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I. Valóságos – időben, térben elkülönülő –
anyagi halmazat valósul meg, ha a
hosszabb időn át tartó, folyamatos jellegű,
egységbe tartozó elkövetési magatartás (a
kiskorú veszélyeztetése) mellett egyetlen
részcselekménnyel együtt történik más
bűncselekmény elkövetése (testi sértés,
garázdaság). Ilyen esetben a cselekmények
nem alaki halmazatban elkövetettnek
minősülnek,
és
megnyílik
a
másodfellebbezés, így a harmadfokú eljárás
lehetősége.
II. Amennyiben a bíróság megállapítja,
hogy a vádiratban foglalt cselekmény a
vádirati minősítéstől eltérően minősülhet,
az
eltérő
minősítésre
alapozva
hatáskörének hiányát állapítja meg és erre
figyelemmel az ügy áttételéről rendelkezik,
ezen intézkedéséből nem következik, hogy
az ügyészségnek törvényes kötelessége
lenne a vádirati tényállásban leírt
cselekmény vádirati minősítését a bíróság
által megállapított eltérő minősítéshez
igazítani, a vádirati tényállás ügyészi
minősítését megváltoztatni.
III. Amennyiben a másodfokú bíróság akár
a 2020. évi LVIII. törvény 211. §-a alapján
a veszélyhelyzetre figyelemmel, akár a Be.
598. §-a alapján tanácsülésen hozott
ügydöntő határozatot, a határozattal
szemben a jogorvoslat az indokolt határozat
kézbesítésével nyílik meg, a jogorvoslati
határidő
az
indokolt
határozat
kézbesítésétől számítandó ..........................
I. Ha az elkövető a nemi erkölcs elleni
cselekményeit a sértett sérelmére a 12.
életévének betöltése után a további
büntetőjogilag releváns életszakaszában – a
12–14. életév, a 14–18. életév – tovább
folytatja, akkor a bűncselekmények
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valóságos
halmazatot
alkotnak.
A
folytatólagosság egységét a kiskorú sértett
életkorában bekövetkezett változás lezárja.
A szexuális bűncselekmények esetében az
egység, illetve a halmazat kérdésében az
elhatárolás alapvető szempontja a sértettek
életkora.
II. A cselekmény szeméremsértő voltát a
társadalomban uralkodó erkölcsi szabályok
és szokások, nem pedig az elkövető (vagy a
passzív alany) egyéni felfogása alapján kell
megítélni. A szeméremsértő cselekmény
csak akkor minősül fajtalanságnak, ha a
nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére
szolgál, vagyis az elkövető szexuális
indítékból vagy célból követi el.
III.
A
büntetőeljárás
lefolytatását
akadályozó magánindítvány hiánya utóbb
nem pótolható akkor, ha az elkövető
személyét
ismerő
jogosult
a
magánindítvány előterjesztésére nyitva álló
törvényes határidőt elmulasztja ..................
A csalással halmazatban nem követ el
egyúttal passzív vesztegetést is az az
egyéni vállalkozó, illetve az érdekében
tevékenységet végző személy, aki a csalást
kívülálló személlyel közösen követi el és
annak hasznából részesül ...........................
I. A terhelt előkészítő ülésen tett beismerő
nyilatkozatát és a tárgyalásról való
lemondását a rövidített jegyzőkönyvben is
rögzíteni kell. Ez olyan, a Be. 445. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti tartalmi elem,
amely nélkül nem lehet megállapítani, hogy
az eljárási szabályokat a bíróság
megtartotta-e.
II. Ekként úgy kell tekinteni, hogy a terhelt
beismerő nyilatkozata valójában nem állt a
bíróság rendelkezésére, így nem volt
lehetséges annak a Be. 504. § (3) bekezdése
szerinti elfogadása sem, és értelemszerűen
sor sem kerülhetett a Be. 504. § (2)
bekezdésében írt feltételek vizsgálatára.
Ezáltal a Be. 649. § (2) bekezdés d) pontja
szerinti felülvizsgálati ok megvalósult .......
A felülvizsgálati indítványt a benyújtásakor
hatályos
büntetőeljárási
törvényben
szabályozott okokra lehet alapítani ............
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Az előzetes bizonyítás elrendelésére
irányuló kérelmet elutasító jogerős végzés
nem minősül az ügy érdemében hozott
jogerős végzésnek, ezért ellene nincs helye
felülvizsgálatnak ........................................
I. A teljes kártérítés elve nem azt jelenti,
hogy más károsultak részére, más
ügyekben – akár hasonló tényállás mellett –
megítélt összegeknek feleljen meg a nem
vagyoni kártérítés, hanem azt, hogy az
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Tartalom
alkalmas legyen a perbeli esetben az összes
körülmény értékelésével a károsultat ért
nem vagyoni hátrányok kompenzálására.
II. Az egészségkárosodott gyermek
ápolásával és gondozásával kapcsolatos
többletfeladatok
indokoltsága,
e
tevékenységek
időszükséglete
olyan
körülménynek
minősül,
amelynek
megállapításához
a
szakértő
alkalmazásának egyik feltételeként előírt
különleges szakértelemre van szükség. Az
viszont,
hogy
az
erre tekintettel
járadékigényt érvényesítő hozzátartozó a
fenti tevékenységeket valóban elvégzi-e, s
ha igen, milyen időtartamban, már olyan
ténynek tekinthető, amely a perben egyéb
módon bizonyítandó ..................................
Az utóbb alaptalanná vált ideiglenes
intézkedéssel összefüggésben okozott kár
megtérítése
iránt
kártalanítás
vagy
kártérítés címén igényt csak az ideiglenes
intézkedéssel közvetlenül érintett, az
eljárásban félként részt vevő személy
érvényesíthet ..............................................
I. A joghatósági ok fennállását a bíróság a
felperes keresete alapján hivatalból
vizsgálja.
II. Több alperes együttes perlése esetén a
magyar bíróság eljárhat valamennyi
alperessel szemben, ha legalább az
alperesek egyikének székhelye vagy
lakóhelye belföldön van, feltéve, hogy a
keresetek között olyan szoros kapcsolat áll
fenn, hogy az elkülönített eljárásokban
hozott,
egymásnak
ellentmondó
határozatok elkerülése érdekében célszerű
azokat együttesen tárgyalni és róluk együtt
határozni ....................................................
Ha a felperes nem vitatja, hogy a
szerződésben az illetékességi kikötés
általános szerződési feltételként szerepel, és
a kikötött bíróság az alperesnek legkésőbb
az első tárgyaláson előterjesztett kérelmére
a pert – az alperes által megjelölt – illetékes
bírósághoz teszi át tárgyalás és elbírálás
végett, a felperes utóbb az illetékességi
kikötésre hivatkozással nem kérheti az
áttételt a kikötött bírósághoz ......................
Ha a szolgáltatás hibáját a szerződés
megkötésekor a jogosult ismerte, vagy azt a
szolgáltatás jellege, természete vagy a
szerződéskötés körülményei alapján fel
kellett ismerni, a kötelezett hibás teljesítése
nem állapítható meg ...................................
I. A haszonbérbeadó alperest megillette az
a jog, hogy kezdeményezze a haszonbérleti
szerződés
egyoldalú
módosítását
a
haszonbérleti díjnak a kezdeményezéskor
irányadó,
helyben
szokásos
piaci
haszonbérleti díjra való emelése érdekében;
a kezdeményezése – miután a szerződő
felek eltérően nem rendelkeztek – megfelelt
az első kezdeményezés konjunktív törvényi
feltételeinek.
II. A kezdeményezéssel egyet nem értő
haszonbérlő felperest megillette az a jog,
hogy a kezdeményezés kézhezvételétől

számított 30 napos jogvesztő határidőn
belül a bírósághoz forduljon, éljen a
szerződés
kivételes
egyoldalú
módosításához kapcsolódó, anyagi jog által
szabályozott sui generis igényérvényesítés
lehetőségével.
III. A perben a felperes nem kerülhet
hátrányosabb helyzetbe, mintha nem él a
bírósághoz fordulás lehetőségével.
IV. A bíróság a perben elrendelt szakértői
bizonyítás alapján arról dönt, hogy a
kezdeményezésben megjelölt haszonbér
megfelel-e a törvényi követelményeknek ...
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A civil szervezet bejegyzése után indult
törvényességi felügyeleti eljárásban már
nincs lehetőség annak vizsgálatára, hogy a
civil szervezet bejegyzett neve (rövidített
neve)
megfelel-e
a
jogszabályi
követelményeknek. Annak megállapítása,
hogy a bejegyzett civil szervezet neve sértie más személy névviseléshez való jogát,
személyiségi jogsértés megállapítása iránt
indított polgári perben vizsgálható .............
I. Az árfolyamkockázat mibenlétét
szabályozó
szerződéses
feltételek
átláthatóságával kapcsolatban felállított
követelményrendszert
a
fogyasztói
irányelv, az irányelvet a hazai jogba
átültető nemzeti szabályozás, valamint az
Európai Unió Bíróságának a fogyasztói
irányelvet kötelező jelleggel értelmező
ítéletei adják meg.
II.
Átláthatóak
a
deviza
alapú
fogyasztói
kölcsönszerződésnek
az
árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő
rendelkezései, ha az árfolyamkockázati
tájékoztatás kiterjedt az árfolyamkockázat
mibenlétére, működési mechanizmusára, a
fogyasztó
fizetési
kötelezettségére
gyakorolt hatására és a fogyasztó gazdasági
helyzetére kiható lehetséges, akár jelentős
mértékben hátrányos következményeire ....
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Munkajogi igények tekintetében az
elévülés megszakadására a polgári jogi
szabályokat kell alkalmazni. Az igényt
keletkeztető
kötelem
nem
a
munkaszerződés
megkötése
vagy
módosítása, hanem a munkaviszonyból
eredő követelés esedékessége. Ennek
függvényében irányadó a régi Ptk. 327. §
(1) bekezdése, 2014. március 15-ét
követően pedig a Ptk. 6:25. § (1) bekezdés.
Ha az ellenkérelem előterjesztésére
törvényben meghatározott idő eltelt, a
keresetváltoztatás egymagában nem teremt
lehetőséget visszkereset előterjesztésére ....
A kormánytisztviselői jogviszony közös
megegyezéssel történő megszüntetése
önmagában nem eredményezi a tanulmányi

