló működési körrel felruházott 
bírósági titkárt, illetve jegyzőt – a fegyelmi bíráskodást 
első fokon gyakorolta 
a Kúria kisebb fegyelmi tanácsa, azok felett, akik a 
Kúrián, az Országos Földbirtokrendező Bíróságon vagy 
a koronaügyészségen teljesítettek szolgálatot; 

42 Indokolás, Képviselőházi irományok, 1935. I. kötet, 
Irományszámok 1935–11, 139. 
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a királyi ítélőtábla fegyelmi tanácsa, azok felett, akik a 
királyi ítélőtáblán, a királyi főügyészségen vagy a 
központi telekkönyvi hivatalnál működtek; 
a Szabadalmi Bíróság fegyelmi tanácsa, azok felett, akik 
a Szabadalmi Bíróságon tevékenykedtek; 
a királyi törvényszék fegyelmi tanácsa, azok felett, akik 
valamely, eddig nem említett bíróságnál vagy hatóságnál 
működtek, továbbá a rendes bíróságoknál alkalmazott 
bírósági végrehajtók felett. 

A korábbi szabályozáshoz képest az új fegyelmi törvény 
csökkentette a fegyelmi felsőbíróságok tagjainak számát, 
és változtatott az elnöklés, valamint a fegyelmi bíróságok 
megalakításának módján is. Míg az 1913. évi XXV. tc. 6. 
§-a alapján a Kúria kisebb fegyelmi tanácsa az elnökön 
kívül hat, a nagyobb fegyelmi tanács pedig nyolc tagból 
állt, addig az 1936. évi törvény mindkét fegyelmi tanács 
létszámát két-két taggal csökkentette. A módosítás 
elsődleges célja a felsőbíróságok túlterheltségének 
enyhítése, egyúttal „a bírói munkaérték minél 
gazdaságosabb kihasználása” volt. Más szemszögből 
nézve, e szervezeti változtatás nyomán a fegyelmi 
bíróságok felépítése még inkább közelített a rendes 
bíróságok szervezeti kialakításához. A Kúria mint rendes 
bíróság a hatályos jogszabályok alapján az elnökön kívül 
négy, a királyi ítélőtábla pedig két tagból álló tanácsban 
ítélkezett.43 
Az 1936. évi III. tc. értelmében tehát a királyi 
törvényszék és a Szabadalmi Bíróság fegyelmi tanácsa az 
elnökön kívül két, a királyi ítélőtábla fegyelmi tanácsa és 
a Kúria kisebb fegyelmi tanácsa négy, a Kúria nagyobb 
fegyelmi tanácsa pedig hat tagból állt. A fegyelmi tanács 
elnöke az adott bíróság elnöke volt. A Kúria kisebb 
fegyelmi tanácsában, ha az elsőfokú fegyelmi 
bíróságként járt el a Kúria másodelnöke látta el az elnöki 
teendőket, egyébként a Kúria elnökét illette ez a feladat. 

Az 1871. évi fegyelmi törvény alapján a fegyelmi bíróság 
tagjait kisorsolták. A törvény hatályba lépését követően 
azonban felmerült, hogy valóban a sorshúzás-e a 
legmegfelelőbb módja a fegyelmi bíróság 
létrehozásának. Az észrevételeket és a jogalkalmazói 
tapasztalatokat megfontolva az új jogszabály a hangsúlyt 
a fegyelmi bíráskodás szakszerűségére, rátermettségére, 
állandóságára és egyöntetűségére helyezte, és kimondta, 
hogy a fegyelmi bíróság megalakítása választás útján 
történik. A fegyelmi tanács tagjait az illető bíróság teljes 
ülése a bíróságnál alkalmazott és ott ténylegesen 
szolgálatot teljesítő tanácselnökök és bírók sorából 
három évre, titkos szavazással választotta. A rendes 
tagok helyettesítésére ugyanannyi póttagot is választani 
kellett. Kivételes esetben év közben is sor kerülhetett 
választásra, akkor, ha a rendes, illetve a póttagok száma 
„annyira megfogyatkozott”, hogy a fegyelmi tanácsot 
nem lehetett megalakítani. 

III. 3. 2. A legfőbb fegyelmi bíróság 

A legfőbb fegyelmi bíróság, a Királyi és Országos 
Legfőbb Fegyelmi Bíróság összetételét illetően az új 
szabályozás az 1871. évi VIII. tc. alapgondolatát követte, 

 

43 Lásd 1911. évi I. tc. 55. §, 1912. évi VII. tc. 14. §, 1912. 
évi LIV. tc. 80. §. 
44 SÓLYOM Andor: Uj fegyelmi törvény, Jog, 1934/1, 5. 

amennyiben a bíróság a felsőház, illetve a legfőbb 
bíróságok tagjaiból tevődött össze. 
Mivel a legfőbb fegyelmi bíróság részben a „politikai 
tényezőként szereplő” felsőház választott tagjaiból 
alakult, 1936 előtt elhangzottak olyan vélemények, 
miszerint a magasabb rangú bírák és ügyészek 
„szívesebben látnák” elsőfokú fegyelmi fórumként a 
Kúria nagyobb fegyelmi tanácsát vagy a Hatásköri 
Bíróság mintájára, egy kúriai és közigazgatási bírákból 
szervezett külön bíróságot. A bírók többsége azonban „a 
régi hagyományoknak megfelelő fórumot aggálytalanul” 
fenntarthatónak tartotta, annál is inkább, mivel a legfőbb 
fegyelmi bíróság felsőházi tagjait eskütételre kötelezte a 
törvény.44 
Az 1936. évi fegyelmi törvény értelmében a bíróság az 
elnökön kívül 36 tagból, mégpedig a Kúria és a 
Közigazgatási Bíróság rangban legidősebb 12–12 
tanácselnökéből, illetve bírájából és 12 választott tagból 
állt. Ez utóbbiakat az országgyűlés felsőháza öt évre 
választotta lehetőleg jogvégzett tagjai közül, titkos 
szavazással. A sorrendet a kapott szavazatok aránya, 
szavazategyenlőség esetén pedig sorshúzás alapján 
állapították meg. 
A jogalkotó a legfőbb fegyelmi bíróság szervezetét 
összhangba hozta az országgyűlés felsőházáról szóló 
1926. évi XXVI. tc.-kel, amelynek 7. §-a szerint a 
felsőház választott tagjainak fele a választás évét követő 
ötödik naptári évben „kisorsolás alapján újabb választás 
alá esik”. A miniszteri indokolás úgy fogalmazott, 
„minthogy pedig a javaslat a legfőbb fegyelmi bíróság 
felsőházi tagjainak tagságát az illető tag felsőházi 
tagságához köti, […] intézményesen kellett gondoskodni 
arról, hogy ez az alapelv minden bonyolódottságot kizáró 
egyszerűséggel érvényesülhessen” olyan felsőházi tagok 
esetében is, akiknek a felsőházi tagsága „egy választás 
tényénél fogva”, az 1926. évi törvény rendelkezése 
folytán a legfőbb fegyelmi bíróság megalakulásától 
számított öt évnél hosszabb ideig nem tartana.45 Ebből 
fakadóan mondta ki a törvény, hogy a bíróság felsőházi 
tagjait öt évre választják. 
A felsőházi tagok legfőbb fegyelmi bírósági tagsága az új 
választásig tartott. Ha valamelyik felsőházi tag lemondott 
fegyelmi bírósági tagságáról, a lemondás okainak 
„alapossága” és a lemondása elfogadása tekintetében a 
felsőház döntött. A lemondott felsőházi tag köteles volt 
mindaddig részt venni a legfőbb fegyelmi bíróság 
munkájában, míg helyére a ház új tagot nem választott. 
A legfőbb fegyelmi bíróság elnöke az országgyűlés 
felsőházának elnöke volt, akit akadályoztatása esetén az 
alelnökök egyike helyettesített. A bíróság felsőházi 
tagjainak a ház nyilvános ülésén bírói esküt kellett 
tenniük.46 
A legfőbb fegyelmi bíróság az elnökből és nyolc tagból 
álló tanácsban járt el. A tanács négy tagja a Kúria, illetve, 
ha a fegyelmi eljárás a Közigazgatási Bíróság valamely 
tagja ellen folyt, a Közigazgatási Bíróság ítélőbírája, 
négy tagja pedig a felsőház által választott tag volt. A 
legfőbb fegyelmi bíróság határozata ellen jogorvoslatnak 
helye nem volt. 

45 Indokolás, Képviselőházi irományok, 1935. I. kötet, 
Irományszámok 1935–11, 136. 
46 A felsőház házszabályai, 1936. évi hivatalos kiadás, 
Athenaeum Irod. és Nyomdai R.-t., Budapest, 1936, 30. 
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A legfőbb fegyelmi bíróság szervezete a 6.760/1945. M. 
E. sz. rendelet értelmében annyiban változott, hogy a 
bíróság az elnökön kívül 36 tagból – a Kúria és a 
Közigazgatási Bíróság rangban legidősebb 18–18 
tanácselnökéből, illetve bírájából – állt. A bíróság elnöki 
székét évenként váltakozva a Kúria, illetve a 
Közigazgatási Bíróság elnöke töltötte be, akik 
akadályoztatásuk esetén egymást helyettesítették. A 
rendelet hatályba lépésekor, 1945. augusztus 22-én az 
elnöki tiszt a Kúria elnökét illette. A legfőbb fegyelmi 
bíróság kilenctagú fegyelmi tanácsban járt el (elnök, 
négy kúriai és négy közigazgatási bíró). 

III. 4. Áthelyezés és nyugdíjazás 

Az 1936. évi III. tc. második fejezete (59–60. §) az 1871. 
évi IX. tc. „korszerű kiegészítéseképpen” rendezte a 
vétkesség hiányában és fegyelmi eljáráson kívül, az 
igazságszolgáltatás érdekében alkalmazható áthelyezést 
és nyugdíjazást. Mivel az itt szabályozott áthelyezés és 
nyugdíjazás nem fegyelmi büntetés, hanem a 
közszolgálat érdekében elrendelt intézkedés, a bírói 
felelősség problémakörét közvetlenül nem érinti, 
kapcsolódási pontot azt jelent, hogy az áthelyezés és a 
nyugdíjazás kérdésében eljáró bíróság gyakorlatilag az 
egyes ítélkező fórumoknál szervezett fegyelmi bíróság. 
Az eljárás nem fegyelmi eljárás, viszont teljes mértékben 
magában foglalta azokat a garanciákat, amelyek a 
fegyelmi eljárásban a terhelt érdekeinek védelmét 
szolgálták. 
A közszolgálat érdekében elrendelt áthelyezéssel, illetve 
kényszernyugdíjazással kapcsolatos véleményeket, 
észrevételeket fentebb részletesen ismertettük, ehelyütt 
csupán – a teljesség kedvéért – a törvény lényegi 
rendelkezéseit mutatjuk be. 
A fegyelmi ügyekben eljáró bíróság elrendelhette a 
királyi törvényszéknél, illetve a királyi járásbíróságnál 
szolgálatot teljesítő ítélőbíró áthelyezését, ha működése 
addigi székhelyén vagy alkalmazásában, illetve annál a 
bíróságnál, amelynél addig bíráskodott, az 
igazságszolgáltatás érdekével nem volt 
összeegyeztethető. 
Hivatalból nyugalomba lehetett helyezni, illetve 
végkielégítés mellett el lehetett a szolgálatból bocsátani 
azt a 70. életévét (a Kúria bírája és az e bírákkal egyenlő 
vagy náluk magasabb rangú ítélőbíró és ügyészségi tag), 
illetve a 65. életévét (minden más bíró és ügyészségi tag) 
még be nem töltött ítélőbírót és ügyészt, ha hivatali 
kötelességének ellátására testi, elmebeli vagy más 
szellemi fogyatékosság miatt állandóan vagy tartósan 
képtelen, vagy ha állását a törvény megszüntette.47 

 

Záró gondolatok 

1945 után az egypártrendszer kiépítésével és az állami 
élet totális átalakításával egyidejűleg sor került a bírói kar 

 

47 A bírákra és az ügyészekre vonatkozó nyugdíjkorhatárt 
az állami tisztviselők nyugdíjazásáról szóló 1885. évi XI. 
tc. (20. és 64. §), az állami tisztviselők nyugdíjazásáról 
szóló 1885: XI. tc. módosítása tárgyában kiadott 1892. 
évi XXX. tc., valamint az egyes igazságügyi szervezeti 
és eljárási szabályok módosításáról szóló 1912. évi VII. 
tc. (10. §) határozta meg. 

függetlenségét garantáló jogszabályok megszüntetésére, 
valamint a bíróságok személyi állományának 
megváltoztatására. A tisztesség, a kötelességtudat, a 
kiemelkedő munkavégzés, a kifogástalan életmód 
jogszabályi szinten is megfogalmazott korábbi 
követelményeinek helyét átvette az ideológiai hűség, 
amelynek folytán a bírói függetlenség megszűnt, és 
megjelent a bírók állam általi szinte korlátlan 
számonkérhetősége. Ennek a folyamatnak az első elemét 
az ítélőbírák áthelyezésének, úgyszintén az ítélőbírák és 
az államügyészségi tagok végelbánás alá vonásának 
átmeneti szabályozásáról szóló 1948. évi XXII. törvény 
jelentette, amelynek indokolása ugyan a bírói 
függetlenség elismerését és tiszteletben tartását 
hangsúlyozta, ám szellemiségében, ideológiájában már 
egy, a korábbitól teljesen különböző új korszak kezdetét 
jelezte. A törvény ugyanis – az 1869-ben a bírói 
függetlenség egyik garanciájaként megfogalmazott 
áthelyezhetetlenséggel szemben – kimondta, hogy az 
igazságügy-miniszter a főfelügyelete alá tartozó bármely 
bíróság bíráját (kivéve a Kúria elnökét és másodelnökét, 
továbbá az ítélőtábla elnökét és alelnökét), annak 
beleegyezése nélkül is (!), más bírósághoz áthelyezheti. 
Az 1950-es évek bírói felelősséget is érintő jogszabályi 
változásait követően az 1954. január 24-én kihirdetett és 
február 1-jén hatályba lépett, a Magyar Népköztársaság 
bírósági szervezetéről szóló 1954. évi II. törvény 
hatályon kívül helyezte az 1936. évi szabályozást. Az új 
törvény kimondta, hogy a Magyar Népköztársaság 
bírájának politikailag és erkölcsileg feddhetetlennek kell 
lennie, és hivatali kötelességét „mindenkor becsületesen, 
éberen és gondosan” kell ellátnia. A bírák fegyelmi 
ügyeiben való eljárás részletes szabályait rendező, a bírák 
fegyelmi szabályzatáról szóló 1.051/1954. (VI. 30.) MT 
számú határozat48 a bíró fegyelmi felelősségén kívül 
büntetőjogi, illetve vagyoni felelősségéről is intézkedett. 
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Dr. Lovas Dóra 

A telekadó tárgyához kapcsolódó kúriai joggyakorlat 

Absztrakt 

A telekadó tárgya kapcsán két kérdést szükséges 
körbejárni, mégpedig, hogy a Kúria hogyan értelmezi a 
telek definícióját a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény vonatkozó meghatározásának függvényében, 
másrészt pedig, hogy az adótárggyal összefüggésben 
milyen mentességi eseteket tesz lehetővé a jogszabály és 
azokat hogyan értelmezi a legfőbb bírói szerv. A telekadó 
bevezetéséről és alkalmazásának feltételeiről a törvény 
keretei között a helyi – bizonyos körülmények között a 
megyei – önkormányzat rendeletben jogosult dönteni, 
míg ezen adónemhez kapcsolódó vitás esetek többnyire 
felülvizsgálat – vagy az Önkormányzati Tanács 
normakontroll eljárása – keretében jutnak el a Kúriához.  

Abstract 

With regard to the subject of the land tax, two questions 
need to be explored, namely how the Curia interprets the 
definition of land in the light of the relevant definition in 
Act C of 1990 on Local Taxes, and what exemptions are 
allowed by law and how interpreted by that judicial body. 
Within the framework of the law, the local – in certain 
circumstances the county – government has the right to 
decide on the introduction of the land tax and the 
conditions of its application. Most of the cases are 
referred to the Curia as part of a review - or the normative 
control procedure of the Municipal Council. 

Bevezetés 

A telekadó – az építményadó mellett – a helyi 
önkormányzat által, az 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Htv.) alapján kivethető vagyoni típusú 
adó.1 Ez az adónem csaknem három évtizede a 
jogrendszerünk részét képezi, mégis vannak olyan 
értelmezési kérdések, amelyek tisztázása a Kúriára hárul. 
Az utóbbi időben jelentős változásnak tekinthető, hogy 
törvényi feltételek teljesülése estén a kormány 
rendeletben különleges gazdasági övezetté nyilváníthat 
egyes területeket, amelyek vonatkozásában helyi – így 
telek – adó kivetésére a megyei önkormányzat képviselő 
testülete lesz jogosult.2 Eljárási szempontból ez azt 
jelenti, hogy adóhatóságként a NAV tűnik fel, és a 
bevétel a megyei önkormányzatot illeti, míg az előbbi 
esetében továbbra is a helyi önkormányzat jogosult mind 
a helyi adó kivetésére, mind pedig az abból származó 
bevétellel való rendelkezésre.3 

 

 A szerző PhD, tudományos segédmunkatárs, MTA–DE 
Közszolgáltatási Kutatócsoport; egyetemi tanársegéd, 
Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, 
Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék; 
főtanácsadó, Kúria. Az írás a szerző véleményét 
tartalmazza és nem értelmezhető az őt foglalkoztató 
intézmény állásfoglalásaként. 
1 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Htv.). 
2 A különleges gazdasági övezetről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. 
évi LIX. törvény. 

Jelen tanulmányban az adó tárgyára vonatkozó 
joggyakorlatra koncentrálok, aminek az az oka, hogy az 
adónemet vizsgáló tanulmányok általában a mértéket 
érintő vitás kérdéseket (pl. konfiskáló jelleg) érintik, 
holott az általam elemzett témakör kapcsán is vannak 
tisztázásra váró kérdések. A Htv. pontosan szabályozza, 
hogy mely elemek tartoznak az adótárgy körébe, mégis a 
jogalkalmazás sokszor nem megfelelően vagy nem 
egységesen értelmezi azokat. 
A vizsgálat során − alapvetően jogelemző és 
jogösszehasonlító módszer alkalmazásával − olyan 
határozatokat vettem górcső alá, amelyeket a Kúria 
felülvizsgálati eljárás keretében hozott, vagy az 
Önkormányzati Tanács döntéseinek következtében 
bírnak kiemelkedő jelentőséggel.4 Az egyes döntések 
kiválasztásakor arra törekedtem, hogy azon releváns 
esetekre helyeződjön a hangsúly, amelyeknek a jövőre 
nézve, illetve a témakört érintően fontos megállapításai 
vannak. 

I. A telekadó elméleti és gyakorlati alapjai 

A vagyoni típusú adók bevezetésének alkotmányos 
alapjait az Alaptörvény több helyen tárgyalja, így 
egyrészt megállapítja, hogy „a tulajdon társadalmi 
felelősséggel jár”,5 másrészt pedig, hogy „teherbíró 
képességének, illetve a gazdaságban való részvételének 
megfelelően mindenki hozzájárul a közös szükségletek 
fedezéséhez”.6 A vagyoni típusú adók bevezetésére 
korábban központi szinten is számos kísérlet történt, 
azonban azok többnyire sikertelenül végződtek.7 Helyi 
szinten a Htv. két ilyen típusú helyi adót enged az 
önkormányzatok számára: a telekadót, valamint az 
építményadót. Ezen adókból származó bevétel évről évre 
nő, azonban kijelenthető, hogy nem járulnak hozzá 
jelentősen az önkormányzati költségvetéshez. A KSH 
adatbázisa alapján a „Földekre, épületekre vagy egyéb 
építményekre kivetett adók” között az építményadónak 
van nagyobb jelentősége, míg a telekadóból származó 
bevétel ennek csupán töredéke. 
 

3 Ingatlanról magánszemélyeknek és vállalkozásoknak, 
Adó-kódex 2021/9, 82–83. 
4 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. 

CLXI. törvény IV. fejezete alapján amennyiben az 

adórendelet törvénysértő, megsemmisítésére, 

alkalmazhatóságának felfüggesztésére kizárólagosan a 

Kúria Önkormányzati Tanács jogosult.  
5 Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdés. 
6 Alaptörvény XXX. cikk (1) bekezdés. 
7 Lásd például: A luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. 
törvény. 
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Forrás: KSH8 adatai alapján a szerző saját szerkesztése. 
 
Az Állami Számvevőszék elemzése alapján 2019-ben a 
helyi adók alkalmazásának lehetőségével a települési 
önkormányzatok több mint 99 százaléka (és csupán 22 
önkormányzat nem) élt, oly módon, hogy míg a nagyobb 
önkormányzatok jellemzően a vagyoni típusú adókat 
vezették be (építményadó, telekadó), a kisebb 
önkormányzatok inkább a magánszemélyek kommunális 
adóját. Ebben az évben a telekadót az önkormányzatok 
16,2%-a azaz 515 alkalmazta.9 
Az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése szerint „a helyi 
önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény 
keretei között (…) dönt a helyi adók fajtájáról és 
mértékéről”.10 E rendelkezéssel hazánk alkotmányos 
alapot ad azon Önkormányzati Charta által előírt 
nemzetközi kötelezettség teljesítéséhez, amely szerint a 
helyi önkormányzatok – jogszabály keretei közötti – 
hatáskörébe kell tartoznia a helyi adók és díjbevételek 
meghatározásának.11 A jogszabályi kereteket a Htv. adja 
meg,12 illetve a Magyarország önkormányzatairól szóló 
törvény is rögzíti hatásköreiket.13 Az Alkotmánybíróság 
ezzel összefüggésben már 1996-ban megállapította,14 
hogy az adó tárgyát és alanyát a Htv.-hez képest nem 
lehet szélesíteni, majd 2011-es határozatában15 ezt azzal 
egészítette ki, hogy az adó mértékét e törvény szerinti 
adótárgyak vonatkozásában kell szabályozni, és az 
adókötelezettséget (ingatlan-nyilvántartás szerinti) 
ingatlanonként kell meghatározni. 

A Htv.-nek az adómegállapítás terjedelmére és korlátaira 
vonatkozó paragrafusai a telekadóra is érvényesek.16 E 
rendelkezésekkel kapcsolatban több megállapítást tett a 

 

8 KSH, www.ksh.hu/stadat_files/gdp/hu/gdp0028.html 
(2021. december 1-jei letöltés). 
9 Állami Számvevőszék, A helyi önkormányzatok 
adóztatási tevékenysége 2021, Állami Számvevőszék, 
EL-3040-010/2021. 
10 Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pont. 
11 A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 
1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény 
kihirdetéséről szóló 1997. évi XV. törvény. 
12 A Htv. 1. §-ának (1)–(2) bekezdése szerint a települési 
önkormányzat, Budapest Főváros esetében a kerületi 
önkormányzat jogosult az építményadó, a telekadó 
bevezetésére, s ennek keretében az adó mértékének vagy 
mértékeinek a megállapítására is. 
13 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.pont. 
14 57/1996. (XII. 22.) AB határozat. 
15 99/2011. (XI. 17.) AB határozat. 
16 Htv. 6–7. §. 
17 Kúria Önkormányzati Tanács Köf.5053/2014/3. számú 
határozat. 

Kúria, így az Önkormányzati Tanács 2014-es 
határozatában a 6. § d) pontja kapcsán kifejtette, hogy az 
önkormányzat által nyújtható mentesség, kedvezmény 
akkor felel meg a 6. § c) pontjában meghatározott 
jogegyenlőségnek, ha az alapjául szolgáló indok 
észszerű. Például ilyennek tekinthető, ha az 
önkormányzat célja a helyben lakás ösztönzése vagy a 
település megtartóképességének erősítése, azonban nem 
lehet a „nem életvitelszerű ottlakás”-ra, mint az 
önkormányzat gazdálkodási követelményeire hivatkozni 
egy adóalany tulajdonában lévő, nem beépíthető ingatlan 
mentességének igazolásaképpen.17 Majd az egy évvel 
későbbi döntésében ezt kiegészítette azzal, hogy habár az 
életvitelszerű lakhatás alátámasztásaképpen az 
önkormányzat figyelemmel lehet a 
lakcímnyilvántartásra, azonban az adókötelezettség 
fennállásának megállapítása nem tehető attól függővé.18 
Továbbá a 6. § c) pontjában meghatározott 
jogegyenlőségnél a telkek rendeltetését, azok földrajzi 
elhelyezkedését, a településre jellemző eltérő forgalmi 
értékeket nemcsak általában, hanem az adott településen 
belüli, forgalmi értékekben jelentkező eltérések 
függvényében is értékelni kell.19 

II. A telek mint adótárgy 

A helyi adókról szóló törvény szerint adóköteles az 
önkormányzat illetékességi területén lévő telek. E 
rendelkezés kógens jelleggel határozza meg a telekadó 
tárgyát, így az adótárgyak között nincs helye 
válogatásnak.20 A hivatkozott jogszabály az értelmező 
rendelkezések között „épülettel, épületrésszel be nem 
épített földterület”-ként határozza meg a telek fogalmát, 
majd − a mondat második fordulatával − az ott taxatíven 
felsorolt ingatlanokat kiveszi a definíció alól.21 
Megjegyzendő, hogy amennyiben nem épület, hanem 
valamilyen műtárgy van a területen, az ugyanúgy 
adóköteles.22 A műtárgy fogalmát az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló törvény határozza meg, 
amely szerint ide tartozik: „mindazon építmény, ami nem 
minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem 
tartalmaz (pl. út, híd, torony, távközlés, műsorszórás 
műszaki létesítményei, gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag 

18 Kúria Önkormányzati Tanács Köf.5024/2015/5. számú 
határozat. 
19 Kúria Önkormányzati Tanács Köf.5016/2016/4. számú 
határozat. 
20 Kúria Önkormányzati Tanács Köf.5049/2014/5. számú 
határozat. 
21 Htv. 52. § 16. pont: telek: az épülettel, épületrésszel be 
nem épített földterület, ide nem értve a) a belterületen 
fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges 
mezőgazdasági művelés alatt áll, b) a külterületen fekvő 
termőföldet, c) a tanyát, d) a közút területét, e) a vasúti 
pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett 
földterületet, f) a temetőkről és a temetkezésről szóló 
törvény temető fogalma alá tartozó földterületet, g) a 
halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény 
szerinti víztározó, bányató területét, h) az erdőt, i) az 
ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott 
földterületet. 
22 Ingatlanról magánszemélyeknek és vállalkozásoknak, 
Adó-kódex 2021/9, 92. 
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tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki 
alkotások)”.23 
A Kúriának egy felülvizsgálati ügyben azt kellett 
megállapítania, hogy teleknek minősül-e az a 
homokbánya, bányatelek minősítéssel rendelkező 
ingatlan, amelyen a bányahatóság engedélye alapján 
bányabezárási és tájrendezési műszaki ütemterv szerinti 
feltöltési és tájrendezési tevékenység folyt. A 
rekultiváció alatt a terület beépítésre alkalmatlan, így a 
Kúria álláspontja szerint tekintve, hogy ez utóbbi a telek 
definíciójának fontos fogalmi eleme, annak hiányában 
adótárgynak minősítése sem lehetséges, hiszen az 
ingatlan valóságos és aktuális helyzetét kell vizsgálni, 
nem pedig a jövőbeni hasznosítási lehetőségeket vagy az 
önkormányzat által kialakított besorolást.24 

II.1. Termőföld 

A Htv. szerint nem tartozik a telek fogalma alá a 
külterületen található, valamint a tényleges művelés alatt 
álló belterületen fekvő termőföld. Majd ugyanezen 
jogszabály kiveszi a fogalom alól az ingatlan-
nyilvántartásban a következő művelési ágban 
nyilvántartott földrészleteket: szántó, szőlő, gyümölcsös, 
kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület és halastó.25 
Az értelmezés során továbbá tekintettel kell lenni arra, 
hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerint 
azt a termőföldet, amely egy hektárnál kisebb, művelés 
alól kivett területként kell nyilvántartani, függetlenül 
annak hasznosítási módjától.26 Így míg a Htv. alapján a 
termőföld méretre tekintet nélkül nem számít teleknek, 
addig az ágazati jogszabály nem tekinti termőföldnek – 
így aranykoronával rendelkezőnek sem – az egy 
hektárnál kisebb területet. A kérdés az Alkotmánybíróság 
előtt is felmerült a Budapest Környéki Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság 6.K.27.146/2017/5. számú 
ítéletében megnyilvánuló jogértelmezés kapcsán. Az 
ügyben az indítványozó egy hektárnál kisebb belterületű, 
mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlannal 
rendelkezett. A Htv. szerint a belterületen fekvő, művelés 
alatt álló termőföld nem számít teleknek, azonban az 
ingatlan törvény szerint az ilyen paraméterekkel 
rendelkező terület nem rendelkezik aranykorona értékkel 
(nem termőföld),27 azaz a KMB szerint (eltérve a Kúria 
álláspontjától) teleknek tekinthető, így fennáll az 
adófizetési kötelezettség. Az Alkotmánybíróság a 
határozatában a Budapest Környéki Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság ítéletét alaptörvény-ellenesség miatt 
megsemmisítette. Az AB indokolása szerint az ítélet úgy 
értelmezte a jogszabályt, hogy az egymással 
összehasonlítható helyzetben lévő ingatlantulajdonosok 
között indokolatlanul differenciált, amely pedig a 
törvényből nem következik szükségszerűen. Tehát az egy 
hektárnál kisebb művelés alatt álló belterületi ingatlan 