730

731

Tartalom
szerződés megszűnését. Ha erre a
kormánytisztviselő szerződésszegése miatti
jogszerű felmondással kerül sor, a
kormánytisztviselő
a
munkáltató
szerződésszegésére eredményesen a kapott
tanulmányi
támogatás
visszatérítési
kötelezettsége alóli mentesülés érdekében
nem hivatkozhat .........................................
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Amennyiben a szakhatóságokat kijelölő
jogszabály a telekalakítási eljárásban
másodfokú szakhatóságot nem nevesít, úgy
a másodfokú eljárás során együttműködési
kötelezettsége
keretében
szakmai
állásfoglalást adó állami főépítész nem
minősül másodfokú szakhatóságnak, ezáltal
a Kp. 25. § (2) bekezdése szerinti
hivatalból történő perbeállítás feltétele nem
áll fenn .......................................................
Megszegi az önkormányzat a támogatási
feltételeket, ha a munkakör betöltéséhez
szükséges tanulmány elvégzését negligáló
személyt egy új pályázat keretében
ismételten alkalmazza ................................
Amennyiben a felperes (érdekelt) a
megelőző eljárásban már hivatkozott tény
és körülmény vonatkozásában nem
hivatkozott egy adott bizonyítékra vagy
bizonyítási indítványra, ez nem zárja ki
ezen
bizonyíték
és
bizonyítási
indítvány közigazgatási bíróság általi
figyelembevételét. A Kp. 78. § (4)
bekezdése ugyanis csak a megelőző eljárás
idején fennálló és megelőző eljárásban nem
értékelt, felperes (érdekelt) részéről önhiba
miatt nem hivatkozott tény és körülmény –
és nem a bizonyíték, bizonyítási indítvány
– bíróság általi figyelembevételét zárja ki..
A Kp. 83. § (5) bekezdése alapján a
felperes keresetének fenntartása mellett
kiterjesztheti azt a jogsérelem elhárítása
érdekében megvalósított új közigazgatási
cselekményre, ha a jogsérelme nem nyert a
megvalósított közigazgatási cselekmény
által orvoslást. Ha új érdemi határozat
született, a keresetkiterjesztés erre a
határozatra vonatkozhat .............................
A vállalkozás a kellékszavatosságra
vonatkozó
jogszabályi
kötelezettség
fennállásáról
a
kellékszavatosság
fogalmának
pontos
és
megfelelő
használatával
köteles
a
fogyasztót
tájékoztatni olyan módon, hogy a fogyasztó
számára világos és egyértelmű legyen a
kellékszavatosság, a termékszavatosság és
a jótállás jelentése közötti különbség. A
kellékszavatosság
fogalmának
pontos
használata magában foglalja a fogyasztót
megillető szavatossági jogokról való teljes
körű és a jogszabályi előírásnak megfelelő
tájékoztatást ...............................................
A gépjármű nyilvántartás adatai alapján
történő „közvetlen” foglalása esetén a
becsérték megállapítására a foglalással
egyidejűleg szükségszerűen nem kerülhet
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755
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sor. A foglalás alóli mentességnél a
gépjármű – természetes személy adós által
gyakorolt tevékenység végzéséhez –
nélkülözhetetlen jellegének vizsgálatánál az
adós által igazoltan végzett több
tevékenység, több foglalkozás egyaránt
vizsgálandó ................................................
Az alperes személyének tisztázatlansága, az
eljárás formájának és a per típusának
keveredése az ítélet hatályon kívül
helyezésére vezető súlyos jogszabálysértés,
amely az elsőfokú eljárás lényeges
szabályai megszegésének minősül. ............
Ha a Katatv. speciális rendelkezéseire
figyelemmel
a
felperes
főállású
kisadózónak, illetve biztosítottnak nem
minősül – a Tbj. szerinti egyéni vállalkozói
tevékenység
egyidejű
szüneteltetése
ellenére – az Ebtv.Vhr. 27/A. § (1)
bekezdés a) pontja alapján a főállású
kisadózó egyéni vállalkozói tevékenység az
ellátásra való jogosultságot megelőzően
megszűnt
biztosítási
jogviszonynak
tekintendő, illetve az Ebtv. 43. § (2)
bekezdése szerinti az „egyidejűleg fennálló
több biztosítási jogviszony” fennállása nem
állapítható meg. A fennálló biztosításban (a
munkaviszonyban) töltött napokat össze
kell
számítani
az
ellátásra
való
jogosultságot
megelőzően
megszűnt
biztosítási
jogviszonyból
származó
biztosításban (a főállású kisadózó egyéni
vállalkozói jogviszonyban) töltött, a
gyermek születésének a napját megelőző
napokkal .....................................................
A végkielégítésre való jogosultságot a
törvényhozó a Hajtv. szabályozásában a
jogviszony
felmentéssel
való
megszüntetése és a törvényben kifejezetten
szabályozott egyéb, a honvédelmi szervezet
változásával,
jogviszonyváltásokkal
kapcsolatos
tényállásokat
tartalmazó
esetekben (Hajtv. 22. §, 25. §), valamint a
jogellenes
jogviszony-megszüntetés
jogkövetkezményeként biztosította. A
honvédelmi
alkalmazotti
jogviszony
egyoldalú munkáltatói megszüntetésének
ténye önmagában nem alapozza meg a
végkielégítésre és a felmentési időre való
jogosultságot. Az abból eredő sérelem,
hogy a törvényhozó a Hajtv. hatályba
lépésekor a közalkalmazotti jogviszony
97. §-a szerinti, honvédelmi alkalmazotti
jogviszonnyá való átalakítását nem kötötte
az érintettek beleegyezéséhez, és a Hajtv.
hatálya alatti foglalkoztatást nem kívánó
közalkalmazottak
jogviszonyának
felmentéssel vagy más, végkielégítésre,
felmentési időre jogosító módon való
megszüntetéséről, megszűnéséről nem
rendelkezett,
jogalkalmazói
(bírói)
jogértelmezéssel nem orvosolható..............
Az önkormányzati vagyonrendeletben a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű, forgalomképtelen ingatlan
vagyon,
illetve
a
korlátozottan
forgalomképes
ingatlan
vagyon
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megállapításának a beazonosíthatóság
szempontjából kellő konkrétsággal kell
történnie
a
vonatkozó
törvények
felhatalmazásának keretei között ...............
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I. Multiple counts of offences – committed
by acts separated in time and space – are
constituted if, besides a continuous and
long-lasting actus reus that would
constitute a single offence (endangerment
of minor), other offences (assault and
nuisance) are realized by only one single
act. In such cases, the offences shall not be
deemed as if they had been committed by
the same act, and there is an opportunity to
lodge a second appeal, i.e. to initiate a third
instance proceeding.
II. If the court finds that the act included in
the indictment might qualify as an offence
other than qualified in the indictment, and
therefore it establishes the lack of its
competence, as a result of which it orders
the case to be referred to another court, the
prosecution shall not be obliged by law, as
a consequence of the court’s order, to
adjust the qualification of the act included
in the indictment to the different
qualification found by the court, i.e. to
amend the qualification of the facts of the
case, as carried out by the prosecution in
the indictment.
III. If the court of second instance has
delivered a conclusive decision in
chambers, either on the grounds of state of
danger under Section 211 of Act LVIII of
2020, or under Section 598 of Be. [Code of
Criminal Proceedings], legal remedy
against that decision shall become
admissible on the day of service of the
reasoned decision, and the time limit for
legal remedy shall be counted from the day
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of service of the reasoned decision. ............
I. If the perpetrator continues committing
sexual offences after the victim has reached
the age of 12, in the periods relevant for
criminal prosecution, i.e. between the age
of 12 and 14, as well as 14 and 18, multiple
counts of offences are constituted. The
single count based on continuous action
ends upon the change in the minor victim’s
age. In case of sexual offences,
differentiating between single count and
multiple
counts
shall
be
based
fundamentally on the age of the victims.
II. The obscene nature of the act shall be
assessed in accordance with the moral rules
and customs prevailing in the society, and
not with the perpetrator’s (or the passive
subject’s) individual views. Obscene acts
shall qualify perverted only if they serve
the arousal or satisfaction of sexual desire,
i.e. if the perpetrator commits such acts
with sexual motive or for sexual purposes.
III. A lack of complaint filed by the injured
party, which is necessary for launching
criminal proceedings, may not be
substituted subsequently if the person, who
is entitled to file such a complaint and
knows the perpetrator, fails to meet the
time limit set by the law for filing the
injured party’s complaint. ..........................
No multiple counts of fraud and passive
bribery are committed either by the sole
entrepreneur or the person acting in the
entrepreneur’s interest, if any of them
commit the offence of fraud jointly with an
outside person and receives a share from
the benefit resulting from the fraud. ...........
I. The defendant’s plea of guilty and waiver
of its right to a trial entered at the
preliminary hearing shall be entered also
into the simplified minutes. That is a
mandatory content under Section 445 (2),
point (a) of Be. [Code of Criminal
Proceedings] without which it is
impossible to establish whether the court
has complied with the respective provisions
of procedural law.
II. Consequently, it shall be deemed that
the defendant’s plea of guilty was actually
unavailable for the court, so it was
impossible to accept same under Section
504 (3) of Be; accordingly, the examination
of the conditions set out in Section 504 (2)
of Be. was out of question. Thus, the
condition for revision by the Curia under
Section 649 (2), point (d) has been fulfille .
The motion for revision may be founded on
the grounds regulated by the code of
criminal proceedings that is in force on the
day of filing the motion. .............................
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The order rejecting the motion for
preliminary taking of evidence that became
final shall not be regarded as a final order
concerning the merits of the case, thus no
revision by the Curia is allowed against
same. ..........................................................
I. The principle of full compensation does
not mean that the compensation for nonpecuniary damages shall be equal to the
amount awarded to other injured persons in
other cases, even under similar factual
circumstances; it means that the awarded
damages shall be, considering all
circumstances of the case at hand, capable
of compensating the non-pecuniary
damages incurred by the injured person.
II. The question whether the additional
tasks related to nursing and taking care of a
child suffering from illness or disability are
justified, as well as the expenditure of time
of such tasks are circumstances the finding
of which requires special expertise, i.e. one
of the conditions required for having
recourse to an expert. Nevertheless, the
question whether the relative, bringing an
action for annuities for the above reason,
carries out actually the aforementioned
tasks and, in the affirmative, what is the
actual duration of same, can be regarded as
circumstances that shall be proved by other
means within the proceedings. ...................
Claims for indemnification or for damages,
arising from the damage incurred in
connection with the preliminary injunction
that subsequently proved to be unfounded,
may only be enforced by the person who
participates in the proceedings as a party,
and who is directly affected by the
injunction. ..................................................
I. The court shall examine ex officio, based
on the action brought by the plaintiff,
whether a ground for jurisdiction exists or
not.
II. In case of bringing an action against
several defendants jointly, the Hungarian
court may proceed in respect of all
defendants, if at least one defendant has its
seat or address in Hungary, provided that
the actions brought against them are so
strongly interconnected that it is reasonable
to hear and decide those actions together, in
order to avoid decisions delivered in
separate proceedings and contradicting
each other. ..................................................
If the plaintiff does not contend that the
jurisdiction clause forms part of the general
terms and conditions within the contract,
and the court having jurisdiction pursuant
to that clause transfers the case, upon the
defendant’s motion submitted latest at the
first hearing, to the competent court
indicated by the defendant so that it should
be heard and decided by that court, the
plaintiff subsequently may not request,
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referring to the jurisdiction clause, the
transfer of the case to the court having
jurisdiction pursuant to the jurisdiction
clause. ........................................................
If the defect of the service was known by
the person entitled to the service when
concluding the contract, or if that person
should have recognized it, considering the
character or the nature of the service or the
circumstances under which the contract
was concluded, the debtor’s defective
performance may not be established. .........
I. The defendant, who was in the lessor’s
position in the usufructuary lease contract,
was entitled to initiate the unilateral
amendment of the lease contract so as to
increase the lease fee to the local market
rate prevailing at the time of initiation. As
the parties have not agreed otherwise, the
defendant’s
initiative
fulfilled
the
cumulative statutory conditions for the first
initiative.
II. The plaintiff who disagreed the initiative
was entitled to bring an action before the
court within the term of preclusion of 30
days counted from the receipt of the
initiative, in order to enforce the sui generis
claim related to the exceptional and
unilateral amendment of the contract,
governed by provisions of substantive law.
III. In the proceedings, the plaintiff shall
not be placed in a less favourable position
than in case of not bringing the matter
before the court.
IV. Based on the taking of expert evidence
ordered in the proceedings, the court shall
decide whether the lease fee indicated in
the initiative fulfils the statutory conditions
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In the procedure initiated for supervision of
legality after the registration of a civil
organization, there is no more opportunity
to examine whether the registered name
(abbreviated name) of the civil organization
meets the statutory requirements. The
question whether the registered civil
organization’s name violates any other
person’s right to name may be decided in a
civil action brought for the establishment of
violation of personality rights.....................
I. The set of requirements concerning the
transparency
of
contractual
terms
governing the nature of exchange rate risk
is laid down by the consumer protection
directive, the provisions of national law
implementing the directive, as well as the
judgments of the Court of Justice of the
European Union interpreting the consumer
protection directive with binding authority.
II. Provisions of the consumer loan contract
concluded in foreign currency, transferring
the exchange rate risk to the consumer,
shall be regarded as transparent, if the
information on the exchange rate risk
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covered the nature and the working
mechanism of the exchange rate risk, its
impact on the consumer’s payment
obligation, as well as its potential, even
substantially negative consequences on the
consumer’s financial situation. ..................
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When claims under labour law are
enforced, provisions of civil law shall apply
to the interruption of the statutory
limitation period. The obligation from
which such claims arise is not the
conclusion or the amendment of an
employment contract, but the claim based
on employment relationship that has
become due. Consequently, Section 327 (1)
of previous Ptk. [the Civil Code previously
in force] and, after 15 March 2014, Section
6:25 (1) of Ptk. [Civil Code] shall prevail ..
If the statutory time limit for submitting a
statement of defence has expired, the
plaintiff’s amendment of claim does not
solely provide any opportunity for
submitting a counterclaim. .........................
Termination of the government official’s
employment relationship by mutual consent
does not solely entail termination of the
training contract. Should that contract be
terminated by lawful notice on the grounds
of the government official’s breach of
contract, the government official may not
usefully invoke the employer’s breach of
contract in order to be exempted from the
obligation to return the already received
training aid. ................................................
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If legal provisions governing the
appointment of specialist authorities do not
mention any specialist authority of second
instance in case of the procedure for the
reorganization of land boundaries, the state
chief architect giving an expert opinion in
the second instance procedure under its
own duty to cooperate shall not be deemed
as a specialist authority of second instance;
thus, the condition for adding a person ex
officio to the litigation set out in Section 25
(2) of Kp. [Code of Administrative Court
Procedure] is not fulfilled. .........................
The local government breaches the terms
for granting the subsidy, if it repeatedly
employs, as a result of a new application
process, a person neglecting their duty to
acquire the qualification required for the
job ..............................................................
The fact that the plaintiff (interested
person) has not referred to a particular
piece of evidence or a motion for evidence,
in respect of a fact or circumstance which
had already been invoked in the preceding
procedure, shall not exclude that piece of
evidence or motion for evidence from
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being considered by the administrative
court. Namely, Section 78 (4) of Kp. [Code
of Administrative Court ........... Procedure]
excludes from consideration by the court
only the facts and the circumstances which
existed but were not assessed during the
preceding procedure, as they had not been
referred to due to the plaintiff’s (interested
person’s) own fault, but does not exclude
the piece of evidence or the motion for
evidence from being considered .................
Under Section 83 (5) of Kp. [Code of
Administrative Court Procedure], besides
maintaining its claim, the plaintiff my also
extend its claim to the subsequent
administrative act carried out in order to
prevent any harm to individual rights, if the
violation of its rights has not been remedied
through that administrative act. If a new
decision has been issued as to the merits of
the case, the extension of the claim may
include that decision only ...........................
The undertaking shall inform the consumer
of the existence of its statutory obligation
to provide warranty for latent defects by
using the term ‘warranty for latent defects’
accurately and properly, in such a way that
the difference between the meanings of
warranty for latent defects, product
warranty and full warranty should be clear
and unambiguous for the consumer.
Accurate use of the term ‘warranty for
latent
defects’
includes
complete
information on warranty rights the
consumer may enforce, in accordance with
the relevant provisions of law ....................
In case of ‘direct’ seizure of motor vehicles
based on the data of the vehicle register, the
estimated value of the vehicle may
obviously
not
be
established
simultaneously with the seizure. As to the
exemption from seizure, when examining
whether the vehicle is indispensable for the
activity pursued by the natural person liable
to tax, where the person liable to tax has
proven to be engaged in several activities
or occupations, all such activities should be
examined ....................................................
The lack of clarification as to the
defendant's person, as well as mixing the
form of procedure and the type of litigation
are grave violations of law which shall lead
to the annulment of the judgment, and
which shall be regarded as a violation of
substantive rules of the first instance
procedure....................................................
If the plaintiff, under the specific
provisions of Katatv. [Act on the fixed-rate
tax of low tax-bracket enterprises and on
small business tax] does not qualify as a
low tax-bracket entrepreneur in full
employment and shall not be considered
insured,
despite
the
simultaneous
suspension of its private entrepreneurial
activities in the sense of Tbj. [Act on
persons eligible for and on the funding for
social security benefits], the private
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entrepreneurial activities pursued by the
low tax-bracket entrepreneur in full
employment shall be regarded as an
insurance relationship that ceased to exist
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granted the right to a severance pay for the
following cases: termination of the
employment relationship by discharge,
cases expressly mentioned in the Act which
are related to changes concerning the
defence organization or changes in the
employment relationship (Sections 22 and
25 of Hajtv.), furthermore as the legal
consequence of unlawful termination of
employment relationship. The mere fact
that the employer has unilaterally
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department does not constitute a ground for
granting severance pay and notice period.
Interpretation of law by law enforcement
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termination of employment relationship of
those public employees who disagreed to
be employed under Hajtv., either by
discharge or in any other form that allows
severance pay and notice period ................
In the local government decree on the local
government’s assets, non-marketable real
estate assets of outstanding importance for
the national economy, as well as real estate
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can be identified, as well as within the
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JOGEGYSÉGI HATÁROZAT
1/2022. Közigazgatási és polgári jogegységi határozat
a közterület-használati jogviszony közjogi vagy
magánjogi jellegének megítéléséről és az ilyen tárgyú
perben eljáró bíróság meghatározásáról
A Kúria összevont polgári-gazdasági-munkaügyi és
közigazgatási jogegységi tanácsa a Kúria
Közigazgatási Kollégiuma és Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetőinek
indítványa
alapján
a
közterület-használati
jogviszony
közjogi
(közigazgatási) vagy magánjogi (polgári jogi)
jellegének megítélése, továbbá az ilyen tárgyú
perben eljáró bíróság meghatározásának tárgyában
lefolytatott jogegységi eljárásban meghozta a
következő
jogegységi határozatot:
1. A közterület-használati jogviszony közjogi
jogviszony.
2.
A
közterület-használati
jogviszonnyal
kapcsolatos jogvita elbírálása a közigazgatási
ügyekben eljáró bíróság hatáskörébe tartozik.
Indokolás
I.
[1] A Kúria Közigazgatási Kollégiumának és Polgári
Kollégiumának kollégiumvezetői a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 33. § (1) bekezdés
a) pontja alapján – figyelemmel a Bszi. 34. § (2)
bekezdésében foglaltakra – az egységes ítélkezési
gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi eljárás
lefolytatását és határozat hozatalát indítványozták
azokban a kérdésekben, hogy a közterület-használati
jogviszony közjogi (közigazgatási), vagy magánjogi
(polgári jogi) jellegű-e, ehhez képest az ilyen tárgyú
ügyekre a polgári perekben, vagy a közigazgatási
ügyekben eljáró bíróságnak van-e hatásköre.
[2] Az indítvány szerint számos felülvizsgálati ügynek
képezték alapját egyrészről önkormányzatok,
másrészről gazdasági társaságok vagy természetes
személyek által közterület határozott idejű
használatára kötött szerződésekkel kapcsolatos
jogviták (a továbbiakban: közterület-használati
jogviták). E jogviszonyok jellemzője, hogy
általában az önkormányzatok képviselő-testületének
a közterület-használat feltételeit meghatározó
határozatával és ezt követően a felek közötti írásbeli
szerződéssel (azaz két jogi aktus eredményeképpen)
jöttek létre. A jogviszonyok megszűnése is
ugyanígy (a képviselő-testület határozata a
jogviszony megszüntetéséről, majd az e
határozatban foglalt felhatalmazás alapján a
polgármester,
illetve
az
önkormányzat
képviseletében eljáró szervezet vagy gazdasági
társaság általi írásbeli felmondás) eredményeként
következett be.

[3] A bírósági gyakorlat hosszú idő óta e komplex
jogviszony kettős – részben közjogi, részben
magánjogi – természetének valamely eleméből
indul ki annak meghatározása során, hogy a
jogviszony közjogi (közigazgatási) vagy magánjogi
(polgári jogi) jellegű-e, és ennek megfelelően az
ilyen tárgyú ügyekben a közigazgatási ügyekben
vagy a polgári perekre hatáskörrel rendelkező
bíróság jogosult-e eljárni és melyik eljárási norma, a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) vagy a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Pp.) szerint.
[4] A polgári perekben a Kúria a felek között így
létrejött jogviszonyt a Pfv.21.434/2017/4. számú
részítéletében, valamint a Pfv.20.376/2020/5. számú
ítéletében foglaltak szerint magánjogi szerződéses
kötelmi jogviszonyként értelmezte. A Kúria
ezekben a döntéseiben abból indult ki, hogy a
képviselő-testületek
a
közterület-használati
szerződések feltételeit határozzák meg, amiből
önmagában
jogviszony
nem
keletkezik,
szerződéskötési kötelezettség pedig e körben nincs.
Az adott döntésekből következően a Kúria a felek
mellérendeltségét feltételező mozzanatot, a
szerződéskötést tartotta dominánsnak, ezáltal a
jogviszony jellegadó sajátosságának. Ennek alapján
elfogadta, hogy a polgári perekben eljáró bíróságok
hatáskörüket megállapítva a polgári jog anyagi jogi
szabályai alapján döntötték el a perbeli jogkérdést.
[5] A Kúria a Pfv.20.221/2018/6. számú ítéletében
ugyancsak polgári perben döntött a per tárgyává tett
felszólítás jogellenességéről. Döntése során
figyelemmel volt a jogvita tárgyát képező
közterület-használattal
kapcsolatos
felszólítás
alapjául szolgáló önkormányzati rendelet vitatott
rendelkezésének a Kúria Önkormányzati Tanácsa
általi
megsemmisítésére,
mely
határozatát
(Köf.5033/2017/4.) a Kúria Önkormányzati Tanácsa
bírói kezdeményezésre indult eljárásában hozta
meg.
[6] Ezzel szemben a Kúria a Pfv.20.233/2013/4. számú
végzésében a polgári perben eljáró bíróság
hatáskörének hiányát állapította meg, figyelemmel
arra, hogy a közterületek rendeltetésétől eltérő –
például kereskedelmi jellegű – használatának
engedélyezésekor az önkormányzatok hatóságként
eljárva egyedi hatósági ügyben döntenek.
[7] A Kúria a Pfv.21.101/2011/5. számú végzésében a
kérdést nem döntötte el, arra az álláspontra
helyezkedett, hogy az adott önkormányzati
szabályozás és az ennek talaján létrejött szerződés
tartalma alapján állapítható meg, hogy a közterület
használatának időleges átengedése körében a felek
között közjogi vagy magánjogi jogviszony jött-e
létre.
[8] A közigazgatási perekben a Kúria – Magyarország
Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 32.
cikk (6) bekezdésére, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
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törvény (a továbbiakban: Étv.), Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) – korábban a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(a továbbiakban: Ötv.) –, valamint a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvtv.) rendelkezéseire alapított –
egységes álláspontja az, hogy a közterülethasználati
jogviszony
hatósági,
közjogi/
közigazgatási jogviszony. (Kfv.37.470/2013/8.,
Kfv.37.573/2013/9., Kfv.37.197/2015/5., Kfv.37.
940/2015/3., Kfv.37.056/2016/5., Kfv.37.582/
2020/3., Köf.5030/2017/3., Köf.5033/2017/4.,
Köf.5031/2019/5.,
Köf.5010/2021/4.
számú
határozatok).
[9] A Kúria ezen döntéseiben a közterület „véges
közjószág” jellegéből, valamint annak a
közvagyonba/nemzeti
vagyonba,
illetve
az
önkormányzatok forgalomképtelen törzsvagyonába
tartozásából indult ki és vezette le a jogviszony
jellegét. Az önkormányzatok ezeket a szerződéseket
elsődlegesen nem tulajdonosi mivoltukban, hanem
hatóságként,
a
közterület
sajátosságainak
figyelembevételével számos, a közérdek körébe
tartozó
szempont
(például
a
városképi,
városrendezési,
környezetvédelmi,
közegészségügyi, közlekedési, vagyonbiztonsági
érdekek, a közterület rendeltetésszerű használóinak
érdekei) érvényesítése mellett kötik meg. Az
önkormányzatok a rendeltetéstől eltérő használatot
nem a közvagyon tulajdonosaként engedik, hanem
közhatalomként szabályozzák. E szerződéskötés
körében az önkormányzat nem szokványos
magánjogi szerződő fél, hiszen – az önkormányzati
rendeletalkotás folytán – szabályozója is az önmagát
érintő jogviszonynak, így a szerződés másik
alanyának garanciális jogait csak közjogi
eszközökkel lehet biztosítani. Ebből következően a
szerződő felek mellérendeltsége sem értelmezhető a
klasszikus magánjogi felfogás szerint.
[10] Az
említett
kétlépcsős
(kétmozzanatos)
szerződéskötésben a Kúria közigazgatási ügyeket
tárgyaló tanácsai és önkormányzati tanácsa
határozatainak
indokolása
szerint
–
az
önkormányzatok közjogi szerepének, a közjogi
alakzat túlsúlyának van döntő jelentősége, amire
tekintettel a közterület-használat önkormányzati
hatósági
ügynek,
illetve
olyan
komplex
jogviszonynak minősül, melyben a helyi
szabályozás is elsősorban a közösségi érdeket védi.
Ehhez képest teszi lehetővé a helyi szabályozás a
közterület, például kereskedelmi célú kizárólagos
igénybevételére irányuló joggyakorlást, melyből
következően a jogviszonyban a közjogi és a
magánjogi viszonyok egymáshoz kapcsolódnak
ugyan, de amelyben az önkormányzat közhatalmi
szerepe túlsúlyban van, ezért a jogviszony közjogi
természetű.
[11] Ebben a közigazgatási jogi keretben a
szabályozásnak ugyanakkor többféle megoldása
lehet, és a szerződéses kapcsolat nem kizárt a
közigazgatási anyagi és eljárási jogviszony körébe
illeszkedő módon, mögöttes magánjogi szabályok
alkalmazása mellett. Bizonyos körben lehetőség van
tehát határozathozatal helyett közterület-használatra
irányuló megállapodás kötésére, azonban e hatósági
szerződés megkötése nem változtat a felek közötti