 

23 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 15.pont. 
24 Kúria Kfv.35.610/2016/9. számú határozat. 
25 Htv. 52. § 17. pont. 
26 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 
törvény (a továbbiakban: Inytv.) 23. § (3) bekezdés. 
27 Inytv. 23. § (3) bekezdés. 
28 3031/2019. (II. 13.) AB határozat. 
29 Kúria Kfv.35252/2015/8. számú határozat. 
30 Tttv. 3. § b), e), f) pontok. 

sem tekinthető teleknek.28 Ezt az értelmezést támasztja 
alá a Kúria korábbi joggyakorlata is. A legfőbb bírói 
szerv 2015-ben például megállapította, hogy nem lehet 
jogalkotói cél csupán egyes mezőgazdasági használat 
(állattenyésztés vagy növénytermesztés) alatt álló 
területek megadóztatása, valamint ugyanígy egy hektár 
alatti és feletti területek közötti különbségtétel sem.29 

II.2. Temető 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény (továbbiakban: Tttv.) 3. §-ának a) pontja szerint 
temető „a település igazgatási területén belüli, 
beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi 
jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat 
szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az 
elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére 
létesítettek és használnak, vagy használtak”. A Tttv. 
alkalmazásában a temető fogalmába tartozik (mint 
speciális alkategória) a köztemető, a nemzeti sírkert, a 
hősi temető is.30 A törvény 4. §-ának (1) bekezdése 
alapján a temető tulajdonosa az állam, a települési 
önkormányzat, az egyház, a helyi és országos 
nemzetiségi önkormányzat, gazdálkodó szervezet vagy 
közhasznú szervezet lehet. A Htv. szerint nem tekinthető 
teleknek a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény 
temető fogalma alá tartozó földterület.31 A Kúria 2014-es 
határozatában a Htv. adómegállapítás terjedelmére 
vonatkozó rendelkezései kapcsán megállapította, hogy a 
helyi önkormányzat a 6. § c) pontja szerinti „helyi 
sajátosság” körében köteles értékelni azt a körülményt, 
hogy a telek köztemető közszolgáltatási funkcióval 
terhelt-e.32 Az Mötv. helyi önkormányzati feladatként 
írja elő a köztemetők kialakítását és fenntartását, amely 
Budapest esetén a Fővárosi Közgyűlést terheli, 
ugyanakkor a telekadó megállapításának joga a kerületi 
önkormányzatot illeti. Ennek következtében a köztemető 
fenntartása „helyi sajátosságnak” tekintendő, hiszen e 
közszolgáltatásnak az adott önkormányzat is érintettje.33 

A temető közelsége a szomszédos ingatlanokra is 
hatással van, így a Kúria álláspontja, hogy a helyi 
sajátosságokra tekintettel a telekadó mértékének 
meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy az érintett 
telkek között ilyen közszolgáltatással terhelt terület 
van-e.34 

II.3. Tanya 

A tanya fogalmát a mező- és erdőgazdálkodások 
forgalmáról szóló törvény adja meg, amely szerint: „a 
település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú 
olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett 
növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel 
kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára 

31 BALOGH-BÉKESI Nóra: A helyi adóztatás 
törvényessége, In: Az önkormányzati 
vagyongazdálkodás aktuális kérdései (szerk.: Auer 
Ádám–Boros Anita–Szólik Eszter), Budapest, Dialóg 
Campus Kiadó, 2018, 29–40. 
32 Kúria Önkormányzati Tanács Köf.5064/2014/5. számú 
határozat. 
33 Kúria Önkormányzati Tanács Köf.5.022/2014/4. 
számú határozat. 
34 Kúria Önkormányzati Tanács Köf.5051/2013/4. számú 
határozat. 
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létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen 
épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely 
az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel”.35 A 
definícióból is látszik, hogy amennyiben az ingatlan-
nyilvántartásban a terület tanya megjelölése megszűnik, 
a következő év elejétől telekké, azaz telekadó kötelessé 
válik. A tanyát egy 2009-es országgyűlés határozat 
emelte a magyar nemzeti örökség részévé, tekintettel 
annak a magyar társadalmi, településszerkezeti és 
gazdaságtörténeti örökségben betöltött szerepére,36 a 
Hungarikum Bizottság 2015. június 25-i döntése 
értelmében pedig, bekerült a Magyar Értéktárba is. 

II.4. Közút területe 

Amennyiben közútról (és nem magánútról) van szó, a 
terület nem tartozik a telek definíciója alá. A Kúria 
Önkormányzati Tanácsa több döntésében kifejtette 
(például Köf.5021/2016/3. határozat), hogy a helyi 
önkormányzatoknak a telekadó mértékének 
meghatározása során tekintettel kell lenniük a telkek 
közművesítettségében, közúton történő 
megközelíthetőségében rejlő értékére is. Egy másik 
ügyben kérdésként merült fel, hogy minősülhet-e a 
döngöléssel kialakított út építménynek, és ezáltal 
mentes-e a telekadó fizetési kötelezettség alól. A Kúria 
álláspontja szerint ez esetben nem helyhez kötött 
műszaki alkotásról van szó, és a talaj felszíni rétegének 
bármilyen módon történő megváltoztatása nem hoz létre 
önmagában építményt. Továbbá a magántulajdonú 
földutak az Étv. szabályainak figyelembevétele mellett 
sem minősülnek műszaki alkotásnak, hiszen a jogszabály 
alapján az útnak is meg kell felelnie az építmény 
kritériumainak.37 

 

35 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 
évi CXXII. törvény 5. § 25.pont. 
36 49/2009. (V. 27.) OGY határozat. 
37 Kúria Önkormányzati Tanács Köf.5010/2013/4. számú 
határozat. 
38 A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. 
törvény 2. § 2.22. és 2.33.pont. 
39  A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. 
évi CII. törvény. 
40 Htv. 52. § 14. pont: „erdő: az ingatlan-nyilvántartásban 
erdő művelési ágban nyilvántartott földterület, továbbá 
az a földterület, amelyet az Országos Erdőállomány 
Adattárban erdőként tartanak nyilván; az ingatlan-
nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott 
földterületet”. 
41 Htv. 3. § (2) bekezdés. 
42 Htv. 19. §. 
43 Kúria Önkormányzati Tanács Köf.5026/2015/4. számú 
határozat. 
44 Htv. 52. § 15. pont „mezőgazdasági művelés alatt álló 

belterületi telek: az az ingatlan, 

a) amely az ingatlan-nyilvántartásban, 1 hektárt meg 

nem haladó nagyságú, művelés alól kivett területként 

szerepel, és 

b) amelynek a teljes területét – a közüzemi szolgáltató 

által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi 

ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló 

II.5. Egyéb 
A vasúti pálya és tartozékainak fogalmát a vasúti 
közlekedésről szóló törvény határozza meg. Amennyiben 
a fogalmi elemek teljesülnek, ezek sem tartoznak telek 
fogalma alá.38 Ugyanígy nem adóköteles a 
halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény39 
szerinti víztározó, bányató területe, valamint az erdő sem. 
Ez utóbbi fogalmát maga a Htv. határozza meg.40 

III. Tárgyi adómentesség 

A helyi adókról szóló törvény meghatározza a telekadó 
alóli mentesülés eseteit, amelyek között 
megkülönböztetünk alanyi41 és tárgyi alapon42 
nyugvókat. Jelen tanulmányban a tárgyi adómentességre 
vonatkozó kúriai joggyakorlat elemzése a célom. Az 
adómentesség esetében az adott ingatlan teleknek 
minősül, azonban a törvényi feltételeknek való 
megfelelés esetén az adóalany mentesül az adó 
megfizetése alól. Ezek a mentességek, kedvezmények 
bővíthetőek, azonban az előny nem függhet attól, hogy 
az adóalany az adott településen életvitelszerűen lakik-
e.43 

III.1. Az épület, épületrész hasznos alapterületével 
egyező nagyságú telekrész 

A Htv. 19. §-ának a) pontja szerint mentes a telekadó alól 
az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező 
nagyságú telekrész, azaz így az a telekadó hatálya alá 
tartozik, azonban mentessé válik az adó megfizetése alól.  

III.2. Mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek 

A jogszabály 52. §-ának 15. pontja meghatározza, hogy 
mi számít belterületen fekvő mezőgazdasági művelés 
alatt álló földterületnek, így adómentesnek.44 Fontos 

műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, 

szőlőkordon) által lefedett terület kivételével – az 

adóalany a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy 

gyümölcsös művelési ágnak megfelelően műveli, és 

c) amelyre nézve a b) pont szerinti feltétel teljesülését 

a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási 

szerv az adóalany naptári év június 9. és szeptember 30. 

között benyújtott kérelmére indult eljárás keretében 

megtartott helyszíni szemle alapján kiadott okirattal 

igazolja, és 

d) amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre, 

szennyvízcsatorna-vezetékre és villamosenergia-

vezetékre való csatlakozásra nincs lehetőség, vagy 

amelynek az adóalany – a mezőgazdasági, agrár-

vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 

egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről szóló törvény szerinti – jogszerű 

földhasználója és azt a tárgyévben az 1306/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) 

bekezdése alapján, a 640/2014/EU felhatalmazáson 

alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerint benyújtott 

támogatási kérelmében kérelmezett, vagy nem 

kérelmezett mezőgazdasági területként jelöli meg”. 
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megjegyezni, hogy amennyiben az egy hektárnál 
nagyobb belterületi ingatlan mezőgazdasági művelés 
alatt áll, nem számít teleknek, míg egy hektárnál kisebb 
terület teleknek tekinthető, azonban adómentes. Lásd a 
témában például a Kúria Kfv.35.234/2018/3. adóügyben 
hozott közigazgatási határozatát. 

III.3. Az építési tilalom alatt álló telek adóköteles 
területének 50%-a 

Az építési tilalom alatt álló telek adóalapjának 50 
százaléka után az adóalany mentes az adó megfizetése 
alól. Fontos megjegyezni, hogy ez az előny az adóalanyt 
a tilalom fennállása idejéig illeti meg. Az építési tilalom 
fogalmát a Htv. határozza meg, oly módon, hogy ezalatt 
az Épt. alapján elrendelt változtatási, telekalakítási és 
építési tilalmat egyaránt érteni kell.45 Megvalósulásához 
két feltétel szükséges, így egyrészt, hogy az arra jogosult 
hatóság határozatával vagy az önkormányzat rendelettel 
rendelje el azt, valamint a korlátozást jegyezzék be az 
ingatlan-nyilvántartásba.46 Ennek ellenére is érvényesül 
az adómentesség, ha az adott telek vonatkozásában nincs 
építési tilalom elrendelve, de a terület beépíthetetlen, 
hiszen építési telekként nincs kialakítva, a meglévő 
távvezeték és a műszaki infrastruktúra hiánya miatt 
építési engedély nem adható rá.47 A Kúria azonban 
megjegyzi, hogy az adómentesség az Étv.-ben 
szabályozott építési tilalom esetén érvényesíthető, más 
jogszabály által meghatározott korlátozás miatt nem.48 
Ezen megállapítását a legfőbb bírói szerv későbbi 
határozataiban megerősíti, amikor megállapítja, hogy a 
telekadó megfizetését beépíthetetlenségre hivatkozva 
kétféle módon lehet elkerülni. Amennyiben a terület 
fizikailag – objektíve – beépíthetetlen (pl.: homokbánya, 
szeméttelep), akkor nem minősül teleknek, azaz nem 
tartozik az adó tárgyi hatálya alá.49 Másrészt a terület jogi 
korlát miatt is lehet beépíthetetlen, így ha az Étv. szerinti 
építési tilalom áll fenn rajta, az ingatlan adóköteles 
területének 50%-a mentesül az adófizetési kötelezettség 
alól. Itt tehát telekről van szó, amely elvileg, objektíve 
beépíthető, de az Étv.-ben meghatározott jogi korlátra 
tekintettel mentesül az adófizetési kötelezettség 50%-a 
alól.50 A Kúria 2020-ban hozott döntésében ismét 
hangsúlyozza, hogy a jogi korlát csupán az Étv.-ben 
meghatározott építési tilalom lehet, tehát az ingatlanon – 
önkormányzati rendelet alapján megállapított – a 
rendezési tervben foglaltak alapján fennálló jogi 
beépíthetőségi korlátok nem.51

 

45 Htv. 52. § 43. pont. 
46 Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Éptv.) 20. § 
(4)–(6) bekezdések, valamint A telekalakítási és építési 
tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM 
rendelet. 
Legf. Bír. Kfv.I.35.565/2009.számú határozat és 
Kfv.I.35.019/2010/10. számú határozat. 
47 Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság K. 27.819/2015/8. számú határozat. 
48 Kúria Kfv.I.35.682/2018 számú határozat. 
49 Lásd többek között EBH 2011.2357.; 
Kfv.I.35.610/2016/9. számú határozat. 