jogviszony jellegén, azt nem teszi magánjogi
jogviszonnyá.
[12] A közigazgatási szakág határozataiban megjelenő
érvrendszer lényeges hivatkozási pontjait adják az
Alkotmánybíróság alábbi határozatai [41/2000. (XI.
8.) AB határozat; 19/2010. (II. 18.) AB határozat],
melyek a közjogi minősítést támasztják alá.
[13] Az indítványozók álláspontja szerint a Kúria
megosztott
gyakorlatára
is
tekintettel
elengedhetetlen
a
közterület-használati
jogviszonyok
egységes
jogi
minősítésének
megteremtése, ezzel a jövőre nézve nem
fenntartható eseti döntésekben kifejtett jogi érvelés
mellőzése az egységes ítélkezési gyakorlat
biztosítása érdekében.
II.
[14] A legfőbb ügyész a jogegységi indítványra adott
nyilatkozatában kifejtette, hogy a közterülethasználati jogviszony jellegét jogszabály nem
határozza meg, azonban az megállapítható, hogy
ebben a kettős arculatú, összetett jogviszonyban
magánjogi
és
közjogi
elemek
egyaránt
megtalálhatóak. A közterület-használat rendeleti
úton történő szabályozása körében az engedélyezés
kérdésében egységes az ítélkezési gyakorlat,
jogszerűen kizárólag hatósági jogkörben, az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti
jogorvoslat biztosítása mellett lehet dönteni. A
jogviszony egészét illetően azonban nem egységes
az ítélkezési gyakorlat. Rámutatott arra, hogy a
közterület a helyi közutakat és műtárgyaikat,
valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló
tereket, parkokat jelenti, a helyi önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba,
azaz forgalomképtelen törzsvagyonba tartozik. A
helyi
önkormányzat
a
forgalomképtelen
törzsvagyon tulajdonosaként nem ugyanolyan
tulajdonosi jogok gyakorlója, mint a forgalomképes
vagyona tekintetében. Ennek oka egyrészt az, hogy
a jogviszony egyes elemeit a rendeletalkotási
felhatalmazásból következően maga alakítja,
másrészt az, hogy a mellérendeltség a szerződő
felek közötti jogviszonyban nem érvényesül az
egyik fél közjogi felhatalmazásánál fogva. Ebből
következően a szerződés másik alanyának
garanciális jogait csak közjogi eszközökkel lehet
biztosítani.
[15] Álláspontja szerint az önkormányzat a közterülethasználatra vonatkozó szabályokat rendeletalkotási
felhatalmazásából eredően maga alakítja, ezért
közte és a közterület használatára vele szerződő fél
között nem érvényesül a polgári jogi
jogviszonyokban megkövetelt mellérendeltség,
ezáltal a jogviszony közjogi jellegű, elbírálása a
közigazgatási bíróság hatáskörébe tartozik.
III.
[16] A jogegységi tanács álláspontja az indítványban
megfogalmazott kérdésekkel kapcsolatban a
következő:
[17] A magánjog és a közjog területének elhatárolása
legegyszerűbben a magánérdek és a közérdek
mentén lehetséges. A magánjog a személyeket
megillető
alanyi
jogok
biztosítását,
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[18]

[19]

[20]

[21]

gyakorolhatóságát, jogilag elismert érdekeinek
előmozdítását szolgálja. A közjog a közhatalom
kiépítését, fenntartását és gyakorlását szabályozza.
Ebből következően a kétféle jogviszony
elhatárolásának egyik alapja a közhatalom
gyakorlására való feljogosítottság (illetve annak
hiánya) az adott jogviszonyon belül.
A
magánjogi
viszonyok
jellemzően
mellérendeltségi (horizontális) viszonyok, a közjogi
viszonyok
jellemzően
alá-,
fölérendeltségi
(vertikális) jellegűek.
Az egyes jogviszonyok jogági elhatárolása során
nemcsak a felek egymáshoz való viszonya jelenthet
kiindulási pontot (ún. egyenlőségi elhatárolás),
hanem az is, hogy a jogviszony tartalmát a felek
mennyiben alakíthatják (autonómia elhatárolás),
mennyiben jelenik meg a közérdek érvényesülése
(érdek alapú elhatárolás), van-e mód a közvetlen
kényszer pl. bírság alkalmazására (kényszer alapú
elhatárolás), végül mennyiben tekinthetőek a
vonatkozó
szabályok
kógensnek
vagy
diszpozitívnak (formai elhatárolás).
A közjog és a magánjog elhatárolása a jogrendszer
egyik meghatározó sajátossága, vannak azonban
olyan komplex jellegű jogviszonyok, amelyekben a
közjogi és a magánjogi elemek egyaránt jelen
vannak.
Az elhatárolás fenti elvi tételeiből kiindulva
végezhető el a közterület-használati jogviszony
jogági jellegének meghatározása.
a) A közterület fogalma, rendeltetése és jogi
sajátosságai

[22] Az Étv. 2. § 13. pontja szerint közterület:
közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy
önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet
az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Az
Étv. 54. § (4) bekezdése értelmében a közterület
rendeltetése a) a telkek térbeli kapcsolatának,
megközelítésének; b) a közúti és gyalogos
közlekedés (út, járda stb.); c) a kikapcsolódás, a
szórakozás, a sport tevékenység, a szabadidőeltöltés; d) a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi
megnyilvánulás;
e)
szobor
elhelyezésének,
emlékhely kialakításának, művészeti alkotások
elhelyezésének; f) a közművek elhelyezésének; g)
zöldterületek kialakításának biztosítása.
[23] A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi II. törvény 29. § (2) bekezdésének a) pontja
szerint a törvény alkalmazásában közterület a
tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától
függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló
terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül
vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ide
értve a közterületnek közútként szolgáló és a
magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt
részét is.
[24] A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény
10. § (8) bekezdése értelmében a törvény
alkalmazása során közterület a közhasználatra
szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván, és amelyet
mindenki korlátozás nélkül igénybe vehet, ideértve
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a közterületnek közútként vagy térként szolgáló
részét is.
[25] Az
idézett
jogszabályi
rendelkezésekből
megállapíthatóan a közterület legfőbb jellemzője,
hogy azt – rendeltetésének megfelelően – bárki
használhatja (közhasználatúság). A közterület tehát
közfunkciót teljesít, ezért közvagyonnak minősül az
Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése értelmében,
amely szerint az állam és a helyi önkormányzatok
tulajdona nemzeti vagyon. „A nemzeti vagyon
kezelésének és védelmének célja a közérdek
szolgálata, a közös szükségletek kielégítése (…)”.
Ezért az önkormányzatok közvagyonnak, nemzeti
vagyonnak minősülő tulajdoni tárgyaikkal nem
rendelkeznek szabadon, tulajdonjoguk gyakorlása
célhoz kötött: közfeladataikat, közérdekű célokat
kötelesek megvalósítani a tulajdonukba tartozó
közterületi
vagyonuk
hasznosításával
(Kfv.37.470/2013/8.).
[26] A közterület mint „véges közjószág” rendelkezésre
állásának
biztosításában
a
kormányzatnak
különböző szinteken van szerepe. A közterülethasználat
bárki
számára
történő
hozzáférhetőségének biztosítása helyi szinten a
Mötv. 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában adott
feladatellátási felhatalmazással összefüggésben a
települési önkormányzat feladata. Azaz a
közterülettel kapcsolatos használati viszonyok egyik
alanya mindig az állam, illetve annak nevében eljáró
közigazgatási szerv, beleértve ebbe a helyi
önkormányzatot is.
[27] A közterületet rendeltetésszerűen, főszabályként
bárki, ellenérték nélkül használhatja. A – jogszerű,
mégis – rendeltetéstől eltérő használat (a közterület
tartós egyéni igénybevétele) csak szabályozott
módon történhet. A közterület végessége okán a
többlet- vagy meghatározott keretek között
kizárólagos
jogosultság
gyakorlása
fizetési
kötelezettséggel járhat (Köf.5033/2017/4.).
b) Az önkormányzat mint a közterület-használati
jogviszony alanya
[28] Az Alaptörvény 32. cikk (6) bekezdése szerint a
helyi önkormányzatok tulajdona köztulajdon, amely
feladataik ellátását szolgálja. A Mötv. 13. § (1)
bekezdésének 2. pontja értelmében helyi
önkormányzati
feladatok
különösen
a
településüzemeltetés (a helyi közutak és
tartozékainak, közparkok és egyéb közterületek
kialakítása
és
fenntartása,
gépjárművek
parkolásának biztosítása). A Mötv. 23. § (1)
bekezdése és (4) bekezdésének 19. pontja
értelmében a Fővárosi Önkormányzat az e
törvényben
meghatározottak
szerint
ellátja
mindazokat a terület- és településfejlesztési,
valamint területrendezési és településüzemeltetési
feladatokat, amelyek a főváros egészét érintik, vagy
amelyek a fővárosnak az országban betöltött
különleges szerepköréhez kapcsolódnak. A Fővárosi
Önkormányzat feladata különösen a tulajdonában
álló közterületek használatára vonatkozó szabályok
és díjak megállapítása.
[29] Az Nvtv. 5. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak
szerint a helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon
vagy üzleti vagyon lehet. A helyi önkormányzat
tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a
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törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező
önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör
gyakorlását szolgálja, és amelyet a) e törvény
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló
vagyonnak minősít, b) törvény vagy a helyi
önkormányzat
rendelete
nemzetgazdasági
szempontból
kiemelt
jelentőségű
nemzeti
vagyonnak minősít [az a) és b) pont a továbbiakban
együtt: forgalomképtelen törzsvagyon], c) törvény
vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan
forgalomképes vagyonelemként állapít meg. Az
Nvtv. 5. § (3) bekezdése értelmében a helyi
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező
nemzeti vagyonba tartoznak a) a helyi közutak és
műtárgyaik, b) a helyi önkormányzat tulajdonában
álló terek, parkok, közkertek, c) a helyi
önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi
kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó légiforgalmi
távközlő,
rádiónavigációs
és
fénytechnikai
berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a
légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló
létesítményekkel együtt, valamint d) a helyi
önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény
rendelkezése alapján részére átadott – vizek,
közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi
közműveket.
[30] A szabályozás alapján megállapítható tehát, hogy a
helyi önkormányzat tulajdonában álló egyes
közterületek a helyi önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak, azaz
a forgalomképtelen törzsvagyonba. A helyi
önkormányzat a törzsvagyona tekintetében nem
ugyanolyan tulajdonosi jogok gyakorlója, mint az
üzleti vagyonát illetően.
[31] A
közterület-használati
jogviszonyban
az
önkormányzat nem magántulajdonosi minőségében
jelenik meg, hanem mint a köztulajdonnal való
rendelkezésre törvényi felhatalmazással bíró
jogalany. Az önkormányzat mint tulajdonos
helyzete azért is sajátos, mert nemcsak szerződő
félként vesz részt a jogviszonyban, hanem mint
szabályozója is az önmagát érintő jogviszonynak,
melyben a helyi közhatalom az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
eredeti jogalkotói jogkörében alkot normatív aktust
(önkormányzati rendeletet).

[33]

[34]

[35]

c) A közterület-használati jogviszony tartalmi
sajátosságai
[32] A
közterület
mind
rendeltetését,
mind
tulajdonformáját tekintve sajátos tulajdoni tárgy. A
közterület
sajátossága
az,
hogy
azt
rendeltetésszerűen
bárki,
ellenérték
nélkül
használhatja. A közterület tehát olyan korlátozott
önkormányzati tulajdon, melynek használatát
elsősorban a közösség érdekében kell biztosítani. A
közterület véges, nem áll korlátlanul rendelkezésre,
ezért a – jogszerű, mégis – rendeltetéstől eltérő
(egyéni érdeket szolgáló) használatot a közvagyon
tulajdonosa, az önkormányzat közhatalomként
szabályozza hatósági keretek között annak
biztosítása érdekében, hogy az a rendeltetésszerű
használatban senkit ne akadályozzon, és az egyéb
közérdekű célok (városképi, városrendezési,
környezetvédelmi, közegészségügyi, közlekedés- és
vagyonbiztonsági
érdekek,
a
közterület

[36]

[37]

rendeltetésszerű
használóinak
érdekei)
is
érvényesíthetők legyenek, illetve a közérdek ne
sérüljön. A közterület-használati jogviszony a helyi
önkormányzat által szabályozott helyi közügy
(Kfv.37.470/2013/8.).
A közterület rendeltetéstől eltérő használatát ezért
az önkormányzat nem tulajdonosi jogkörében,
hanem a helyi közhatalom gyakorlójaként állapítja
meg. A közterület-használat szabályozása közjogi,
közigazgatási jellegű szabályozást jelent. A
közterület rendeltetéstől eltérő használatának
szabályozása során nem a magánjog szabályai,
hanem a közigazgatási jogi szabályok határozzák
meg az önkormányzat és a közterület használója
között létrejövő jogviszonyban a jogalanyok jogait.
A
közterület-használat
szabályozásával
az
önkormányzat közhatalmi megbízatásának tesz
eleget.
A helyi szabályozás elsősorban a közösségi érdeket
védi, alapvető célja, hogy a közterület használati
jogát lehetőség szerint egyenlően, mindenki
számára biztosítsa. Ugyanakkor meghatározott
feltételek fennállása esetén lehetőség van bizonyos
kizárólagos igénybevételt lehetővé tevő jog
gyakorlására, vagyis a közterület időlegesen
megengedett elfoglalására. A szabályozás rögzíti a
kizárólagos használat feltételeit, körülményeit, ezzel
összefüggésben a kizárólagossággal elérhető
hasznok ellenében díjfizetési kötelezettséget
állapíthat meg. A díjfizetési kötelezettség
megállapítása körében ugyan értelmezhető az
egyenértékűség és a felek egybehangzó akarata,
szerződési szabadságról azonban nincs szó, az egyik
félnek ugyanis csak a feltételek elfogadására vagy el
nem fogadására van lehetősége, azok alakítására
nincs befolyással.
A közterület rendeltetéstől eltérő használatára
irányuló jogviszony létrejötte eltérően alakul a
polgári jogviszonytól. Míg a magánjogban a
jogviszonyt az egyenrangú felek szabad
akaratnyilvánítással, megállapodásuk megkötésével
hozzák létre, addig a közterület rendeltetéstől eltérő
használata az önkormányzat és a használó között az
Ákr. 7. § (1) és (2) bekezdése szerinti hatósági,
közigazgatási jogviszonyt keletkeztet, mert az
önkormányzat jogot és kötelezettséget állapít meg a
közterület
rendeltetéstől
eltérő
használata
tekintetében. A közterület-használat hatósági ügy,
amelyben az önkormányzat nem tulajdonosként,
hanem hatóságként jár el, a közterületet igénybe
venni kívánó személy pedig az eljárás ezen
szakaszában ügyfél és nem szerződéses partner.
A közterület-használati jogviszony csak határozott
ideig tarthat, mert a közterület rendeltetésszerű
használata csak ideiglenesen korlátozható. A
rendeltetéstől eltérő használatra való jogosultságot
hatósági határozat állapítja meg, mely hatósági
döntéssel szemben a jogorvoslat jogát is biztosítani
kell. A jogviszony megszüntetése is az előzőekhez
hasonlóan hatósági aktussal történhet.
Az önkormányzat akkor sem szokványos magánjogi
szerződő fél, ha a használati viszony egyes részleteit
szerződésben rögzíti, hiszen a másik féllel való
akarategyezés
elérését
részéről
jelentősen
befolyásolja az a körülmény, hogy egyben
szabályozója is az önmagát érintő viszonynak.
Ebből következően a szerződés másik alanyának
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garanciális jogait is csak közjogi eszközökkel lehet
biztosítani.
A
Kúria
Önkormányzati
Tanácsa
a
Köf.5017/2021/4.
számú
határozatának
indokolásában
rámutatott
arra,
hogy
az
önkormányzat a közterület-használat szabályozása
terén
alkalmazhat
ugyan
polgári
jogi
viszonyelemeket is, de csak a maga helyén és
összefüggésében felfogva, az alapul fekvő
közigazgatási
jogviszonyba
ágyazottan,
a
koherencia követelményének érvényesítése mellett.
A magánjogi szabályoknak elsősorban a
közigazgatási szerződési kapcsolat háttérjogaként
van jelentőségük, de ennek következtében a polgári
jog által szabályozott kérdésekben kialakult jogvita
nem kerül a magánjog hatálya alá.
A gyakorlatban mégis többször előfordul, hogy a
helyi rendeleti szabályozás alapján nem előzi meg
határozathozatal a közterület-használati szerződéses
jogviszonyból eredő igényérvényesítést, és az
önkormányzat vagy a használó polgári bírósághoz
fordul az igényével, a polgári jogi jogviszonyukra
hivatkozva. Ezekben az esetekben a polgári perben
eljáró bíróságnak megvan az a törvényes lehetősége,
hogy indítványával a Kúria Önkormányzati
Tanácsához forduljon, ha az alapul fekvő
önkormányzati rendelet törvényellenességét észleli
(pl. az önkormányzat nem hatósági jogkörben,
hanem polgári jogi jogviszonyként szabályozza a
közterület-használatot).
A közterület-használati jogviszony nem illeszthető
tehát a Ptk. szabályozási rendszerébe. A közterülethasználati hozzájárulást az Ákr. rendelkezései
szerint lefolytatott hatósági eljárásban meghozott
hatósági határozatban kell megállapítani, vagy
határozathozatal helyett az ügyféllel írásban
hatósági szerződést kell kötni.
Nem kizárt ugyanis, hogy a közterület-használati
jogviszony hatósági szerződés útján jöjjön létre,
hiszen az Ákr. tárgyi hatálya alá tartozó ügyekben
az Ákr. 92. § (1) bekezdése értelmében jogszabály
lehetővé teheti vagy előírhatja, hogy a hatóság a
hatáskörébe tartozó ügynek a közérdek és az ügyfél
szempontjából is előnyös rendezése érdekében
határozathozatal helyett az ügyféllel írásban
hatósági szerződést kössön.
A hatósági szerződés megkötése azonban nem
változtat a felek közötti jogviszony jellegén, azt
nem teszi magánjogi jogviszonnyá, mert a hatósági
szerződés mint közigazgatási szerződés a közjog
hatálya alatt áll. A hatósági szerződés nem más,
mint az ügyfél és a hatóság közötti,
határozathozatalt kiváltó szerződés, amely az Ákr.
tárgyi hatálya alá tartozó ügyekben, így
önkormányzati hatósági ügyekben is köthető.
A hatósági szerződés megszegése esetén nem a Ptk.
szabályait kell alkalmazni. Az Ákr. 93. § (3) és (4)
bekezdése rendelkezik a szerződésszegés esetén
követendő
eljárásról,
az
igényérvényesítés
formájáról. E szerint, ha a szerződő ügyfél a
szerződésben foglaltakat megszegi, a hatóság
intézkedik a szerződésszegés szerződésben vállalt
jogkövetkezményének kikényszerítése iránt, és ha
szükséges, megindítja a végrehajtást. Ha a hatósági
szerződésben foglaltakat a hatóság nem teljesíti, a
szerződő ügyfél a teljesítésre irányuló felhívás
eredménytelensége esetén – a szerződésszegés
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tudomására jutásától számított harminc napon belül
– a közigazgatási bírósághoz fordulhat.
A szerződés mint polgári jogi eredetű jogintézmény
a hatályos magyar jogban nem csak a klasszikus
magánjog eszköze, más jogágak, így a közigazgatási
jog is használja saját értelmezési rendszerében, a
közjogi, közigazgatási és hatósági szerződés
kategóriájának megjelenésével a közigazgatási
jognak is részévé vált. Ehhez illeszkedik az
Ákr. 93. § (5) bekezdésében alkalmazott
jogtechnikai megoldás, amely a hatósági
szerződések háttérjogaként a Ptk. szerződésekre
vonatkozó általános szabályait határozta meg. Ezzel
a szabályozási megoldással a jogalkotó azt
biztosította, hogy mindenképpen legyen a hatósági
szerződésekre vonatkozó valamilyen anyagi jogi
szabályozás, de nem tette a hatósági szerződést
magánjogivá.
E szabályozási megoldás a közterület-használati
ügyekben a helyi önkormányzatok számára is adott
azzal, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 3. §-ának második mondata alapján
jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény
vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a
jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet
ellentétes. Ebből az következik, hogy a helyi
önkormányzat sem ismételheti meg rendeletében a
Ptk. rendelkezéseit, mert akkor az önkormányzati
rendelete a felhívott jogszabályba ütközne és a helyi
norma megsemmisítésének lenne helye.
Az önkormányzat közhatalmi szerepének túlsúlyára
figyelemmel a közterület-használattal kapcsolatos
jogviszony közjogi jogviszony a mögöttes
magánjogi szabályok alkalmazása mellett is. A
jogviszony tartalmát a felek nem alakíthatják
szabadon, az erre vonatkozó jogszabályok alapján
az autonómia lényegében arra korlátozódik, hogy az
ügyfél igénybe kívánja-e venni, vagy igénybe veszie rendeltetésétől eltérő célból a közterületet, illetve
annak valamely részét. A közterület-használati
szabályok megsértése – időbeli és térbeli
túlhasználat, engedély nélküli használat – miatti
szankciók (bírság) és a szankciók hivatalból induló
hatósági
ellenőrzés
eredményeként
történő
alkalmazása ugyancsak a közterület-használati
jogviszony közjogi jellegét támasztja alá.
Megállapítható
tehát,
hogy
a
közterület
rendeltetéstől eltérő használata az önkormányzat és
a használó között hatósági, közigazgatási (közjogi)
jogviszonyt keletkeztet, mivel az önkormányzat
jogot és kötelezettséget állapít meg a közterület
rendeltetéstől eltérő használata tekintetében. Ez
magánjogi alapon nem, csak közjogi alapon tehető
meg, a tulajdonos önkormányzat közhatalmi jog
gyakorlására
tulajdona
tekintetében
nincs
feljogosítva, a „véges közjószágnak” minősülő
közterület rendeltetéstől eltérő használatát az
önkormányzat csakis közhatalomként és nem
tulajdonosként dönti el.
A Kp. 1. §-a a törvény tárgyi hatályát határozza
meg: e törvényt kell alkalmazni a közigazgatási
jogviták elbírálása iránti közigazgatási perben és az
egyéb közigazgatási bírósági eljárásban.
A Kp. 4. § (1) bekezdése szerint a közigazgatási
jogvita tárgya a közigazgatási szerv közigazgatási
jog által szabályozott, az azzal érintett jogalany jogi
helyzetének megváltoztatására irányuló vagy azt
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eredményező (3) bekezdés szerinti cselekményének
vagy
a
cselekmény
elmulasztásának
(a
továbbiakban együtt: közigazgatási tevékenység)
jogszerűsége. A közigazgatási jogvita generális
fogalma (generálklauzulája) értelmében tehát a
közigazgatási bírói út azokra a közjogi jogvitákra
vonatkozik, amelyek elbírálását a Kp. a
közigazgatási ügyben eljáró bíróság hatáskörébe
utalja. A Kp. 4. § (2) bekezdése szerint a vitatott
tevékenység akkor lehet közigazgatási jogvita
tárgya, ha bármely, a közigazgatási tevékenységgel
közvetlenül érintett fél a vitatott tevékenységgel
szemben jogszabály által biztosított közigazgatási
jogorvoslatot kimerítette, vagy a pert jogszabály
előírása miatt más közigazgatási eljárás előzte meg.
A Kp. 4. § (3) bekezdése értelmében közigazgatási
cselekmény a) az egyedi döntés; b) a hatósági
intézkedés; c) az egyedi ügyben alkalmazandó – a
jogalkotásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó
– általános hatályú rendelkezés; d) a közigazgatási
szerződés.
A Kp. 5. § (1), (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak
szerint a bíróság a közigazgatási jogvitát
közigazgatási perben bírálja el. A bíróság
közigazgatási perben dönt abban a közjogi
jogvitában, amelynek elbírálását törvény a
közigazgatási ügyben eljáró bíróság hatáskörébe
utalja. A bíróság a közigazgatási szerződéses
jogviszonnyal kapcsolatos jogvitát közigazgatási
perben bírálja el.
Az
idézett
jogszabályi
rendelkezésekből
következően a jogalkotó arra törekedett, hogy a
közigazgatási bíráskodás hatáskörét kiterjessze
minden olyan jogvitára, amelynek tárgya valamely
közigazgatási jogalany közigazgatási jog által
szabályozott döntése, cselekménye vagy mulasztása
törvényességének megítélése. A szabályozás célja,
hogy az olyan közigazgatási tevékenység
jogszerűségét, mely tevékenységre az előbbiekben
megjelölt fogalmi elemek kiterjednek, közigazgatási
perben vitatni lehessen.
A közterület rendeltetéstől eltérő használatát,
továbbá
a
használat
megszüntetését
az
önkormányzat nem tulajdonosi jogkörében, hanem a
helyi közhatalom gyakorlójaként állapítja meg. A
közterület-használat tárgyában a képviselő-testület
vagy a polgármester átruházott hatáskörében
meghozott határozata közhatalmi jogkörben hozott
egyedi döntés, melyben az önkormányzat
hatóságként állapít meg az ügyfélnek minősülő
használóra nézve jogosultságot, illetve ír elő
kötelezettségeket.
A
közterület-használat
engedélyezése és a közterület-használati jogosultság
megszüntetése hatósági ügy, azaz a közigazgatási
szerv közigazgatási jog által szabályozott
cselekménye, melynek kereteit a mindenkori
közigazgatási eljárásról szóló törvény, jelenleg az
Ákr. adja meg. Az Ákr. IV. fejezete szerinti
hatósági döntések a Kp. 4. § (1) bekezdése alapján
közigazgatási jogvita tárgyát képezik, ezért a Kp. 5.
§ (1) bekezdése által szabályozott közigazgatási
bírói út szolgál az igényérvényesítésre.
A Kp. 4. § (7) bekezdés 2. pontja úgy rendelkezik,
hogy közigazgatási szerződés: a magyar
közigazgatási szervek között közfeladat ellátására
kötött szerződés vagy megállapodás, továbbá az a
szerződés, amelyet törvény vagy kormányrendelet
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annak minősít. Az Ákr. 92. § (1) bekezdése
értelmében a hatósági szerződés is közigazgatási
szerződés.
Az önkormányzat akár határozatot hoz a közterülethasználatról, akár – a rendelete által lehetővé téve –
hatósági szerződést köt a közterületet igénybe venni
kívánó személlyel, az a Kp. 4. § (3) bekezdése
értelmében közigazgatási cselekménynek minősül,
előbbi mint egyedi döntés [Kp. 4. § (3) bekezdés a)
pontja], utóbbi mint közigazgatási szerződés
[Kp. 4. § (3) bekezdés d) pontja].
Mindezek
alapján
a
közterület-használattal
összefüggő egyedi döntések és közigazgatási
szerződések a Kp. 4. § (3) bekezdés a) és d) pontjai
alapján közigazgatási cselekmények, és mint
ilyenek a 4. § (1) bekezdés alapján közigazgatási
jogvita tárgyai. A közigazgatási jogvitát pedig a
bíróság a Kp. 5. § (1) bekezdése alapján
közigazgatási perben bírálja el.
Ezen a tényen nem változtat az a körülmény sem, ha
a közterület-használattal kapcsolatos közigazgatási
jogvitában
a
közterület-használat
díjával
összefüggésben is igényt terjesztenek elő. A
közterület-használati díj annak az engedélynek az
ára, amelynek birtokában a közterület használója a
közterületet rendeltetésétől eltérően használja. A
közterület használója nem közhatalmi jellegű,
hanem gazdasági természetű ellenszolgáltatást
vásárol az önkormányzattól. Ez a közterület saját
célú hasznosítására való jogosultság megszerzése. A
közterület-használati
díj
a
közterület
hasznosításának ellenértéke, és mint ilyen az
érintettek vagyoni jogain alapul, illetve vagyoni
jogaival
összefügg,
értéke
pénzösszegben
kifejezhető, azonban ezen körülmények ellenére is a
jogvita elbírálására a közigazgatási perben eljáró
bíróság rendelkezik hatáskörrel.
A Kp. 38. §-a külön nevesít keresettípusokat és
külön fejezetben, a marasztalási per szabályai között
ad különös szabályokat az új típusú közigazgatási
jogvitákra. Ez a pertípus azt is biztosítja, hogy a
közigazgatási szerv felperesként lépjen fel és
érvényesítsen közigazgatási jogviszonyból vagy
közigazgatási szerződésből eredő igényt a szerződő
partnerével szemben. Ez az eset akkor fordul elő,
amikor az önkormányzat be kívánja hajtani az
elmaradt közterület-használati díjat, vagy vele
szemben érvényesít a fél kizárólag a közterülethasználati
díjra
vonatkozó
igényt.
Az
igényérvényesítés önálló feltételei a Kp. XXIII.
Fejezete alapján adottak, az ilyen jellegű jogviták
elbírálására is a közigazgatási bíróságnak van
hatásköre.
Ugyancsak a közigazgatási perekben eljáró bíróság
hatáskörébe tartoznak azok a közterülethasználatból eredő jogviták is, amelyeknél a felek
az engedélyezés tárgyában hatósági határozat
helyett/mellett nem az Ákr.-nek megfelelő hatósági
szerződést,
hanem
–
a
jogszabálysértő
önkormányzati szabályozás szerinti – egyéb polgári
jogi megállapodást kötöttek, a közterület
rendeltetésétől eltérő célú használatát szabályozó
önkormányzati rendeletet
pedig a Kúria
Önkormányzati Tanácsa megsemmisítette. A Ptk.nak a szerződésekre vonatkozó általános szabályai e
perekben is megfelelően alkalmazandók. Ezeknek a
polgári
jogi
szabályoknak
a
„megfelelő
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alkalmazása" a felek közötti közigazgatási
jogviszony körébe illeszkedő módon, e jogviszony
sajátosságaira figyelemmel történhet. Így a polgári
jog által szabályozott kérdésekben kialakult jogvita
sem kerül a magánjog hatálya alá, nem válik olyan
jellegűvé, amelyik csak polgári bíróság előtt lenne
elbírálható.
[60] Ettől eltérő hatásköri szabályok érvényesülnek a
közterületen folyó gazdasági célú tevékenység (pl.
reklám) esetén. E tevékenységét is jogosult az
önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörében
szabályozni, de rendeletében a közterület-használat
mint hatósági jogviszony és polgári jogi jogviszony
elemei nem vegyíthetők össze, a polgári jogi
megállapodás tartalmi elemeinek, a szolgáltatás
díjának megállapítására törvényesen nem alkothat
normatív szabályokat tartalmazó önkormányzati
rendeletet (Köf.5031/2019/5.). Ennek oka az, hogy a
gazdasági tevékenysége körében – jogszabályi
tilalom hiányában – az önkormányzat polgári jogi
megállapodásokat köthet. E szerződésekből eredő
jogviták elbírálására a polgári bíróságok
rendelkeznek hatáskörrel. Ugyanakkor a reklámcélú
használat is a közterület rendeltetésétől eltérő célú
használatát jelenti, ezért azon jogviták, amelyek a
használati
jogosultsággal
összefüggésben
keletkeztek, már a közigazgatási bíróság
hatáskörébe tartoznak.
[61] Mindezek alapján a közterület-használat tárgyában
– akár hatósági határozaton, akár hatósági
szerződésen alapul – közigazgatási jogvitának van
helye, mivel a közterület rendeltetéstől eltérő
használatáról az önkormányzat nem tulajdonosi
jogkörében eljárva, hanem a helyi közhatalom
gyakorlójaként, rendeletével szabályozott, joghatást
kiváltó formában rendelkezik. A használati
jogosultság és az ahhoz kapcsolódó valamennyi
jogvita elbírálása a Kp. 5. § (1) bekezdése alapján a
közigazgatási perben eljáró közigazgatási bíróság
hatáskörébe tartozik.
IV.
[62] A jogegységi tanács a kifejtett indokokra
figyelemmel az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdése,
a Bszi. 24. § (1) bekezdésének c) pontja, 25. §-a,
valamint a 40. § (1)–(2) bekezdése alapján az
egységes bírósági jogalkalmazás biztosítása
érdekében a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott.
[63] A jogegységi határozatban foglaltakkal ellentétes
egyedi határozatok a továbbiakban kötelező
erejűként nem hivatkozhatók.
[64] A jogegységi tanács határozatát a Bszi. 42. § (1)
bekezdése értelmében a Magyar Közlönyben, a
Bírósági Határozatok Gyűjteményében, a bíróságok
központi internetes honlapján és a Kúria honlapján
közzéteszi.
[65] A jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar
Közlönyben történő közzététel időpontjától
kötelező.
Budapest, 2022. január 18.
Dr. Varga Zs. András s.k. a jogegységi
tanács elnöke, Dr. Dobó Viola s.k. előadó bíró,
Dr. Mocsár Attila Zsolt s.k. előadó bíró, Dr. Hajas
Barnabás s.k. bíró, Dr. Magosi Szilvia s.k. bíró,