III.4. Védő-biztonsági terület  

Adómentes „az adóalany termék-előállító üzeméhez 
tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban 
megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha 
az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó 
árbevétele legalább 50 százalékban saját előállítású 
termék értékesítéséből származik”.52 E rendelkezés 
szerint tehát két konjunktív feltételnek kell 
megvalósulnia, így egyrészt annak, hogy az adó alanya 
termék-előállító üzemmel53 rendelkezzen, másrészt 
ahhoz jogszabályban vagy hatósági előírásban 
megállapított védő-biztonsági területnek kell tartoznia. 
Ez utóbbi fogalmát a Htv. nem határozza meg, arról 
ágazati jogszabályok rendelkeznek.54 

Záró gondolatok 

A telekadó, amelynek alkotmányos alapjait az 
Alaptörvény határozza meg – az építményadó mellett – a 
Htv. keretei között az önkormányzat által kivethető 
vagyoni típusú adó. A telekadót főszabály szerint a 
helyi/kerületi önkormányzat alkalmazhatja, azonban 
törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben 
különleges gazdasági övezetté nyilvánított területen arra 
a megyei önkormányzat válik jogosulttá, és a NAV látja 
el az adóhatósági feladatokat. Jelen tanulmányban a 
telekadó tárgyára, azaz a telekre vonatkozó bírói 
joggyakorlatot vettem górcső alá. Megállapítható, hogy 
az adóalany két esetben kerülheti el a telekadó fizetési 
kötelezettséget ha a terület nem minősül teleknek 
(amelynek eseteit a Htv. határozza meg) vagy, ha fennáll 
valamely adómentességet megalapozó tényező. A Kúria 
joggyakorlata alapján, ha a terület fizikailag 
beépíthetetlen (pl.: hulladéklerakó, bányatelep), akkor az 
nem minősül teleknek, így nem tartozik az adó tárgyi 
hatálya alá. Amennyiben jogi korlát miatt beszélhetünk 
beépíthetetlenségről, akkor a terület teleknek minősül, 
azonban adóköteles területének 50%-a mentesül az 
adófizetési kötelezettség alól. A Kúria azt is megállapítja, 
hogy jogi korlát csupán az Étv.-ben meghatározott építési 
tilalom lehet, tehát az ingatlanon más jogszabály alapján 
felmerülő építési korlátozás nem.  
Fontos következtetés a bíróság joggyakorlata alapján az 
is, hogy a közút területe nem csak, hogy teleknek nem 
minősül, de a telekadó mértékének meghatározásakor 
tekintettel kell lenni a telkek közművesítettségében, 
közúton történő megközelíthetőségében rejlő értékeire is. 
Ugyanígy a köztemető területe sem tekinthető 
adótárgynak és a telekadó mértékének meghatározásakor 

50 Kúria Kfv.35.682/2018/4. számú határozat. 
51 Kúria Kfv.35.245/2020/5. számú határozat. 
52 Htv. 19. § d) pont. 
53 Htv. 52. § 19. pont: Az első feltétel tekintetében 
„termék-előállító üzem: az az állandó jellegű üzleti 
létesítmény, amelyet az elhelyezésére szolgáló telek 
utáni adó alanya saját termék előállítására vagy saját 
termék előállításával összefüggő célra (ideértve 
különösen a saját előállítású termék tárolását, szállítását, 
kiszolgálását, a termeléshez kapcsolódó irányító, 
kiszolgáló tevékenységeket) használ”. 
54 Lásd például A villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény. 
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figyelemmel kell lenni arra, hogy az érintett telkek között 
ilyen közszolgáltatással terhelt terület van.55 
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Dr. Orosz Dzsenifer – Dr. Ábrahám Márta 
A közigazgatási bíráskodás szervezeti és hatásköri 

változásai  

Absztrakt 

Közel két évvel azután, hogy a jogalkotó a másodfokú 
közigazgatási ügyek elbírálására vonatkozó hatáskört a 
Kúriára telepítette, 2022. március 1-jétől a közigazgatási 
bíráskodás szervezeti és hatásköri szabályait ismét 
módosította. Ekkortól ugyanis a közigazgatási ügyekben 
általános másodfokú bíróságként a Fővárosi Ítélőtábla jár 
el, a Kúria csak szűk körben, a Fővárosi Ítélőtáblához 
tartozó elsőfokú ügyekben bírál el fellebbezéseket. Jelen 
tanulmányban amellett, hogy részletesen ismertetjük a 
legújabb jogszabálymódosítások rendelkezéseit és 
indokát, átfogóan bemutatjuk a közigazgatási bíráskodás 
szervezetrendszerét korábban érintő legfontosabb 
reformokat. Célunk, hogy az előzmények ismeretében 
rávilágítsunk az elmúlt két évben megvalósult változások 
indokaira és következményeire. 

Abstract 

Almost two years after the legislator established the 
Curia’s jurisdiction to hear at second instance all 
administrative cases, the laws on administrative 
jurisdiction will change as of 1 March 2022. From that 
date, the Budapest High Court of Appeal (Fővárosi 
Ítélőtábla) will act as the general court of appeal in 
administrative cases, and the Curia will hear appeals only 
in a narrow range of cases falling within the first instance 
jurisdiction of the Budapest High Court of Appeal. In the 
present study, we describe the provisions and rationale of 
the recent legislative amendments as well as demonstrate 
in a comprehensive manner the most important past 
changes affecting the organisation of administrative 
adjudication. Against this background, our aim is to 
highlight the reasons for and the consequences of the 
changes that have taken place in the last two years. 

Bevezetés 

A témaválasztást az indokolja, hogy az elmúlt két évben 
több jelentős változás érintette a közigazgatási 
bíráskodást. Nemcsak bírósági szint megszűnésének 
lehettünk tanúi, hanem újabb bírósági szint 
„belépésének” is. A törekvésünk az, hogy összefoglalóan 
és összefüggéseiben bemutassuk a közigazgatási 
bíráskodás főbb szervezeti és hatásköri megoldásait, a 
magyar közigazgatási bírósági hatáskörökre vonatkozó 

 

 Dr. Orosz Dzsenifer, főtanácsadó, Kúria. Dr. Ábrahám 
Márta, beosztott bíró, a Werbőczy Kutatóintézet 
megbízott vezetője, Kúria. Az írás a szerzők véleményét 
tartalmazza és nem értelmezhető az őket foglalkoztató 
intézmény állásfoglalásaként. 
1 PATYI András: Útközben, Alapkérdések a szervezetileg 

önálló közigazgatási bíráskodás megszervezése kapcsán, 

Acta Humana, 2019/1, 84. 
2 STIPTA István: Egyértelmű modellkapcsolatok? A 

közigazgatási bíráskodás európai változataihoz, Közjogi 

Szemle, 2016/4, 10. 
3 Uo. 11. 

egyes szabályok változásait, kiemelt figyelmet fordítva 
az új jogszabálymódosításra.  
A közigazgatási bíráskodás megszervezése során három 
alapkérdésre kellett választ adni: (i) a közigazgatási 
bíráskodást ellátó állami szerv jellege és jogállása, (ii) a 
közigazgatási per fogalma és jellemzői, (iii) a 
közigazgatási bíróság hatásköre.1 Az alábbiakban a 
közigazgatási bíráskodást ellátó állami szerv jellegére, 
jogállására és a tárgyi értelemben vett hatáskörre 
vonatkozó szabályozást tekintjük át. 

I. A közigazgatási bíráskodás főbb szervezeti, 
hatásköri megoldásai 

I.1. A közigazgatási bíráskodás főbb történeti típusai 

A szakirodalom a közigazgatási bíráskodás három 
történeti típusát különbözteti meg aszerint, hogy az 
államszervezetben hol helyezkedik el: angol, francia és 
német.2 E három alapmodellt egészíti ki az ezek elemeit 
kombináló vegyes rendszer. Az angol modellben a rendes 
íróságok (polgári és büntető) rendelkeznek hatáskörrel a 
közigazgatási ügyekben.3 A francia modellben a 
közigazgatás szervezetrendszerében létrehozott testületek 
járnak el, amelyek így eredetileg nem voltak a bírói 
szervezet részei.4 A közigazgatás rendszerén belül 
működő autonóm közigazgatási bírósági szervezet élén az 
Államtanács áll, az alacsonyabb szinten lévő fórumok 
közé tartoznak a közigazgatási bíróságok, a közigazgatási 
fellebbviteli bíróságok és a speciális jogvitákban eljáró 
közigazgatási jogszolgáltató szervek.5 Míg a francia 
modellben a közigazgatási bíróságok a többi bírói 
fórumtól különülnek el, addig a német modellben a 
közigazgatástól és a bírói szervezetrendszertől egyaránt 
elkülönült szervezeti rendben működnek.6 
Németországban a bírósági rendszer öt alrendszerből áll: 
rendes, közigazgatási, pénzügyi, munkaügyi és 
társadalombiztosítási bíráskodásból. A teljes szervezeti 
elkülönülés érdekében mindegyik bíróság saját Legfelsőbb 
Bírósággal rendelkezik szövetségi szinten.7 A szűk 
értelemben vett közigazgatási bírósági rendszer elsőfokú 
bíróságból, felsőbíróságból és szövetségi bíróságból áll.8 
A vegyes modellt képviselő Belgiumban és 
Olaszországban erős a francia hatás, de az Államtanács a 
rendes bírósági szervezetrendszer része.9 
A hatásköri szabályozásnak több részterülete van. Ezek 
közül a közigazgatási bíróságokra vonatkozó egyes 
rendelkezések áttekintésénél a hatáskör szabályozásának 
módjára fókuszálunk. A szabályozás módja szerint a 
jogalkotó a bírói útra tartozó közigazgatási ügyek körét 
taxatív felsorolás vagy általános definíció alapján 
határozza meg.10 A német és a francia közigazgatási 

4 Uo. 12. 
5 BENCSIK András–TÓTH Barnabás: Variációk a 

közigazgatási bíráskodásra, JURA – A Pécsi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 

tudományos lapja, 2017/2, 289. 
6 STIPTA i.m. 12., BENCSIK–TÓTH i.m. 289. 
7 BENCSIK–TÓTH i.m. 289. 
8 Uo. 290.  
9 Uo. 
10 PATYI András: A magyar közigazgatási bíráskodás 

elmélete és története, Dialóg Campus, Budapest, 2019, 
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perrendtartás generálklauzulát alkalmaz, a közigazgatási 
bíróságok – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
általános hatáskörrel rendelkeznek a közigazgatási 
jogviták elbírálására nézve. Ezekben az országokban a 
taxatív felsorolás differenciált hatásköri szabályozásnál 
jellemző, amikor a jogvita eldöntésére nem az elsőfokú 
közigazgatási bíróság, hanem egy magasabb szintű bírói 
fórum jogosult.11 Ezzel szemben Ausztria és 
Spanyolország a hatáskörbe tartozó ügyek taxatív 
felsorolását alkalmazza.12  

I.2. A magyar közigazgatási bírósági hatáskörökre 
vonatkozó egyes szabályok történeti áttekintése  

A közigazgatási bíráskodás 19. századi kialakulásának 
előfeltétele volt az államhatalmi ágak elkülönülése, a 
közigazgatás működésére vonatkozó normák törvényi 
szintű szabályozása és a végrehajtó hatalommal 
szembeni hatékonyabb jogvédelem iránti társadalmi 
igény kialakulása.13  
A magyar közigazgatási bíráskodás kialakulásának 
kezdete az 1883. évi XLIII. törvénycikk megalkotására 
tehető, amely létrehozta a Pénzügyi Közigazgatási 
Bíróságot,14 amely a bírói szervezetben önálló ágat 
képező, egyszintű, országos illetékességű szerv volt. A 
jogszabály taxációval határozta meg azokat az adó- és 
illetékügyi hatósági döntéseket, amelyek ellen a bíróság 
előtt jogorvoslattal lehetett élni, melyet a mai 
szóhasználattól idegen módon „fellebbezésnek” nevezett 
a törvény. A Pénzügyi Közigazgatási Bíróság beolvadt az 
1896. évi XXVI. törvénycikkel felállított Magyar Királyi 
Közigazgatási Bíróság (a továbbiakban: Közigazgatási 
Bíróság) szervezetébe. Utóbbi a közigazgatási és a 
bírósági szervezetrendszertől egyaránt elkülönülő, 
egyfokú közigazgatási bíróság volt, amelyet a hierarchia 
legfelsőbb fokán szerveztek meg, a bíróság előtt igénybe 
vehető jogorvoslati formát „panasznak” nevezték.15 A 
Közigazgatási Bíróság előtt panasszal támadható 
közigazgatási döntéseket taxatív felsorolással határozta 
meg a törvény, az ebben nem szereplő közigazgatási 
határozatok nem voltak megtámadhatók a bíróság előtt. 
A közigazgatási autonómiák (helyi és köztestületi 

 

45. A szabályozás második részterülete a hatáskör 

terjedelmére vonatkozó normák megállapítása, azaz, 

hogy milyen típusú közigazgatási aktusok (cselekmény, 

határozat, intézkedés) jogszerűsége vitatható a bíróság 

előtt. Harmadrészt, az eljáró bíróság döntési jogkörére 

vonatkozó szabályoknak rendelkezniük kell arról, hogy a 

jogszabálysértő közigazgatási aktus megsemmisítésére 

(cassatio) vagy megváltoztatása és a közigazgatási szerv 

helyett érdemi döntés meghozatala (reformatio) is 

lehetséges. Bővebben lásd PATYI, A magyar 

közigazgatási bíráskodás… i.m. 45–47. 
11 F. ROZSNYAI Krisztina: Hatékony jogvédelem a 

közigazgatási perben, Eötvös Kiadó, Budapest, 2018, 55. 
12 Uo. 56. 
13 STIPTA i.m. 11–12. 
14 KÜPPER Herbert: Magyarország átalakuló 

közigazgatási bíráskodása, In: MTA Law Working 

Papers 2014/59, 2. 

https://jog.tk.hu/uploads/files/mtalwp/2014_59_Kupper.

pdf (2022. február 3-i letöltés). 

önkormányzatok) speciális eljárásban jogvédelmet 
kérhettek tőle. A Közigazgatási Bíróság és a rendes 
bíróságok között felmerülő hatásköri vitákat a néhány 
évvel később felállított Hatásköri Bíróság bírálta el.16 
Noha a Közigazgatási Bíróság a Kúriával azonos, 
legfelsőbb bírósági szinten működött, tevékenységét 
egyedüli fórumként fejtette ki, a folyamatosan felvetődő 
és kidolgozott reformtervek ellenére nem csatlakoztak 
hozzá alsóbb fokú közigazgatási bíróságok vagy 
közigazgatási bírói hatáskört ellátó bírói szervek. A 
torzóban maradt szervezet további kiépítése a 
Közigazgatási Bíróság folyamatosan növekvő 
ügyterhelése miatt is indokolt volt, de nem mellékes az 
sem, hogy a bíróság eljárása „fellebbviteli” jellegű volt, 
azaz a panaszos és az ellenérdekelt közigazgatási szerv 
beadványaiban is előadhatók, felhozhatók voltak új 
tények, bizonyítékok, lassítva, nehezítve ezzel a bírói 
eljárást. Természetesen az alsóbb fokú (elsőfokú) 
bíróságok létesítését az is indokolta volna, hogy nagyon 
sok közigazgatási ügyfajtára nem terjedt ki a hatásköre, 
de további hatáskörbővítéssel csak az egyébként is 
leterhelt egyetlen főbíróságot terhelték volna tovább.17  
A Közigazgatási Bíróságot és a Hatásköri Bíróságot 
1949-ben megszüntették, a polgári perrendtartásról szóló 
1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) a 
közigazgatási döntések felülvizsgálatával kapcsolatos 
szabályokat nem tartalmazott.18 Később az 
államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Et.) lehetővé tette a taxatíve felsorolt 
államigazgatási határozatokkal szembeni bírói 
felülvizsgálatot, amely perekre első fokon a 
megyeszékhelyeken működő járásbíróságok 
rendelkeztek hatáskörrel.19 A bírósági eljárás szabályait 
maga az Et. tartalmazta, azok csak a III. Pp. novella 
folytán kerültek át a Pp.-be, annak XX. Fejezetébe.20 Az 
Et. módosításáról és egységes szövegéről szóló 1981. évi 
I. törvény (a továbbiakban: Áe.), valamint a 
felhatalmazása nyomán kiadott 63/1981. (XII. 5.) MT 
rendelet (a továbbiakban: MT rendelet) „szabályozták” 
az államigazgatási határozatok bíróság előtti 
megtámadásának alapfeltételeit, jelentősen leszűkítve a 
megtámadható határozatok körét.21  

15 Uo. 3. 
16 Uo. 
17 Az alsóbb fokú bíróságok kérdésköréről és a 
reformtervekről lásd PATYI, A magyar közigazgatási 
bíráskodás… i.m. 76–84., valamint Uö: Törések és 
hiányok – a magyar közigazgatási bíráskodás történeti 
modelljének néhány példája, In: „Bírák vagyunk…”. A 
bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. 
törvénycikk kihirdetésének 150. évfordulója tiszteletére 
(szerk.: Peres Zsuzsanna–Bagossyné Körtvélyesi Mária), 
Országos Bírósági Hivatal, Budapest, 2019, 89–104. 
18 KÜPPER i.m. 4. 
19 Uo. 5. 
20 A polgári perrendtartás módosításáról szóló 1972. évi 
26. törvényerejű rendelet 60. §-a.  
21 1950 és 1954 között az államigazgatási szervekre 

irányadó valódi eljárásjogról nem lehetett beszélni. Ezen 

az 1957. október 1-jén hatályba lépett Et. változtatott, 

amely kodifikálta a hatósági eljárás általános szabályait. 