Ságiné Dr. Márkus Anett s.k. bíró, Dr. Zumbók
Péter s.k. bíró
A kiadmány hiteléül: Kis Roxána tisztviselő
1/2022. Polgári jogegységi határozat
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett zálogjogból
eredő követelésnek a zálogtárgy új tulajdonosával
szembeni érvényesítéséről
A Kúria összevont polgári-gazdasági-munkaügyi
jogegységi tanácsa a Fővárosi Ítélőtábla elnökének
indítványa alapján az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett zálogjogból eredő követelésnek a
zálogtárgy
új
tulajdonosával
szembeni
érvényesíthetősége tárgyában lefolytatott jogegységi
eljárásban meghozta a következő
jogegységi határozatot:
Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett zálogjogból
eredő követelésnek a zálogtárgy új tulajdonosával
szembeni érvényesíthetősége tárgyában a Kúria
peres eljárásokban kifejtett jogértelmezése a
nemperes eljárásokban is irányadó.
Indokolás
I.
[1] A Fővárosi Ítélőtábla elnöke a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 33. § (1) bekezdés
a) pontja alapján, hivatkozva a Bszi. 32. § (1)
bekezdés a) pontjára – az egységes ítélkezési
gyakorlat biztosítása érdekében – jogegységi eljárás
lefolytatását és jogegységi határozat meghozatalát
indítványozta.
[2] Álláspontja szerint a Kúriának abban a kérdésben
kell állást foglalnia, hogyha az ingatlannyilvántartásba bejegyzett zálogjog alapján a
zálogkötelezettel szemben a zálogtárgyból való
kielégítés tűrésére hozott jogerős határozat
meghozatalát követően, illetve végrehajtási
záradékkal ellátható okiratba foglalt és az ingatlannyilvántartásba bejegyzett jelzálogszerződés esetén,
a zálogkötelezett a zálogjoggal terhelt ingatlan
tulajdonjogát átruházza, akkor a zálogjogosult a
zálogtárgyból eredő követelését az új tulajdonossal
szemben a zálogtárgyból való kielégítés tűrése iránti
külön perben érvényesítheti-e, vagy az új
tulajdonossal szemben a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.)
39. § (1) bekezdése alapján – mind a végrehajtási
lap kiállítását megelőzően, mind azt követően – a
jogutódlás megállapítását kérheti.
[3] Előadta, a Fővárosi Ítélőtábla egyik tanácsa úgy
foglalt állást, hogy az ingatlan adásvétele folytán –
szinguláris jogutódlással – az új tulajdonos csak az
ingatlan tulajdonjoga tekintetében vált az adós
jogutódjává. A Vht. 39. § (1) bekezdése szerinti
jogutódlás megállapítására azért nincs mód, mert az
adós a kielégítés alapjául szolgáló ingatlant
értékesítette, így arról a fedezetelvonó szerződés
szabályai alapján kell dönteni (Fővárosi Ítélőtábla
7.Pkf.26.145/2017/4.).
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[4] A Fővárosi Ítélőtábla másik tanácsának jogi
álláspontja szerint a zálogjogosult igénye nem a
zálogszerződésből, hanem a zálogtárgyból ered, így,
ha a zálogkötelezett személyében változás
következik be, akkor az új zálogkötelezettre,
önmagában az adásvételi szerződés alapján nem
terjed ki a korábbi zálogkötelezettet a kielégítés
tűrésére kötelező jogerős határozat hatálya. Az új
tulajdonos csak az ingatlan tulajdonjoga
tekintetében válik az adós jogutódjává, a végrehajtás
alapjául szolgáló bírósági határozatban foglalt
zálogkötelezettre
vonatkozó
kötelezettség
tekintetében nincs jogutódlás, a zálogjogosultnak az
új zálogkötelezettel szemben kell érvényesítenie az
igényét (Fővárosi Ítélőtábla 3.Pf.20.133/2020/5/II.).
[5] Egy további, az egyik törvényszék által meghozott
végzésben kifejtett álláspont szerint az új tulajdonos
nem vált az alapul szolgáló hitel- és zálogszerződés
alanyává, így nem minősülhet a Vht. 39. § (1)
bekezdése szerint jogutódnak (Budapest Környéki
Törvényszék 1.Pkf.50.745/2017/5.).
[6] Mindezekkel szemben a Fővárosi Ítélőtábla egy
harmadik tanácsa arra a következtetésre jutott, hogy
miután a jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásba
való bejegyzéssel dologi hatályúvá vált, az ingatlan
mindenkori tulajdonosa köteles tűrni, hogy a
jogosult a zálogtárgyból a követelését kielégítse. Az
ingatlan átruházását követően a jogosult igénye már
nem az eredeti, hanem az új tulajdonossal szemben
érvényesíthető, ami jogutódlásnak felel meg. A
korábbi zálogkötelezettel szemben indított perben
meghozott jogerős ítélet hatálya ezért a jogutód új
tulajdonosra is kiterjed (Fővárosi Ítélőtábla
6.Pf.21.311/2018/6/II.). Ezt a határozatot a Kúria
felülvizsgálati eljárásban meghozott ítéletével
hatályában fenntartotta (Kúria Pfv.I.20.915/2019/4.,
megjelent: BH2020.212.).
II.
[7] A
legfőbb
ügyész
az
indítványra
tett
nyilatkozatában úgy foglalt állást, hogy a
zálogjogosult, a zálogjoggal terhelt ingatlanból a
zálogkötelezettet kielégítés tűrésére kötelező
jogerős határozat meghozatalát követően, illetve a
jelzálogjogról szóló – végrehajtási záradékolásra
alkalmas – közjegyzői okirat alapján a
jelzálogjoggal terhelt ingatlan új tulajdonosával
szemben, mind a végrehajtható okirat kiállítása
előtt, mind pedig a kiállítását követően, a
Vht. 39. §-ának (1) bekezdése alapján kérheti a
jogutódlás megállapítását.
III.
[8] A jogegységi tanács az indítványban felvetett
jogkérdés vizsgálata során megállapította, hogy
arról a Kúria az álláspontját már több határozatában
is kifejtette és a Bírósági Határozatok
Gyűjteményében közzétett (emellett a BH-ban is
megjelentetett)
határozatokat
hozott.
A
Pfv.I.20.915/2019/4. számú BH2020.212. szám alatt
közzétett eseti döntésében a Kúria rámutatott: „[a]
zálogjog tekintetében a dologi hatály azt jelenti,
hogy mindenki, aki a zálogtárgyon a jelzálogjog
bejegyzését követően szerzett jogot (akár
tulajdonjogot is), köteles tűrni, hogy a zálogjogosult
az ingatlanból kielégíthesse a követelését.” Ennek