Az Et. átfogó módosítására a nagy számban 

„elszaporodott” különös eljárási szabályok miatt 1981-
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A közigazgatási bíráskodás fejlődésének lényeges 
állomása az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi 
XXXI. törvény volt, amely egyrészt rögzítette, hogy a 
Magyar Köztársaság független demokratikus jogállam 
[2. § (1) bekezdés],22 illetve megállapította az Alkotmány 
50. § (2) bekezdését: „a bíróság ellenőrzi a közigazgatási 
határozatok törvényességét”. Az Alkotmány 
módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény 57. § (5) 
bekezdése pedig lehetővé tette, hogy „a törvényekben 
meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal éljen az 
olyan bírói, államigazgatási vagy más hatósági döntés 
ellen, amely jogát vagy jogos érdekét sérti”.23 Ami a bírói 
szervezetet illeti, az Alkotmány 45. §-a akként 
fogalmazott, hogy a Magyar Köztársaságban az 
igazságszolgáltatást a Magyar Köztársaság Legfelsőbb 
Bírósága, a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok, 
valamint a helyi bíróságok gyakorolják. A törvény az 
ügyek meghatározott csoportjaira különbíróságok 
létesítését is elrendelheti.  
Az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. 
törvényhez fűzött indokolás szerint az 50. § (2) 
bekezdése „a közigazgatási bíráskodás alkotmányos 
alapjait teremti meg”.24 Ennek ellenére sem az 
Alkotmány, sem pedig a bírósági szervezetről szóló más 
törvényi rendelkezések nem szabályozták a 
közigazgatási bíráskodás szervezetét, működését. Bár az 
Alkotmány 45. § (2) bekezdése lehetővé tette, hogy 
törvény az ügyek meghatározott csoportjára 
különbíróságot létesítsen, az Alkotmány nem állította fel 
a rendes bíróságtól szervezetileg elkülönült 
Közigazgatási Bíróságot.25 Utóbb az Alkotmány 
módosításával összefüggésben egyes törvények 
módosításáról szóló 1989. évi XLII. törvény létrehozta a 
megyei bíróságokon és a Legfelsőbb Bíróságon 
működő közigazgatási kollégiumokat, amelyekkel 

 

ben került sor. Az Országgyűlés által elfogadott 1989. évi 

I. törvényt nevezzük Áe.-nek. PATYI András: A „Kódexek 

kora”. Az eljárási törvények változásai az 1957. évi IV. 

törvénytől (Et.) az általános közigazgatási rendtartásig, 

In: A közigazgatási eljárásjog alapjai és alapelvei (szerk.: 

Patyi András–Varga Zs. András), Dialóg Campus, 

Budapest, 2019, 119–121. 
22 Az Alkotmánybíróság a jogállamiság elvéből vezette 

le a közigazgatás törvény alá rendeltségét, ami azt jelenti, 

hogy a közhatalom birtokában eljáró közigazgatási 

szervek a jog által meghatározott szervezeti keretek 

között, a jog által szabályozott eljárási rendben, az anyagi 

jog által megállapított keretek között hozzák meg 

döntéseiket. A közigazgatás törvény alá rendeltsége 

követelményének érvényesülését a bíróságok kötelesek 

biztosítani. A követelmény értelmezése körében lásd: 

56/1991. (XI. 8.) AB határozat, ABH 1991, 2/2000. (II. 

25.) AB határozat, ABH 2000, 25., 28, 38/2012. (XI. 14.) 

AB határozat, Indokolás [72]; 14/2018. (IX. 27.) AB 

határozat, Indokolás [23]. A közigazgatási határozatok 

törvényességének bíróság általi ellenőrzésére vonatkozó 

kritériumok körében hozott három legjelentősebb 

határozat: 32/1990. (XII. 22.) AB határozat, 63/1997. 

(XII. 12) AB határozat és a 39/1997. (VII. 1.) AB 

határozat. Továbbá lásd PATYI András: A közigazgatási-

közhatalmi eljárásokkal szembeni legfontosabb 

megteremtődtek a közigazgatási bíráskodás alkotmányos 
alapjai és szervezeti keretei.26  
Ami az eljárásrendet illeti, az előbbiekben említettek 
szerint az államigazgatási határozatok bíróság előtti 
megtámadásának szabályait a régi Pp. XX. fejezete 
tartalmazta. Az Áe.27 és az MT rendelet28 pedig 
meghatározták a bíróság által felülvizsgálható 
közigazgatási határozatok körét. 

A 32/1990. (XII. 22.) AB határozat 1991. március 31-jei 
hatállyal megsemmisítette az Áe. módosításáról szóló 
1981. évi I. törvény 72. § (1) bekezdését, valamint az MT 
rendeletet. Továbbá, mulasztásban megnyilvánuló 
alkotmányellenességet is megállapított a közigazgatási 
határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó 
törvényi szabályozás elmulasztása miatt.29 A 32/1990. 
(XII. 22.) AB határozat szerint a szabályozás azért volt 
alkotmányellenes, mert az csak az ott felsorolt 
államigazgatási határozatok esetében tette lehetővé a 
bírói felülvizsgálatot. Az alkotmányellenességet csak 
olyan „új törvény megalkotásával lehet megszüntetni, 
amely a bírósági felülvizsgálat lehetőségét 
alkotmányossá [általánossá?] teszi”.30 

A mulasztás orvoslása érdekében az Országgyűlés 
megalkotta a közigazgatási határozatok bírósági 
felülvizsgálatának kiterjesztéséről szóló 1991. évi XXVI. 
törvényt, amely – eltérő rendelkezés hiányában – 
lehetővé tette az Áe. szerinti államigazgatási határozatok 
bírósági felülvizsgálatát. A törvény indokolása szerint „a 
közigazgatási döntések törvényessége feletti bírói 
kontrollt a törvényjavaslat a rendes bíróság szervezeti 
keretein belül valósítja meg, nagyrészt a jelenlegi 
társadalmi realitásokból kiindulva. Az ügyek sajátos 
jellegére, az általánostól eltérő elbírálási módjára 

alkotmányok követelmények, In: A közigazgatási 

eljárásjog alapjai és alapelvei (szerk.: Patyi András–

Varga Zs. András), Dialóg Campus, Budapest, 

2019, 21–25.  
23 KÜPPER i.m. 5. 
24 PATYI, A magyar közigazgatási bíráskodás elmélete … 

i.m. 172. 
25 Uo. 198. 
26 Kúria joggyakorlat-elemző csoport. Összefoglaló 

jelentés a közigazgatási perek eljárási kérdéseinek 

elemzéséről, Kúria, Budapest, 2012, 6. https://kuria-

birosag.hu/sites/default/files/osszefoglalo_%20jelentes_

kozigazgatasi_perek.pdf (2022. február 3-i letöltés) 
27 Az Áe. 72. § (1) bekezdése értelmében 

jogszabálysértés miatt az ügyfél a bíróságtól – a 

Minisztertanács rendeletében meghatározott körben – az 

államigazgatási szerv határozatának felülvizsgálatát 

kérheti, ha a határozat az ügyfélnek az Alkotmányban 

biztosított és más alapvető személyi, családi és vagyoni 

jogát megvonja vagy korlátozza, illetőleg az ügyfélre 

ilyen kötelességet állapít meg. 
28 Az MT rendelet taxatív módon, 23 pontban sorolta fel 

a bíróság által felülvizsgálható határozatok körét.  
29 PATYI, A magyar közigazgatási bíráskodás elmélete … 

i.m. 204.  
30 Uo. 205. 
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figyelemmel azonban indokolt a szakosítás, ahol lehet 
szakosított bírósági szerveket, közigazgatási csoportokat 
kell létrehozni. Ilyen megoldás esetén biztosítható a 
megfelelő hozzáértés, illetve a különböző 
államigazgatási ügyfajtákkal összefüggő speciális jogi 
ismeretanyag megszerzése is.”31 Az országos 
illetékességű közigazgatási szerv által hozott elsőfokú 
határozat felülvizsgálatára a megyei bíróságok 
rendelkeztek hatáskörrel, míg a többi közigazgatási 
ügyben a megyeszékhelyen működő helyi bíróság járt 
el.32 A helyi bíróság elsőfokú ítéletével szemben 
általános jelleggel lehetett fellebbezni a megyei 
bírósághoz. A megyei bíróság döntése ellen eleinte a 
törvényességi óvás, majd 1992-től a felülvizsgálat 
szabályai szerint lehetett fordulni a Legfelsőbb 
Bírósághoz. Ekként a közigazgatási jogvita akár ötfokú 
elbírálása időigényes volt, ami további változásokhoz 
vezetett.33  

I.3. A közigazgatási bíróságok hatáskörével kapcsolatos 
változások a közelmúltban 

Az 1991. évi jogszabálymódosítások elvileg ideiglenes 
jelleggel rendezték a közigazgatási bíráskodás 
rendszerét, annak a véglegesség igényével történő 
átalakítására az 1999. évi reformok körében került sor. 
Az igazságszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló 1998. évi LXXI. törvény (a 
továbbiakban: Isz. mód. törvény) 1999. január 1-jétől a 
közigazgatási perekre általános jelleggel a megyei 
bíróságok elsőfokú hatáskörét állapította meg, az 
elsőfokú ítélet ellen – szűk kivétellel34 – kizárta a 
fellebbezést. Megjegyezzük, hogy az Isz. mód. törvény 
6. §-a értelmében az ítélőtáblák székhelyének és 
illetékességének megállapításáról szóló 1997. évi LXIX. 
törvény a hatályát vesztette, ezért az ítélőtáblák 1999. 
január 1. napjától történő tervezett felállítását 
elhalasztották arra tekintettel, hogy „e jogintézmény 
bevezetése konkrét időpontjának meghatározására csak a 
tárgykörben benyújtott országgyűlési határozattal 
elrendelt felülvizsgálatot követően kerüljön sor.”35 Az 
ítélőtáblák felállításának elhalasztása eredményeképp 
másodfokon, a megyei bírósághoz tartozó ügyekben a 
Legfelsőbb Bíróság járt el.36  

Az ítélőtáblák létrehozásával összefüggésben, az 
Országgyűlés az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi 
szervek székhelyének és illetékességi területének 
megállapításáról szóló 2002. évi XXII. törvénnyel az 
ítélőtáblákat létrehozta azzal, hogy tényleges 
működésüket 2003. július 1. napjától kezdjék meg.37 A 

 

31 Kúria joggyakorlat-elemző csoport i.m. 6. 
32 KÜPPER i.m. 7., 1991. évi XXVI. törvény, KALAS 

Tibor: A közigazgatási bíráskodás fejlődéséről és mai 

állapotáról, In: Ad Astra Per Aspera – Ünnepi kötet Solt 

Pál 80. születésnapja alkalmából (szerk.: Darák Péter–

Koltay András), Pázmány Press, Budapest, 2019, 417. 
33 KALAS i.m. 417. 
34 Isz. mód. törvény 5. § (2) bekezdés: A bíróság ítélete 

ellen fellebbezésnek van helye, ha a közigazgatási pert 

olyan határozat bírósági felülvizsgálata iránt indították, 

amelyet olyan szerv hozott egyfokú eljárásban, amelynek 

törvény általános indokolása hangsúlyozza, hogy az 
ítélőtáblák felállításával kialakult a négyszintű bírósági 
rendszer. A szervezeti reform célja az volt, hogy a 
jogorvoslati funkciót ellátó ítélőtáblák révén „célszerűbb 
munkamegosztás váljon lehetővé a helyi és megyei 
bíróságok közt, másrészt az ítélőtáblák révén csökkenjen 
a Legfelsőbb Bíróság munkaterhe, hogy ez a fórum 
maradéktalanul elláthassa jogegységesítő feladatát”.38 

Az Alaptörvény 2012. január 1-jei hatálybalépésével a 
közigazgatási bíráskodás fejlődése újabb mérföldkőhöz 
érkezett. Elöljáróban visszautalunk az Alkotmányra, 
amennyiben az nem zárta ki a meghatározott 
ügycsoportokra hatáskörrel rendelkező különbíróságok 
törvénnyel történő létrehozatalát.39 Hasonlóan az 
Alkotmányhoz, az Alaptörvény 25. cikkének (4) 
bekezdése értelmében a bírósági szervezet többszintű. Az 
ügyek meghatározott csoportjaira – különösen a 
közigazgatási és munkaügyi jogvitákra – külön 
bíróságok létesíthetők. A jogalkotói indokolás szerint az 
Alaptörvény kiemeli ugyan a közigazgatási és 
munkaügyi jogvitákat, de ettől a törvényhozó más 
ügyekben még felállíthat külön bíróságokat.  
Az Alaptörvény elfogadásával összefüggő, a bíróságok 
szervezete és igazgatása tárgyában megalkotott 
jogszabály-módosítások közül elsőként utalunk a 2011. 
évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 204. § 
szakaszára, amely szerint 2012. január 1-től a „megyei 
bíróságok” szövegrész helyébe a „törvényszékek”, a 
„Fővárosi Bíróság és a Pest Megyei Bíróság” szövegrész 
helyébe a „Fővárosi Törvényszék és a Budapest 
Környéki Törvényszék”, a „Legfelsőbb Bíróság” 
szövegrész helyébe a „Kúria” lépett. A reform ezáltal, az 
1871. évi XXXI. törvénycikkben foglalt elnevezésekhez 
tért vissza.40 
A közigazgatási bíráskodást érintő lényeges változást 
jelentette az, hogy 2013. január 1-jétől a közigazgatási és 
munkaügyi bíróságok hatáskörébe kerültek a 
közigazgatási perek (régi Pp. XX. fejezet), valamint a 
munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű 
jogviszonyból származó perek (régi Pp. XXIII. fejezet). 
Másodfokon a közigazgatási és munkaügyi bíróság 
hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék ítélkezett, 
felülvizsgálati ügyekben a Kúria járt el. A Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagosan 
illetékes lett az első fokon országos illetékességgel eljáró 
közigazgatási szervek által hozott határozatok 
felülvizsgálatára, a Magyarország területére történő 
beutazásra és az ott-tartózkodásra vonatkozó ügyekre és 
a menekültügyekben hozott határozatok 
felülvizsgálatára.41 Szintén 2013. január 1-jétől 

illetékessége az egész országra kiterjed, és e határozatot 

a bíróság a törvény alapján megváltoztathatja.” 
35 Isz. mód. törvény, Általános indokolás. 
36 Régi Pp. 10. § (2) bekezdés. 
37 2002. évi XXII. törvény 1. §. 
38 2002. évi XXII. törvény indokolása. 
39 PATYI, A magyar közigazgatási bíráskodás elmélete … 
i.m. 198. 
40 KÜPPER i.m. 9. 
41 Régi Pp. 326. § (6)–(7) bekezdések. ROZSNYAI 

Krisztina: A közigazgatási és munkaügyi bíróságok 
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megkezdték működésüket a közigazgatási és munkaügyi 
regionális kollégiumok. Ezek a Bszi. 156. § (1) 
bekezdése szerint a külön törvényben meghatározott 
törvényszékek közigazgatási és munkaügyi ügyszakában 
eljáró bíráinak, valamint a külön törvényben 
meghatározott közigazgatási és munkaügyi bíróságok 
bíráinak speciális szakmai testülete, amelyet 
kollégiumvezető vezet. Az átmeneti szabályok 
értelmében 2012. december 31-ig a közigazgatási 
ügyekben első fokon a törvényszék, másodfokon a 
Fővárosi Ítélőtábla járt el.42  
A jogalkotói indokolás leszögezi, hogy a Bszi. a 
közigazgatási és munkaügyi bíróságokat a bírósági 
szervezeten belüli különbíróságként állítja fel, amelyek a 
munkaügyi bíróságokkal egy szervezeti egységben 
működnek. A közigazgatási és munkaügyi bíróság tehát 
„szervezetileg, igazgatásilag és szakmailag részben 
önálló, de bizonyos területeken (bírák kinevezése, 
vezetők kinevezése, a törvényszék elnökének igazgatási 
jogosítványai) a rendes bíróságokba tagozódik”.43 A 
közigazgatási és munkaügyi bíróságok különbíróságként 
történő megszervezése „koncentráltabb igazgatási 
vezetést eredményezhet, amely kihatással lehet az 
eljárások időszerűségére,” „szakmai színvonal 
emelkedését eredményezi, és a jogalkalmazás 
egységességét is pozitívan befolyásolja”.44 
A fórumrendszer körében intézményesített változás az 
1997. évi igazságügyi reformot megelőző állapotot 
állította vissza, amikor első fokon a helyi bírósági szint 
(hiszen a közigazgatási és munkaügyi bíróságok annak 
számítottak), másodfokon a megyei bíróságok jártak el 
azzal a különbséggel, hogy a 2012. évi reform idején a 
fellebbezés kivételes, azt nem egy fórumhoz 
koncentráltan, hanem valamennyi törvényszékhez 
lehetett benyújtani.45 A szakirodalmi álláspont szerint 
ezzel a megoldással szembeni ellenérv az, hogy a 
törvényszékekhez érkező kevés ügy miatt azokat vegyes 
referádában tárgyalják, ami nem engedi meg a 
specializációt az egyébként heterogén közigazgatási 
joganyag tekintetében.46 
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 
törvényt (a továbbiakban: Kp.) 2017. március 1. napján 
hirdették ki, és a 2018. január 1. napján vagy azt követően 
előterjesztett keresetlevél alapján indult eljárásokban kell 
alkalmazni. A közigazgatási ügyek hatékonyabb és 
gyorsabb elintézése, beleértve a bírósági felülvizsgálatot 
csak az önálló közigazgatási perrendtartás keretében 
történhetett, sőt az új eljárási szabályok kapcsán a 
szervezetrendszer végleges rendezése is 
megvalósulhatott.47  
A Kp. kétségkívül változást hozott az elsőfokú 
közigazgatási bíráskodásban. A közigazgatási és 
munkaügyi bíróságok hatáskörébe azok a közigazgatási 

 

felállításával kapcsolatos törvénymódosítások 

margójára, Jogtudományi Közlöny, 2013/3, 151. 
42 Bszi. 193. § (1) bekezdés. 
43 Bszi. 19–20. §-hoz fűzött jogalkotói indokolás. 
44 Uo. 
45 ROZSNYAI, A közigazgatási és munkaügyi bíróságok… 

i.m. 153. 
46 Uo. 148, 150. 
47 KALAS i.m. 415–417. 
48 Uo. 418. 

perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások tartoztak, 
amelyek elbírálását törvény nem utalta a törvényszék 
vagy a Kúria hatáskörébe. A korábban általános megyei 
(törvényszéki) illetékességgel bíró közigazgatási és 
munkaügyi bíróságok illetékessége megváltozott, 
létrejött nyolc kiemelt, lényegében regionális 
illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi 
bíróság. A nem érintett megyeszékhelyeken a 
közigazgatási bíráskodás a társadalombiztosítási és 
szociális ügyekre korlátozódott. 48 
Az Alkotmánybíróság a Kp.-nak a kiemelt közigazgatási 
és munkaügyi bíróságra vonatkozó szabályait bírói 
kezdeményezés nyomán vizsgálta. Az indítvány – többek 
közt – hivatkozott a tisztességes eljáráshoz való jog 
sérelmére és a bírói út kiüresedésére, mert a nem kiemelt 
bíróságok megyéjében élő jogkereső polgárnak „több 
megyén átnyúló távolságokat kell áthidalnia, ami időben, 
költségben és lehetőségekben is komoly terhet jelent, 
ezáltal aránytalanul korlátozza a bírói úthoz való jogát.”49 
Az Alkotmánybíróság a 3243/2018. (VII. 11.) AB 
határozatában a bírói indítványt elutasította. A kiemelt 
közigazgatási és munkaügyi bíróságok regionalitásával 
összefüggésben kiemelte, hogy az érintettek számára 
valóban több utazással jár a bírósághoz fordulás jogának 
gyakorlása, de ugyanez a teher a kizárólagos 
illetékességgel rendelkező ügyek esetében is megjelenik. 
Amíg tehát a szabályozás ténylegesen nem zárja el a 
jogvita eldöntésében érdekelt felet a bírósághoz 
fordulástól, a támadott rendelkezések nem ellentétesek az 
Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdésével.50 
Az ekkor hatályos Kp. értelmében, másodfokon a 
közigazgatási és munkaügyi bíróságokhoz tartozó 
ügyekben a törvényszék, a törvényszékhez tartozó 
ügyekben a Kúria járt el. A felülvizsgálati ügyek 
változatlanul a Kúria hatáskörébe tartoztak. Főszabály 
szerint a törvényszék ítélete ellen volt helye 
fellebbezésnek (pl. a törvényszék kizárólagos 
hatáskörébe tartozó ügyek) kivéve, ha törvény másképp 
nem rendelkezett (pl. egyszerűsített perben hozott 
ítélet).51 A Kúria előtt felülvizsgálatnak volt helye a 
jogerős ítélettel, a keresetet visszautasító és az eljárást 
megszüntető végzéssel szemben.52 Nem volt helye 
felülvizsgálatnak – többek közt – az első fokon jogerőre 
emelkedett határozat ellen, kivéve ha a fellebbezést a 
törvény kizárta.53 A közigazgatási és munkaügyi bíróság 
ítélete tehát első fokon jogerőssé vált, amely ellen a Kúria 
előtt lehetett felülvizsgálattal élni. A törvényi indokolás 
szerint ugyanis nem volt indokolt, hogy a bírói 
felülvizsgálat is kétfokú legyen, hiszen az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(a továbbiakban: Ákr.) széles körben megengedte a 

49 BUBORI Nóra Beáta et. al: A közigazgatási 
bíráskodással kapcsolatos főbb változási folyamatok a 
közelmúltban Magyarországon, In: Az 
igazságszolgáltatással kapcsolatos egyes folyamatok 
alakulása az elmúlt években (szerk.: Tilk Péter–Fekete 
Kristóf Benedek), Pécsi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara, Pécs, 2020, 39. 
50 Uo. 42–43. 
51 Kp. 99. § (2) bekezdés és 133. § (4) bekezdés 
(2017. III. 1.). 
52 Kp. 115. § (1) bekezdés (2017. III. 1.). 
53 Kp. 116. § (2017. III. 1.). 
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fellebbezés lehetőségét.54 Az Ákr. 116. § (1) bekezdése 
értelmében az elsőfokú döntés ellen akkor van helye 
fellebbezésnek, ha azt törvény – az Ákr. vagy más 
törvény – kifejezett rendelkezéssel megengedi. 2019. 
december 31. napjáig ilyen rendelkezés volt az 
Ákr. 116. § (2) bekezdése, amely a járási (kerületi) 
hivatal vezetője, a helyi önkormányzat szerve – a 
képviselő testület kivételével – és a rendvédelmi szerv 
helyi szerve által hozott határozata ellen biztosította a 
fellebbezés lehetőségét.55  
Az Alaptörvény hetedik módosítása rögzítette, hogy a 
közigazgatási és a rendes bírói szervezet elkülönül. Az 
Alaptörvény módosított 25. cikke akként rendelkezett, 
hogy Magyarországon kétféle bíróság van: a rendes és a 
közigazgatási bíróság. A közigazgatási bíróságok 
döntenek közigazgatási jogvitákban és törvényben 
meghatározott egyéb ügyben. A közigazgatási bírósági 
szervezet legfőbb szerve a Közigazgatási Felsőbíróság, 
amely biztosítja a közigazgatási bíróságok 
jogalkalmazásának egységét, a közigazgatási 
bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz. Az 
Alaptörvény módosított Záró és Vegyes rendelkezései 
értelmében a közigazgatási bírósági szervezet 
felállításáról szóló sarkalatos törvény hatálybalépéséig a 
bíróság dönt büntetőügyben, magánjogi jogvitában, 
törvényben meghatározott egyéb ügyben, a közigazgatási 
határozatok törvényességéről, önkormányzati rendelet 
más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről, a 
helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási 
kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról. Az 
említett sarkalatos törvény hatályba lépéséig a bíróságok 
igazgatásának központi feladatait az Országos Bírósági 
Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke végzi.56 
Az Alaptörvény 2018. június 29. napjától hatályos 
módosított rendelkezéseire hivatkozással az 
Országgyűlés megalkotta a közigazgatási bíróságokról 
szóló 2018. évi CXXX. törvényt (a továbbiakban: 
Kbtv.),57 amelynek a szervezeti és hatásköri szabályaira 

 

54 Kp. 99.§-hoz fűzött jogalkotói indokolás. 
55 A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes 
hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő 
törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Bürotörvény.) 76. § (2) 
bekezdésével utóbb beiktatott (5) bekezdés akként 
rendelkezett, hogy az Ákr. 116. § (2) bekezdésében 
foglalt határozatok ellen sincs helye fellebbezésnek, ha 
azt a törvény kizárja. A Bürotörvény. – összhangban a 
közigazgatási per elsődlegességével – megerősítette, 
hogy az Ákr. rendszerében nem általános jogorvoslat az 
elsőfokú határozat elleni fellebbezés és lehetővé tette, 
hogy az Ákr. által a 116. § (2) bekezdésben 
meghatározott ügytípusokban általánosságban biztosított 
fellebbezés lehetőségét törvény kizárhassa. Lásd 
Bürötörvény. 76. §-hoz fűzött jogalkotói indokolás. 
Kommentár az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvényhez (szerk.: Barabás Gergely–
Baranyi Bertold–Fazekas Marianna), (Complex Jogtár). 
Az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével 
összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. 
törvény 200. §-a és 252. § (2) bekezdése értelmében 
2020. január 1. napjától hatályát vesztette az Ákr. 116. § 
(2) bekezdése a) pontjában a „járási (kerületi) hivatal 
vezetője vagy” szövegrész. A módosítás eredményeként 
kialakított egyfokú hatósági eljárási modell összhangban 
van az Ákr. azon célkitűzésével, miszerint a hatósági 

röviden utalunk. Egyrészt, kétszintű szervezetet 
határozott meg, amely a Közigazgatási Felsőbíróságból 
és nyolc közigazgatási törvényszékből állt.58 A 
közigazgatási törvényszékek illetékességi területe 
igazodott a korábbi szabályozás alapján létrehozott 
kiemelt közigazgatási és munkaügyi bíróságok 
illetékességéhez.59 Másrészt, a közigazgatási 
törvényszékek kizárólag első fokon jártak el,60 a 
Közigazgatási Felsőbíróság elbírálta a perorvoslatokat 
(fellebbezés, felülvizsgálat), törvény által hatáskörébe 
utalt ügyekben elsőfokon és egyben végső fokon 
ítélkezett.61 Az átmeneti rendelkezéseket a Kbtv. 
hatálybalépéséről és az egyes átmeneti szabályokról 
szóló 2018. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban: 
Átmtv.) állapította meg, ennek 25. §-a értelmében a Kbtv. 
hatálybalépésének napja 2020. január 1. lett volna. Az e 
két jogszabály alaptörvény-ellenességének 
megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos 
normakontroll-indítványokat az Alkotmánybíróság a 
22/2019. (VII. 5.) AB határozatában elutasította vagy 
visszautasította.62 A Kbtv. hatálybalépésének 
elhalasztásáról szóló 2019. évi LXI. törvény értelmében 
az Átmtv. 2019. július 9-től hatályát vesztette, ezért a 
Kbtv. sem léphetett hatályba, rövid ideig, 532 napig 
szerepeltek a lényegében hatályba nem lépett 
alaptörvényi rendelkezésekben a különálló közigazgatási 
bíróságokra vonatkozó szabályok. Utóbb, az 
Alaptörvény 2019. december 19. napján hatályba lépett 
nyolcadik módosítása lényegében visszaállította a 
hetedik módosítás előtti szervezeti kereteket, így az 
önálló közigazgatási bíróságok nem jöttek létre.63 A 
nyolcadik módosítás 5. §-a értelmében az Alaptörvény 
25. cikkének helyébe a következő rendelkezések léptek: 
a bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el. 
A legfőbb bírósági szerv a Kúria. A bíróság dönt 
büntetőügyben, magánjogi jogvitában, a közigazgatási 
határozatok törvényességéről, az önkormányzati rendelet 
más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről, a 