okszerű következménye, hogy a zálogtárgy új
tulajdonosával szemben a követelés zálogtárgyból
való kielégítése érdekében nem kell új pert
indítania, hanem a Vht. 39. § (1) bekezdése
alkalmazásával jogutódlás megállapításának van
helye. Ezt az álláspontot fogadta el a Kúria az
indítványozó által megjelölt 3.Pf.20.133/2020/5/II.
számú ítéletet hatályon kívül helyező és az elsőfokú
bíróság ellenkező tartalmú ítéletét helybenhagyó
Gfv.VII.30.236/2020/14. számú ítéletében is. A
Kúria
véleménye
következetes
a
kérdés
megítéléséről, a Polgári Kollégium tanácsainak
gyakorlatához
a
Közigazgatási
Kollégium
Kfv.II.37.799/2013/5. számú, EBH2014.K.40. szám
alatt közzétett ítélete is illeszkedik, amikor
kimondta, hogy a zálogjogosulti követelés
végrehajtása érdekében kért végrehajtási jog
bejegyzését a jelzálogjog rangsorában kell elintézni,
függetlenül attól, hogy ki az ingatlan tulajdonosa. A
jogegységi tanács a Kúria gyakorlatát áttekintve
nem talált olyan határozatot, ami a hivatkozott
határozatokban szereplő jogértelmezéssel ellentétes
lenne.
[9] A Kúria joggyakorlatának megfelelően tehát a
zálogjogosultnak, az ingatlant terhelő – ingatlannyilvántartásba bejegyzett – jelzálogjoga alapján, a
keresete folytán a korábbi zálogkötelezettet a
követelés zálogtárgyból való kielégítésének tűrésére
kötelező jogerős ítéletre, illetve a végrehajtási
záradékolásra alkalmas közjegyzői okiratra
tekintettel – a végrehajtható okirat kiállítását
megelőzően vagy azt követően – a zálogtárgy új
tulajdonosával szemben a követelés zálogtárgyból
való kielégítése érdekében nem kell új pert
indítania, hanem a Vht. 39. § (1) bekezdése szerint
ez esetben a jogutódlás megállapításának van helye.
A Kúriának ez az álláspontja mind a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, mind
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény alapján elbírált jogviszonyokra irányadó.
IV.
[10] Az indítványozó azonban több olyan alsóbb fokú
határozatra hivatkozott, amelyekből egyértelműen
megállapítható, hogy e jogkérdés értelmezése az
alsóbb fokú bíróságokon nem egységes.
[11] Az áttekintett ügyekből megállapíthatóan e
határozatokat jellemzően
polgári nemperes
eljárásban hozták. Ezek az eljárások a polgári peres
eljárás sajátosságait nélkülöző, speciális eljárások,
amelyek során az esetek tanúsága szerint nem
egyértelmű, hogy a Kúria jogértelmezésének milyen
módon van szerepe.
[12] E körben mindenekelőtt utalni kell arra, hogy
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban:
Alaptörvény) 25. cikk (1) és (3) bekezdése szerint a
legfőbb bírósági szerv a Kúria, amely biztosítja a
bíróságok jogalkalmazásának egységét.
[13] A Kúria alkotmányos megalapozottságú funkciójára
tekintettel döntései – egyrészt a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 346. § (5) bekezdése, 406. § (1)
bekezdése és a 424. § (3) és (7) bekezdései,
másrészt a perjogi normákkal összhangban a
bíróságokra kötelező szabályokat tartalmazó Bszi.
41/D. § (1) bekezdése és a 42. § (1) bekezdése
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[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

folytán – az indokolt eltérés lehetőségét megadva
kötelezőek (korlátozott precedensrendszer).
A polgári nemperes eljárásokra különös szabályok
vonatkoznak, ugyanakkor ezekben az eljárásokban
is érvényesül a Pp. úgynevezett funkcionális
hatálya: a sajátos eljárási normák mellett a Pp.
rendelkezéseit is alkalmazni kell. Ezt mondja ki – a
teljesség igénye nélkül – például a bírósági
nemperes eljárások alapvető, közös szabályait
tartalmazó,
a
bírósági
polgári
nemperes
eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint
egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017.
évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: Bpnt.) 1. § (1)
bekezdése, valamint a követelések állami kényszer
útján történő érvényesítését lehetővé tevő
végrehajtási eljárás, mint nemperes eljárást illetően
a Vht. 9. §-a.
A Pp. háttérjogszabályi jellegére, valamint a Bszi.
minden bíróságra kötelező előírásaira tekintettel –
speciális rendelkezés hiányában – a Kúria által
megállapított
jogértelmezést
a
nemperes
eljárásokban is követni kell.
A nemperes eljárások további sajátossága, hogy – a
Bpnt. 2. § g) pontja és a Vht. 214. §-a értelmében,
rendkívül szűk körű kivételtől eltekintve – ezekben
az ügyekben nem lehet a Kúriához felülvizsgálati
kérelemmel fordulni, ezek az ügyek tehát nem
jutnak el a Kúriára, azokról a Kúria ügydöntő
határozatot nem hozhat, a felvetett jogértelmezést
igénylő kérdésekről pedig közvetlenül véleményt
nem nyilváníthat.
Az
indítványozó
által
megjelenített
jogi
álláspontokat tartalmazó határozatokat jellemzően
nemperes végzések elleni fellebbezés elbírálása
során hozták meg, a bíróság nemperes eljárásban a
Vht. 39. § (1) bekezdése szerinti jogutódlás
megállapíthatóságáról rendelkezett. A jogutódlás
megállapítása, vagy annak elutasítása tárgyában
meghozott végzés ellen nem lehet a Kúriához
fordulni felülvizsgálati kérelemmel, így egyedi
jogorvoslatra nincs mód. Értékelni kell e körben
továbbá azt is, hogy a felvetett jogkérdés – az ügyek
nagy számára tekintettel – a társadalom széles körét
érinti, a széttartó joggyakorlat súlyos joghátrányokat
idézhet elő.
A kifejtetteket szem előtt tartva ez esetben a
jogegységi eljárás az egyetlen olyan jogi eszköz,
amelynek segítségével a Kúria be tudja tölteni az
Alaptörvényből fakadó funkcióját, és a fent vázolt
korlátozott precedensrendszerből eredően az alsóbb
fokú bíróságokra háruló kötelezettségek megtartását
a jogegység megteremtése és fenntartása érdekében
érvényesíteni tudja. Ebből következően pedig a
jogegységi tanács megítélése szerint nem
mellőzhető, hogy a Kúria az ítélőtábla elnökének
indítványára a jogegységi eljárásban – a Bszi. 32. §
(1) bekezdés a) pontjára utalással – jogegységi
határozatot hozzon.
Figyelemmel
ugyanakkor
arra,
hogy
az
indítványozó által felvetett kérdésben a Kúria már
több alkalommal iránymutatást adott, a jogegységi
határozat rendelkező részében kizárólag azt kellett
egyértelművé tennie, hogy ez az iránymutatás – a
fentiek okán – a nemperes eljárásokban is irányadó.
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V.
[20] A kifejtettek értelmében a jogegységi tanács a Bszi.
24. § (1) bekezdés c) pontja, 25. §-a, a 32. § (1)
bekezdés a) pontja, valamint a 40. § (1) és (2)
bekezdése alapján, a bíróságok jogalkalmazása
egységének az Alaptörvény 25. cikk (2)–(3)
bekezdésében előírt biztosítása érdekében a
rendelkező részben foglaltaknak megfelelően
határozott. Határozatát a Bszi. 42. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint a Magyar
Közlönyben,
a
Bírósági
Határozatok
Gyűjteményében, a bíróságok központi internetes
honlapján és a Kúria honlapján közzéteszi.
Budapest, 2022. január 31.
Dr. Varga Zs. András s.k. a jogegységi tanács
elnöke, Dr. Puskás Péter s.k. előadó bíró,
Dr. Csesznok Judit Anna s.k. bíró, Dr. Csőke
Andrea s.k. bíró, Dr. Kiss Gábor s.k. bíró,
Dr. Mocsár Attila Zsolt s.k. bíró, Dr. Varga Edit
Mária s.k. bíró
A kiadmány hiteléül: Kis Roxána tisztviselő

JOGEGYSÉGI PANASZ TANÁCS
A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
Jpe.I.60.029/2021/9. számú határozata
Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát elutasítja.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
A jogegységi panasz alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes alumínium ötvözetek szállításáról szóló
szerződés alapján fogadott be számlákat
beszállítóitól, amelyekkel összefüggésben 2013.,
illetve
2014.
adóévekben
bevallásaiban
1 450 489 000 forint beszerzést terhelő levonható
adót szerepeltetett. Az adóhatóság bevallások
utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott
áfa adónemben, amelynek alapján a felperes terhére
258 569 000 forint adókülönbözetet állapított meg,
adóbírságot szabott ki és késedelmi pótlékot
számított fel. Megállapította, hogy az 5/2016. (IX.
26.) KMK vélemény 2.) pontjában foglaltaknak
megfelelő eset áll fenn, azaz a befogadott számlákra
a felperes adólevonási jogot nem alapíthat, mert a
gazdasági események nem a számlán feltüntetett
felek között és tartalommal valósultak meg, a
számlázási láncolatban az ügyletek valódi célja
jogosulatlan adóelőny volt, amit a fennálló objektív
körülmények miatt a felperesnek is tudnia kellett.
[2] Az első belföldi beszerzést megvalósító eltűnő
kereskedőket azért illesztették a számlázási
láncolatba, hogy az őket követő gazdasági
társaságok adólevonási jogát megteremtsék.
Megállapította továbbá, hogy az értékesítési árak a
beszerzési árak alatt maradtak és a felperes nem tett
meg tőle minden észszerűen elvárható intézkedést
annak érdekében, hogy az ügylet ne vezessen
adókijátszáshoz.
[3] A felperes keresetében az adóhatóság által feltárt
tényállás
hiányosságaira,
bizonyítatlanságára,
iratellenességére, ellentmondásosságára hivatkozva
kezdeményezte a bírósági jogorvoslatot. Az alperes
nem tett eleget indokolási kötelezettségének.
Hivatkozott arra, hogy az ügyletek piaci áron
teljesültek. Nem bizonyított, hogy tudott a
láncolatban tapasztalt adókijátszásról és annak
haszonhúzója lett volna. A beszállítók elismerték az
ügyleteket, az áruk mozgása alátámasztott.
[4] Az elsőfokú bíróság a megismételt eljárásban
elutasította a felperes tanú bizonyításra, illetve a
felperes képviselőinek meghallgatására irányuló
indítványait. Jogerős ítéletével elutasította a
keresetet. Indokolásában az egyes beszállítókra
egyediesítve állapította meg a tényállást.
Következtetése minden esetben az volt, hogy azok a
felperes részére ténylegesen nem végeztek
termékértékesítést. A koncepcionális azonosságok
az ügyletek mesterséges jellegét támasztják alá. Az
eltűnő kereskedők láncolatba való beépítésének
célja az volt, hogy a jelentős mennyiségű közösségi