eljárás megindulása/megindítása és abban hozott anyagi 
jogerős bírósági döntés meghozatala között a lehető 
legrövidebb idő teljen el. A képviselő testület kivételével, 
a helyi önkormányzat szerve vagy rendvédelmi szerv 
helyi szerve által hozott határozat ellen továbbra is lehet 
fellebbezéssel élni kivéve, ha törvény a fellebbezést 
kizárja. Lásd Az egyfokú járási hivatali eljárások 
megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. 
évi CXXVII. törvényhez fűzött általános indoklás. 
56 Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása 
(2018. június 28.) 5. cikk, 10.cikk. 
57 BUBORI i.m. 83. 
58 Kbtv.1. § (1) bekezdés. 
59 Kbtv. 1. melléklet, Általános indokolás. 
60 Kbtv. 5. § (2) bekezdés, Kbtv. 5–6. §-hoz fűzött 
jogalkotói indokolás. 
61 Kbtv. 11. § (1) bekezdés, Kbtv. 11–14. §-hoz fűzött 
jogalkotói indokolás. 
62 BUBORI i.m. 99. 
63 BUBORI i.m. 105–106., PATYI András: Néhány 
gondolat a hetedik Alaptörvény-módosítás ürügyén, In: 
Liber Amicorum László Trócsányi: Tanulmánykötet 
Trócsányi László 65. születésnapja alkalmából (szerk.: 
Kruzslicz Péter–Sulyok Márton–Szalai Anikó), Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete (SZTE 
ÁJK NRTI), Szeged, 2021, 139–155. 
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helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási 
kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról és 
törvényben meghatározott egyéb ügyben. Mindezek 
alapján a különbíróságok létrehozásának lehetőségéről az 
Alaptörvény nem rendelkezik. 
Az Országgyűlés 2019. december 17-én elfogadta az 
egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások 
megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. 
évi CXXVII. törvényt (a továbbiakban: Efjtv.), amely 
2020. március 31. napjától megszüntette a közigazgatási 
és munkaügyi bíróságokat. A 2022. március 1. napjáig 
hatályos szabályok szerint első fokon a közigazgatási 
kollégiummal működő törvényszékek és a törvényben 
meghatározott esetben a Kúria ítélkeznek. Másodfokon 
és felülvizsgálati ügyekben a Kúria jár el. A módosított 
Bszi. 21. § (4) bekezdése értelmében a Fővárosi 
Törvényszéken, a Budapest Környéki Törvényszéken, a 
Debreceni Törvényszéken, a Győri Törvényszéken, a 
Miskolci Törvényszéken, a Pécsi Törvényszéken, a 
Szegedi Törvényszéken és a Veszprémi Törvényszéken 
közigazgatási kollégium is működik. A törvényi 
indokolás akként fogalmaz, hogy az Efjtv. a differenciált 
hatásköri szabályozást módosította, amennyiben az 
eddigi háromszintű szabályozást kétszintűvé alakította és 
a feloszlatás kivételével a gyülekezési joggal kapcsolatos 
közigazgatási perekkel a Kúria hatáskörét bővítette. A 
szervezetrendszer megváltoztatása az illetékességi 
szabályok módosítását vonta maga után. Azokon a 
törvényszékeken került megszervezésre közigazgatási 
kollégium, amelyeken regionális illetékességű 
közigazgatási és munkaügyi bíróságok működtek azzal, 
hogy a Fővárosi Törvényszéknek az egyes kiemelt 
ügyekre kizárólagos illetékessége van. A fórumrendszer 
módosítása következtében szükséges volt módosítani 
azon határozatok körét, amely ellen lehetséges 
fellebbezéssel vagy felülvizsgálattal élni. A hatályos 
szabályozás értelmében tehát, az elsőfokú bíróság 
(törvényszék) ítélete ellen csak akkor van helye 
fellebbezésnek, ha törvény azt kifejezetten megengedi. 
Ennek hiányában, a törvényszék ítélete ellen elsősorban 
a Kúria előtti felülvizsgálat kezdeményezése lehetséges. 

II. A fellebbviteli hatáskör módosítása a közigazgatási 
ítélkezésben 

A közigazgatási jogviták elbírálására vonatkozó 
hatásköri és illetékességi szabályok 2020. április 
elsejével történt módosítása jelentősen megnövelte a 
Kúria ügyterhelését a közigazgatási ügyekben.64 
Ahogy már fentebb említettük, az Efjtv. 2020. április 1-
jei hatállyal több változást is hozott, ami kihatott a Kúria 
feladataira, működésére. Ezek közül kiemelendő a 
közigazgatási bíráskodás rendszerének átalakítása. A 
közigazgatási és közszolgálati ügyekben megszűnt a 
törvényszékek és az ítélőtáblák másodfokú hatásköre, és 
a Kúria vált általános másodfokú bírósággá egész 
Magyarországra kiterjedő illetékességgel. Azaz az új 
szabályozás a közigazgatási bíráskodás valamennyi 
jogorvoslatának elbírálását a Kúriára telepítette.65 Míg 

 

64 A 2021. évi CXXXIV. törvény végső előterjesztői 
indokolása a 69., 72., 73. és 79–81. §-okhoz. 
65 A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 
2020. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az 
önkormányzati normakontroll körében 5. 

tehát korábban a Kúria csak időszakosan jelentkező 
(választási), avagy közvetlen alkotmányjogi anyagi jogi 
alappal rendelkező (önkormányzati jogalkotás 
felülvizsgálata) eljárásokban járt el kivételesen első 
fokon és elsősorban felülvizsgálati bíróság volt, az új 
szabályok ezt a kivételességet jelentősen kitágították.66 
Mindezeknek a változásoknak az eredményeként a Kúria 
olyan felsőbírósággá vált, ahol a klasszikus 
felülvizsgálati jogkör gyakorlásán túl elsőfokú, 
másodfokú és harmadfokú eljárások is folynak.67 Ez a 
komplexitás jelentős kihívások elé állította az 
intézményt, mindenekelőtt a Közigazgatási Kollégiumot: 
nyolc, illetve három napos határidők mellett is tudni 
kellett dönteni.  
Az Efjtv. Magyarországon a közigazgatási bíráskodás 
kétfokú modelljét vezette be, amelynek értelmében a 
közigazgatási bíráskodás valamennyi jogorvoslati 
feladatát a Kúria látta el. A bevezetése óta eltelt több mint 
másfél éves időszak tapasztalatai azt mutatták, hogy a 
Kúria ügyterhe a változtatás miatt aránytalanul megnőtt, 
a 2020. április 1. napja előtti ügyérkezés több, mint a 
kétszeresére emelkedett. A Kúriához érkező fellebbezési 
ügyek összetétele ugyanakkor nem különbözik az ügyek 
jellegét tekintve más jogágak fellebbezési ügyeitől, mivel 
elsősorban eljárási típusú végzés formában meghozott 
döntések jogszerűségéről kell a Kúriának állást foglalnia. 
Ez a társadalmat szélesebb körben érintő jogegységi 
kérdések tisztázásától szakmai erőforrásokat vont el. A 
jogalkotói indokolás leszögezi, hogy szükséges a Kúria 
vonatkozásában mindhárom nagy ítélkezési területen, 
tehát a civilisztikai, büntető és a közigazgatási 
szakterületen is egységes feladatkört teremteni.68 
A jogszabályváltozás a 2020. évben a (fellebbezett) 
közigazgatási ügyek számának meredek, ugrásszerű 
emelkedését eredményezte. Míg a 2019-ben érkezett 
közigazgatási ügyek száma 2188, ugyanez a szám 2020-
ban 3177, 2021-ben pedig már 4414 volt. A 
közigazgatási szakágba 2020-ban összesen 1527 
felülvizsgálati és 1370 fellebbezett ügy, míg 2021-ben 
összesen 1786 felülvizsgálati és 2234 fellebbezett ügy 
érkezett. 
Emellett megjelentek a jogegységi panaszok, 2021-ben 
22 jogegységi panasszal érintett ügy kapcsolódott a 
Közigazgatási Kollégiumban hozott kúriai határozathoz. 
A Kúria az ország legleterheltebb bíróságává vált. 
Indokolttá vált, hogy a közigazgatási jogvitákban a Kúria 
mellett más bírósági szint is jogorvoslati hatáskört 
kaphasson. Mivel a közigazgatási ügyekben a kijelölt 
törvényszékek járnak el elsőfokon, jogorvoslati szintként 
értelemszerűen csak az ítélőtáblák jöhettek szóba. 
A Kúria az OBH elnökének jelezte leterheltsége súlyos 
fokát, valamint a prognosztizálható további jelentős 
ügyteher-növekedést, mellyel a 2022. év első felében 
szembe nézni kényszerül és kérte a jogalkotás 
kezdeményezésére hatáskörrel rendelkező OBH elnökét, 
hogy kezdeményezze a másodfokú közigazgatási 
hatáskörbe tartozó ügyek nagyobb részének 

www.parlament.hu/irom41/16704/16704.pdf 
(2022. február 2-i letöltés). 
66 Uo. 
67 Uo. 
68 A 2021. évi CXXXIV. törvény végső előterjesztői 
indokolása a 153. §-hoz. 
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„átcsoportosítását” az ítélőtáblákra.69 2021. október 
elején a Kúria elnöke az egyes igazságügyi és kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló törvények tervezetének 
véleményezése kapcsán azt javasolta, hogy a 
közigazgatási fellebbezések ítélőtáblá(k)ra kerüljenek, 
figyelemmel arra, hogy a közigazgatási jogviták 
elbírálására vonatkozó hatásköri és illetékességi 
szabályok 2020. április 1-jével történt módosítása 
jelentősen megnövelte a Kúria ügyterhelését a 
közigazgatási ügyekben. A 2021. év végére a Kúriai 
ügyérkezés a 2003. évi, azaz az ítélőtáblák felállítása 
előtti szintre emelkedett, továbbá jelentős ügyérkezést 
jelentenek majd a 2022. évi általános országgyűlési 
választással kapcsolatos ügyek. 
Arra tett javaslatot, hogy a külön törvényben az 
ítéletekkel szemben és a közigazgatási perrendtartásban 
a végzésekkel szemben biztosított fellebbezés elbírálása 
az erre kijelölt ítélőtáblá(k)hoz kerüljön, a keresetlevelet 
visszautasító és a pert megszüntető végzés kivételével.  
A Kúria ezt követően az OBH elnökének a 
hatásvizsgálathoz kért adatszolgáltatást rövid határidőn 
belül megküldte. 
A Kúria az adatok összevetése érdekében teljes körű 
adatszolgáltatást végzett a 2000. és 2021. I. félév közötti 
időszak közigazgatási ítélkezésének a legfontosabb 
Kúriára/Legfelsőbb Bíróságra vonatkozó adatairól. Az 
adatokból jól látható, hogy a 2021. év ügyérkezése az 
ítélőtáblák létrehozása előtti szintre emelkedett, 
miközben az ítélőtáblák létrehozásának éppen az volt a 
célja, hogy a Legfelsőbb Bíróság ügyterhelése 
radikálisan csökkenjen, és a jogegységesítő feladataira 
tudjon koncentrálni. A jogszabályváltozások 
következtében nem egyszerűen visszaállt a helyzet, 
hanem újra fellebbezéseket kellett elbírálnia a Kúriának, 
miközben újszerű igazságszolgáltatási feladatokat is 
kapott (jogegységi panasz, önkormányzati 
normakontroll, kiemelt elsőfokú közjogi hatáskörök). 
A Kúria elnöke a legfőbb bírói fórum helyzetéről az 
Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága előtt 2021. október 
26-án is beszámolt, és fölvetette az esetleges módosítás, 
elsősorban a fellebbezési ügyek ítélőtáblákra 
telepítésének szükségességét. A Kúria elnökének 
beszámolója, javaslata, a jegyzőkönyv nyilvánosan 
hozzáférhető.70 
A Kúria javaslata a módosítás mikéntjére, a hatásköri 
változással érintett ítélőtáblák számára és körére, a 
Fővárosi Ítélőtábla Közigazgatási Kollégiuma 
létesítésére nem terjedt ki. 

III. A közigazgatási bírósági hatáskör-változással 
kapcsolatos jogszabály-módosítás 

A közigazgatási peres és nemperes ügyekben tehát a 
kijelölt közigazgatási kollégiummal működő 
törvényszékek jártak el első fokon, éppen ezért 
jogorvoslati szintként (másodfokon) az ítélőtábla 
meghatározása volt indokolt. Emellett szólt az az érv is, 

 

69 A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 
2020. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az 
önkormányzati normakontroll körében 3. 
www.parlament.hu/irom41/16704/16704.pdf 
(2022. február 2-i letöltés). 
70 A beszámoló adatlapjai az alábbi linken érhetők el: 
www.parlament.hu/irom41/16704/16704.pdf 
(2022. február 2-i letöltés). 

hogy a Fővárosi Ítélőtábla 2012. december 31. napjáig 
már részt vett másodfokú bíróságként az akkor még 
aktusfelülvizsgálatként működő közigazgatási 
bíráskodásban.  
A közigazgatási bíráskodás fentiekből következő, 
minimális mértékű átalakítása történt meg az egyes 
büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb 
törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIV. 
törvénnyel (a továbbiakban: Törvény), melynek 
rendelkezései „szakaszosan” lépnek hatályba.  
A bírósági szervezetet – azaz a közigazgatási bíráskodást, 
a másodfokú ítélkezés hatásköri átrendezéshez 
kapcsolódó szervezeti és jogállási szabályokat – 
közvetlenül érintő rendelkezések, valamint az előzetes 
döntéshozatali indítványra vonatkozó rendelkezések 
2022. január 1. napján, míg a közigazgatási másodfokú 
ítélkezéshez kapcsolódóan a Kp.-t módosító 
rendelkezések 2022. március 1. napján lépnek hatályba. 

A Kúria Alaptörvényben meghatározott elsődleges 
feladata a jogegység biztosítása. A 2020. év küszöbén a 
magyar Országgyűlés megerősítette a Kúria kitüntetett, 
Alaptörvényben biztosított jogegységesítő szerepét. A 
2019 decemberében elfogadott törvénymódosítások 
egyrészt vitathatatlanná tették a Kúria eseti döntéseinek 
kötelező erejét, másrészt a jogszabályi változások 
további eredménye egy, a jogegységet biztosító új 
eljárás, a jogegységi panaszeljárás bevezetése volt, amely 
újszerű és – nem elhanyagolható – ítélkezési és igazgatási 
feladatokat ró a Kúriára. 
Mivel az előző, 2020. április 1. napján végrehajtott 
átszervezés (hatásköri és illetékességi változás) elmúlt 
másfél éves tapasztalatai a jogalkotó számára azt 
mutatták, hogy a kúriai ügyérkezés az ítélőtáblák 
felállítása előtti szintre emelkedett, ezért arról döntött, 
hogy az ítélőtáblai szintet be kell vonni a másodfokú 
közigazgatási ítélkezésbe.71 A módosítás eredményeként 
a közigazgatási ügyben eljáró bíróságok fórumrendszere 
módosul, a jogorvoslati feltételek és szabályok nem. 
Továbbra is általános elsőfokú bíróság a közigazgatási 
kollégiummal működő törvényszék. Kivételes, 
törvényben meghatározott esetekben a Kúria jár el 
elsőfokon. Általános másodfokú (fellebbezési) bíróság a 
közigazgatási kollégiummal rendelkező ítélőtábla. 
Azaz rendes jogorvoslati szintként az ítélőtábla 
hatáskörét mondja ki a törvény, kizárólagos illetékesség 
megállapításával együtt, ami azt jelenti, hogy a 
módosítás ismételten megteremtette a Fővárosi Ítélőtábla 
másodfokú hatáskörét a közigazgatási perekben 2022. 
március 1-jétől. Az ugró fellebbezés jogintézményét a 
jogalkotó nem építette vissza, így a Kúria csak 
kivételesen, az ítélőtáblához tartozó elsőfokú döntések 
ügyében járhat el másodfokú bíróságként.  
Fentieknek megfelelően a Bszi. 22. § (4) bekezdése 
kimondja, hogy a Fővárosi Ítélőtáblán működik 
közigazgatási kollégium. A Bszi. új 197/E. § (2) 

Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága 2021. október 
26-án megtartott ülésének a jegyzőkönyve az alábbi 
linken érhető el: 
www.parlament.hu/documents/static/biz41/bizjkv41/IUB
/2110261.pdf (2022. január 31-i letöltés). 
71 A 2021. évi CXXXIV. törvény végső előterjesztői 
indokolása a 69., 72., 73. és 79–81. §-okhoz. 
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bekezdése rögzíti, hogy az ítélőtábla közigazgatási 
kollégiuma 2022. március 1-jétől működik. 

A Fővárosi Ítélőtáblán működő új Közigazgatási 
Kollégium is az ítélőtábla szervezeti egysége, vagyis a 
változással nem jön létre, hiszen törvénnyel nem is 
hozható létre közigazgatási különbíróság, mint már 
említettük, ilyen létesítését az Alaptörvény nem is teszi 
lehetővé.  
A Fővárosi Ítélőtábla a másodfokú ügyeket ún. felmenő 
rendszerben kapja meg, figyelemmel arra, hogy a 
fellebbezési ügyek elbírálását döntően a Kp. határidőhöz 
köti. Ez azt jelenti, hogy folyamatban lévő ügyek 
átadására a Kúria részéről nem kerül sor, szemben a 
2020. április 1-jei hatásköri változás rendezésével, 
amikor is a Kúria a folyamatban lévő fellebbviteli 
ügyeket átvette a Fővárosi Törvényszékről. A 
fellebbezési ügyek elbírálására vonatkozó új szabályokat 
a hatályba lépés napján, illetve azt követően előterjesztett 
fellebbezésekre kell alkalmazni. A Fővárosi Ítélőtábla 
így fokozatosan tehermentesíti a legfőbb ítélkező 
fórumot, a 2022. február 28-ig előterjesztett 
fellebbezéseket még a Kúria bírálja el. 
Az ítélőtáblai bírósági szint bevonására, valamint a bírák 
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. 
törvény (a továbbiakban: Bjt.) kijelölési szabályaira 
tekintettel módosította a jogalkotó a Bszi. 76. § (5) 
bekezdése e) pontját, amely az OBH elnökének 
kijelölésre vonatkozó hatáskörét kívánta pontosítani.  
A törvénymódosítással a Bjt. 30. §-ának csak az (1) 
bekezdése módosul, rögzítve, hogy a közigazgatási 
ügyekben eljáró bírákat a Fővárosi Ítélőtábla bíráinak 
tekintetében a Fővárosi Ítélőtábla elnökének javaslatára 
az OBH elnöke jelöli ki. A törvény indokolása szerint 
tekintettel arra, hogy a bírói karban vannak olyan bírák, 
akik a korábbi hatáskörváltozásig az ítélőtáblán vagy a 
Kúrián közigazgatási ügyszakban ítélkeztek, indokolt 
volt az ő esetükben lehetővé tenni, hogy visszatérjenek a 
közigazgatási ügyszakba. A jogalkotó a Bjt. 232/A. §-
ának személyi hatálya alá eső volt táblabírók számára (a 
Fővárosi Ítélőtábla megszűnt Közigazgatási 
Kollégiumának tagjai) – speciális jogállásukból fakadóan 
– biztosítani kívánta az áthelyezés speciális szabályok 
szerinti lehetőségét.72 
E bírák a Bjt. 232/U. § (2) bekezdése alapján a Bszi. 191. 
§-ának (7) bekezdése és e törvény 232/A. § személyi 
hatálya alá tartozó volt ítélőtáblai bírók, akik legalább 
kétéves legfelsőbb bírósági, kúriai vagy ítélőtáblai 
ítélkező bírói gyakorlattal rendelkeznek, az OBH 
elnökéhez intézett nyilatkozatban kérhetik közigazgatási 
ügyben eljáró ítélőtáblára való áthelyezésüket.  

A Kúria tehermentesítése a törvényszékek határozataival 
szembeni másodfokú eljárások alól biztosítja a 
felülvizsgálati és jogegységi feladatkörök esetében a 
gyorsaság és hatékonyság fenntartását, valamint az 
ügyszámnövekedéshez társuló ügyhátralék elkerülését.73 
A fellebbezési hatáskör módosulására tekintettel a Kúria 

 

72 Uo. 
73 Uo. 
74 Uo. 
75 CDL-AD(2021)036-e Hungary – Opinion on the 
amendments to the Act on the organisation and 
administration of the Courts and the Act on the legal 
status and remuneration of judges adopted by the 

jelentősebb, az Alaptörvényben deklarált szakmai 
feladataira koncentrálhat, a megnövekedett számú 
jogegységi, illetőleg jogegységi panasz ügyek ellátására, 
valamint figyelmet fordíthat a választási bíráskodás 
kizárólagos feladataira.74 
A választási bizottságok határozatainak bírósági 
felülvizsgálata az országgyűlési választásokat illetően 
változatlan jogi és szervezeti keretek között zajlik, 
ugyanúgy, mint 2014-ben és 2018-ban. Választási 
ügyekben – elenyésző kivétellel – első és végső fokon a 
Kúria jár el. A törvénynek a választási ügyekre 
semmilyen kihatása nincs.  

A törvény módosítja a Bszi.-t a Velencei Bizottságnak a 
jogegységi eljárásra vonatkozó megállapításaira 
figyelemmel. A 2020-ban bevezetett jogegységi panasz 
intézményét illetően a Velencei Bizottság CDL-
AD(2021)036 számú véleménye hangsúlyozza, hogy a 
jogintézmény, mint jogorvoslati eszköz megfelel a 
Velencei Bizottság által érvényesített 
követelményeknek, különös tekintettel arra, hogy a felek 
indítványára, az ő részvételükkel zajlik az eljárás. A 
vélemény mindezek mellett tartalmaz a Kúria működését 
érintő javaslatokat is. Ilyen a hagyományos, jelenlegi 
formájában 1998 óta a jogrend részét képező (elvi) 
jogegységi eljárás megszüntetésére vonatkozó javaslat, 
valamint az a javaslat, hogy a jogegységi panasz tanács a 
jelenleginél is több bíró közreműködésével hozza meg 
döntéseit.75 

A törvény a jogegységi eljárást nem szünteti meg, hanem 
a jogegységi panasz eljárásba integrálja az Európai Unió 
Bírósága előzetes döntéshozatali (preliminary ruling) 
eljárásának mintájára és az ehhez szükséges 
módosításokat vezeti végig a Bszi. vonatkozó 
előírásain.76 Ennek eredményeként ezekben az ügyekben 
is a jogegységi panasz tanács jár el a jövőben; a Bszi. 35. 
§-a alapján a jogegységi panasz tanács dönthet úgy, hogy 
az ügyet az érintett kollégium kúriai bíró tagjaival 
kiegészülve tárgyalja, vagy a Kúria teljes ülése elé utalja. 

A jogegységi eljárásban az előzetes döntéshozatali 
indítvány elbírálása során a jogegységi panasz 
elbírálásának szabályait a Bszi. új 37–41. §-aiban írt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 

Eltérés a korábbi jogegységi eljárás szabályaihoz – a 
Bszi. 32. § (1) bekezdése a) pontjához – képest, hogy a 
jogegységi eljárást kizárólag az egységes ítélkezési 
gyakorlat biztosítása érdekében lehet igénybe venni, a 
joggyakorlat továbbfejlesztése, elvi kérdésekben való 
előzetes állásfoglalás érdekében már nem. A felek 
részvételét erősíti a Bszi. új 37. § (3) bekezdése is, mely 
alapján a jogegységi panasz tanács elnöke a 32. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján indult jogegységi eljárás 
esetén az annak alapjául szolgáló eljárásban részt vevő 
feleknek, illetve terhelteknek és védőknek az indítványt 

Hungarian parliament in December 2020, adopted by the 
Venice Commission at its 128th Plenary Session (Venice 
and online, 15–16 October 2021) 
www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
AD(2021)036-e (2022. február 3-i letöltés). 
76 A 2021. évi CXXXIV. törvény végső előterjesztői 
indokolása (általános indokolás.) 
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megküldi, akik arra az indítvány kézbesítésétől számított 
15 napon belül nyilatkozatot tehetnek. 
Az eddigi szabályokhoz képest változás, hogy a 
jogegységi eljárás kezdeményezésére nem jogosult a 
Kúria kollégiumvezető-helyettese, továbbá az ítélőtábla 
elnöke.77 Változatlan maradt az indítványozásra 
jogosultakhoz javaslatot tevők köre (az ítélőtáblák és a 
törvényszékek kollégiumvezetői). 
A Kp. tehát 2022. március 1-jétől módosul. A változás a 
Kúria elsőfokú hatásköreit is kisebb mértékben érinti. A 
Kp. módosuló 12. § (2) és új (3) bekezdése a 
közigazgatási kollégiummal rendelkező ítélőtábla 
elsőfokú hatáskörét mondja ki az eljáró közigazgatási 
szerv kijelölésére irányuló eljárásban, valamint a törvény 
által hatáskörébe utalt ügyekben.  
A Kúria változatlanul első és végső fórum: 
az alkotmányjogi panasz orvoslása eljárási eszközének 
megállapítására irányuló eljárásban;  
a helyi önkormányzati rendelet más jogszabályba 
ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban;  
a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettségének 
elmulasztása miatti eljárásban;  
a feloszlatás kivételével a gyülekezési joggal kapcsolatos 
eljárásban; valamint  
a törvény által hatáskörébe utalt ügyben,78 így különösen 
a választási döntések bírósági felülvizsgálata során.  
A Kp. 8. § (5) bekezdése alapján a közigazgatási 
kollégiummal rendelkező ítélőtábla másodfokon eljáró 
tanácsa három hivatásos bíróból áll.  
A Kúria az „új főszabály” szerint 2022. március 1-jétől 
öt hivatásos bíróból álló tanácsban jár el a közigazgatási 
jogvitákban.79 Ha az ügy jellege ezt indokolja, az öt 
hivatásos bíróból álló tanács legfeljebb két tagja olyan 
hivatásos bíró lehet, aki közigazgatási ügyben eljáró 
bírónak nincs kijelölve, más szakterületen rendelkezik 
szakmai ismeretekkel. A tanács elnöke kivételes 
esetekben elrendelheti, hogy az ügy elbírálása három 
hivatásos bíróból álló tanács elé kerüljön, ha az ügy 
jellege ezt indokolja (például olyan ügyekben, ahol az 
elsőfokú bíróság az egyszerűsített per szabályai alapján 
járt el).  
Az öt főből álló tanács eljárási kódexben történő 
szabályozását előrevetítette az egyes igazságügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXV. törvény 
39. §-a (mely a Bszi. 10. § (2) bekezdését módosította), 
amelynek végső előterjesztői indokolása szerint a 
nagyobb tanácsok mellett szólnak a történeti 
hagyományaink, hiszen a történeti alkotmány 
időszakában is nagylétszámú tanácsok működtek, és más 
országoknak is az a gyakorlata, hogy a legfelsőbb szinten 
ítélkező bíróságokon nem kis létszámú bírói tanácsok 
járnak el. A Bszi. 10. § (2) bekezdése szerint a Kúria 
elnöke egy vagy több szakágat érintően, az érintett 
kollégium véleményét kikérve dönthet úgy, hogy a 24. § 
(1) bekezdésében megjelölt egyes eljárásokban kizárólag 
öttagú tanácsok járnak el. Megjegyzendő, hogy 
miközben a Kúria Ügyelosztási rendje80 szerint a 
kollégiumokban alapvetően öttagú ún. igazgatási 

 

77 Bszi. 33. § (1) bekezdés a) pont. 
78 Kp. 12. § (3) bekezdés (2022. március 1-jétől hatályos 
szöveg). 
79 Kp. 8. § (6) bekezdése (2022. március 1-jétől hatályos 
szöveg). 
80 A Kúria 2022. január 1. napjától hatályos Ügyelosztási 
rendje. 

tanácsok működnek, ezidáig a Kúria elnöke az 
ítélkezésre nézve ilyen rendelkezést nem adott ki.81 
A változás nem érinti a Kúria felülvizsgálati hatáskörét, 
így a Kp. 115. § új (1) bekezdése alapján – figyelemmel 
a Kúriától elkülönült másodfokú hatáskört gyakorló 
bíróságra (bírósági szintre) – a jogerős ítélet, a 
keresetlevelet visszautasító és az eljárást megszüntető 
jogerős végzés ellen a Kúriához lehet felülvizsgálati 
kérelemmel fordulni. A jogalkotói indokolás szerint a 
keresetlevelet visszautasító végzés jellegét tekintve 
különbözik más eljárási típusú végzéstől, mivel a 
közigazgatási jogvitát lezárja. A jogorvoslathoz fűződő 
garanciális jog biztosítása, valamint e döntések jellege 
miatt indokolt, hogy az ilyen típusú végzés ellen a 
Kúriához felülvizsgálati kérelemmel lehessen fordulni, 
ezért a fellebbezés helyett a keresetlevelet visszautasító 
bírói döntéssel szemben felülvizsgálati kérelem 
terjeszthető elő. Az eljárást megszüntető végzés a 
keresetlevelet visszautasító végzéshez hasonlóan a 
közigazgatási jogvitát lezárja. Emiatt e döntéssel 
szemben indokolt a Kúriához felülvizsgálati kérelem 
útján jogorvoslati lehetőséget biztosítani.82 
Nincs helye felülvizsgálatnak azonban, ha a fél a 
fellebbezési jogával nem élt, és a másik fél fellebbezése 
alapján a másodfokú bíróság az elsőfokú határozatot 
helybenhagyta.83 

Összefoglalás 

Rövid tanulmányunkban a Kúria hatásköri szabályainak 
változásával kapcsolatos néhány kérdést vizsgáltunk 
meg, áttekintést adtunk a közigazgatási bíráskodás főbb 
szervezeti és hatásköri megoldásairól, a magyar 
közigazgatási bírósági hatáskörökre vonatkozó egyes 
szabályok változásáról, az új jogszabálymódosításról. 
Természetesen a magyar közigazgatási bíráskodás 
számos változást megélt rendszerének minden 
részletkérdésére nem térhettünk ki, de talán 
megvilágítottuk a 2020–2022. évek folyamán 
bekövetkezett változások okait és főbb jellemzőit. 
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