termékbeszerzés esetében megteremtsék a láncban
következő és a felperes közvetlen beszállítóinak áfa
levonási jogát, miközben a számlázott ügyletek után
nem teljesítették adófizetési kötelezettségüket. A
számlázási láncolatok közötti ügyletek valódi célja
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. § (7) és 2. § (1) bekezdései
alapján a jogosulatlan előny elérése volt. A felperesi
tudattartalom körében alperes helytállóan emelte ki
a feltárt körülményeket. A jelentős nagyságrendű
ügyleteknél az alumíniumtömbök beszerzése terén
több éves tapasztalattal rendelkező felperes olyan
kereskedőktől fogadott be számlákat, akik általa is
tudottan
nem
rendelkeztek
megfelelő
műszerezettséggel,
a
minőségvizsgálathoz
szükséges
eszközökkel,
gyártói
minőség
tanúsítványokkal, miközben a felperes arra
hivatkozott, hogy fontos volt az alumíniumtömbök
minősége. Az alkalmazott ár kérdésében az elsőfokú
bíróság kiemelte, hogy a felperes rendszeresen
tájékozódott a piaci árakról, kért árajánlatokat. Épp
ezért gyanút kellett volna keltenie, hogy a
tapasztalattal nem rendelkező beszállítók a gyártói
áraknál
3,6–10%-kal
olcsóbban
kívánnak
értékesíteni. A felperesnek kifejezetten tudnia
kellett az áruk beszerzési forrásairól, figyelemmel a
minőségbiztosításra,
garanciális
jogok
érvényesíthetőségére. Ezek alapján megállapítható a
felperes felelősségteljes és kellő körültekintő
magatartásának,
az
észszerűen
elvárható
intézkedéseknek a hiánya. Jelen ügyben az 5/2006.
(IX. 26.) KMK vélemény 2. fordulata – a gazdasági
esemény megvalósult, de nem a számlában szereplő
felek között – valósult meg.
[5] A felperes felülvizsgálati kérelemmel támadta a
jogerős ítéletet. A kérelem befogadhatósága kapcsán
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi
I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 118. § (1) a) pont
aa) alpontjára és b) pontjára hivatkozott. Előadta,
hogy a jogerős ítélet számos jogkérdésben eltér a
Kúria által közzétett, a kérelemben tételesen
megjelölt
határozattól,
továbbá
helytelenül
értelmezte, alkalmazta az Art. 1. § (3a) és (7)
bekezdését, a 2. § (1) bekezdését, 97. § (3), (4) és
(6) bekezdését, az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa
tv.) 120. § a) pontját, a 127. § (1) bekezdés b)
pontját, a Kp. 97. § (4) bekezdését, a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 346. § (5) bekezdését.
A Kúria jogegységi panasszal támadott
határozata
[6] A Kúria a jogegységi panasszal támadott
végzésében azt állapította meg, hogy a kérelem nem
befogadható. Kifejtette, hogy a felperes a Kp. 118. §
a) pont aa) alpontja és b) pontja alapján történő
befogadást az elsőfokú bíróságnak a Kúria korábbi
határozataitól való eltérésre alapította. Az elsőfokú
bíróság a Kúria Kfv.I.35.579/2019/8. számú
végzésével elrendelt megismételt eljárásban a
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felperes által megjelölt kúriai ítéletekkel
összhangban járt el. A teljes értékesítési lánc
vizsgálatával elemezte a résztvevők magatartását, a
felperestől elvárható észszerű intézkedések körét.
Az ár kérdésében az elsőfokú bíróságnak
rendelkezésére álltak az alperes által beszerzett
adatok, azokat a felperesi tudattartalom kapcsán
értékelés alá vonhatta. Megállapítható, hogy a
felperes által megjelölt ítéletek szempontjait az
elsőfokú bíróság követte, alkalmazta. Nem merül fel
a joggyakorlat egységének sérelme, vagy a
joggyakorlat továbbfejlesztésének szükségessége és
a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való
eltéréssel sem indokolható a befogadás.
[7] A felperes a befogadási okok között az elsőfokú
bíróság által – álláspontja szerint – megsértett
konkrét
jogszabályokat
is
megjelölt.
A
felülvizsgálati kérelem befogadhatóságáról való
döntés során azonban a támadott jogerős ítélet
tételes jogszabálysértései nem vizsgálhatók, az
azokra való hivatkozás csak a Kp. 118. § speciális
keretei között elemezhető. A Kúria hangsúlyozza,
hogy a felülvizsgálati eljárás során elsősorban
joggyakorlatot
fejlesztő
és
egységesítő
tevékenységet folytat, a tényállás megállapításának
és a bizonyítékok értékelésének felülmérlegelésére
csak kirívóan súlyos esetekben van lehetőség,
amelyeket pedig az eljárás jelen szakaszában az Art.
és az Áfa tv. nem lehetett megállapítani.
A jogegységi panasz
[8] A felperes jogegységi panaszában azt a jogkérdést
veti fel, hogy milyen objektív körülmények
alkalmasak
és
szükségesek
az
adózó
tudattartamának vizsgálatakor az adólevonási jog
megtagadásához elengedhetetlen „tudta vagy tudnia
kellett volna” feltételek fennállásának igazolására és
hogyan kell megítélni a befogadott számlákban
feltüntetett árakat az adózó tudattartalmának
vizsgálata körében.
[9] Arra hivatkozott, hogy a Kúria eltért a
Kfv.35.362/2020/10. számú határozat [47] pontjától,
valamint
a
Kfv.35.096/2020/11.
és
Kfv.35.100/2020/11. számú határozatainak [14],
[15] és [32] pontjától és [35] pontjától, mert ott a
piaci átlagártól való eltérést vizsgálták, nem pedig –
mint a jelen esetben – az árak értékesítési láncon
belüli eltérését.
[10] Álláspontja szerint a felülvizsgálati kérelemmel
érintett jogerős ítélet jelentős körülményként
értékelte az értékesítési láncban alkalmazott árakat
és azok alakulását, ugyanakkor nem tulajdonított
jelentőséget a piaci átlagáraknak.
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának döntése
és annak jogi indokai
[11] A felperes jogegységi panasza nem alapos. A Bszi.
41/B. § (1) bekezdése és 41/D. § (2) bekezdése
értelmében a Kúria felülvizsgálati kérelem
befogadását megtagadó végzése jogegységi
panasszal támadható.
[12] A jogegységi panasz akkor lehet eredményes, ha a
Kúria kifogásolt határozatában a BHGY-ben
közzétett határozatától eltért, illetve az alsófokú
bíróság eltérését nem orvosolta.
[13] A Bszi. 41/D. § (2) bekezdése értelmében a
felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadó
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végzés esetében elsőként azt kell vizsgálni, hogy a
hivatkozott joggyakorlathoz képest megvalósult-e
eltérés.
A jogegység fogalmát az egyes eljárási törvények
nem definiálják, a Bszi. jogegységi eljárásra és
jogegységi
panasz
eljárásra
vonatkozó
rendelkezéseiből, annak egyes eseteire vonható le –
negatív oldalról – következtetés, melynek
értelmében a jogegység hiányát a korábbi döntéstől
való indokolatlan eltérés okozza. A jogegység
követelménye tehát sohasem absztrakt, hanem
mindig konkrét ügyekhez, jogértelmezéshez
köthető, az csak meghatározott és megjelölt bírói
döntések tekintetében merülhet fel. Sem a Bszi.,
sem más jogszabályok nem rendelkeznek a
jogegység alapvető feltételéről, a döntések jogi
egybevethetőségéről. A jogegység leggyakrabban
anyagi jogi kérdés, mivel azt kell biztosítani, hogy a
bíróságok hasonló ügyeket ugyanolyan tartalommal
döntsenek el. A jogegység követelményén belül
tehát az az elvárás, hogy ugyanazon jogkérdést
felvető ügyekben (ügyazonosság) a jogértelmezés is
azonos legyen. Ha nincs meg az ügyek közötti
azonosság, mert eltérő hátterűek a bírói döntések,
akkor sem jogilag, sem tágabb értelemben nem
értelmezhető a jogegység.
Amint azt a Kúria a Jpe.I.60.002/2021/7. számú
határozatában
kifejtette:
„A
jogegység
követelménye megköveteli annak vizsgálatát, hogy
mikor áll fenn az ügyek (bírói döntések) közötti
azonosság. Az ügyazonosság több tényező által
befolyásolt, összetett jogfogalom, amelyet mindig
esetről esetre kell vizsgálni. Ennek során szigorúan
kell venni az összehasonlított bírói döntésekben az
alkalmazott anyagi jogszabály egyezőségét (hatály,
normatartalom) és a jogértelmezés szempontjából
releváns tények lényegi hasonlóságát, továbbá
közigazgatási perben – a kérelemhez kötöttség és a
közigazgatási ügy tárgya által meghatározott
vizsgálat miatt – a hatósági, a kereseti és a
felülvizsgálati kérelem ténybeli és jogi azonosságot
befolyásoló elemeit.
Nincs ügyazonosság az eltérő anyagi jogi hátterű,
azonos anyagi jogi háttér mellett eltérő kérelmet
tartalmazó, vagy azonos anyagi jogi háttér mellett
eltérő tényállású közigazgatási ügyek és annak
alapján indult közigazgatási jogviták között.
Alappal kérdőjelezhető meg az ügyazonosság
továbbá azonos anyagi jogi háttér mellett eltérő
kereseti vagy eltérő felülvizsgálati érvelés esetén.
Lényeges elvi tétel továbbá, hogy a Kúria a
jogegységi panasz eljárásban az ítélkező tanács által
megállapított tényállást nem bírálhatja felül, mivel
ez az eljárás nem jelent egy újabb teljes körű
jogorvoslatot, a vizsgálat csak a közzétett és az
ítélkező tanács által meghozott döntések
jogkérdésben való eltérésére szorítkozik.
A Kúria álláspontja szerint a jogegységi panaszt
előterjesztő féltől elvárható, épp a jogintézmény
sajátos jellege és a kötelező jogi képviselt okán,
hogy a támadott döntés és a közzétett kúriai
döntés(ek) közötti ügyazonosságot bemutassa,
annak fennállását részletesen indokolja, a
jogkérdésben való eltérést a kezdeményező
pontosan megjelölje, és panaszában állítson fel
párhuzamot a jogkérdés szempontjából releváns
tények, alkalmazandó jogszabályok, az eljárás
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kereteit meghatározó kérelmi elemek hasonlóságára
utalva, továbbá mutassa be, hogy a közzétett
döntésekben milyen elvi megállapítás került
rögzítésre, ugyanezen jogkérdésben milyen
álláspontot fogadott el az ítélkező tanács és
indokolja meg, miben látja a közzétett és támadott
kúriai döntés közötti eltérést. Nem megfelelő az
érvelés, ha az nem a közzétett kúriai döntésre,
hanem annak kezdeményezői értelmezésére
koncentrál, és ezzel elszakad a kúriai döntés elvi
magjától. Az ügyazonosság lényeges elemeinek
vagy az ezzel kapcsolatos jogi érvelés hiánya esetén
sikerrel nem állíthatja a kezdeményező, hogy az
ítélkező tanács jogegységet sértő módon járt el.
Ebben az esetben a jogegységi panaszt a Bszi.
41/C. § (3) bekezdése alapján el kell utasítani.”
[19] Amennyiben a jogegységi panasz benyújtására
felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadó
végzéssel szemben kerül sor, figyelemmel kell lenni
e határozat sajátos jellegére. A Kp. 115. § (1)
bekezdése szerint a befogadási eljárás során a Kúria
jogszabálysértést, illetve közzétett határozatától
jogkérdésben való eltérését vizsgálja. A Kp.
118. §-a értelmében akkor indokolt a felülvizsgálati
kérelem befogadása, ha szükséges megvizsgálni
történt-e jogszabálysértés, illetve a Kúria közzé tett
határozatától való eltérés „miatt”. Tehát a
felülvizsgálati kérelmet be kell fogadni, ha eltérés
valósult meg, és nem indokolt befogadni ha nincs
eltérés. Az eltérés egyik előfeltétele az
ügyazonosság, ami nem ténybeli, hanem a
jogkérdés egyezőségét jelenti. Az azonos
jogkérdésnek is lehetnek azonban különböző
alkotóelemei, amelyeknek más a súlya, jelentősége,
szerepe.
[20] A Kp. befogadási szabályai hallgatnak arról, hogy
milyen esetekben történhet az eltérés vizsgálata
előkészítő jellegű (befogadási) eljárásban és mely
esetekben igényel érdemi felülvizsgálati eljárást. A
Kp. 118. §-hoz fűzött indokolás szerint „A
felülvizsgálati kérelem visszautasítása nem azonos a
befogadási döntéssel. A visszautasítás esetében
eljárási akadály, míg a befogadás megtagadása
esetében tartalmi akadály áll fenn: a felülvizsgálati
kérelem nem valószínűsíti azon speciális feltételek
fennállását, amelyek elbírálásának szükségességét
alátámasztanák. A jogkérdésben való eltérés
elemzése tehát a befogadási eljárás immanens része.
Kérdéses, hogy elegendő-e, ha e tartalmi vizsgálat
megelégszik az ügyazonosság és az eltérés állítása
meglétével, azaz a jogkérdésben való eltérés
látszatának megállapításával.
[21] A befogadási eljárások eddigi gyakorlata azt
mutatja, hogy amennyiben az eltérés vizsgálata
olyan mértékű bírói vizsgálatot igényel, amely már
az érdemi elbírálás mélységéhez közelít, akkor a
bírói tanácsok a befogadásra és az azt követő érdemi
elbírálásra hajlanak. A jogalkotói szándékkal
ellentétesnek tűnik az olyan megközelítés, amely
szerint az eltérés tartalmi vizsgálata befogadás
megtagadását eredményező eljárásban nem, hanem
kizárólag
érdemi
felülvizsgálati
eljárásban
történhetne. Ez a felfogás azzal járna, hogy
elegendő lenne a felülvizsgálati kérelemben akár
formális alapon eltérést állítani és azt máris érdemi
felülvizsgálatban kellene elbírálni. A befogadási
mérlegelés ilyen megkerülése a befogadási eljárást
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kiüresítené, és a bevezetése előtti kötelező elbírálás
rendszerét állítaná vissza, ami nem tükrözné a
jogalkotói akaratot: „(…) a felülvizsgálat
igénybevehetősége az Alkotmánybíróság gyakorlata
szerinti szükséges minimumra szűkül: a Kúria csak
azon esetekben fogadja be a felülvizsgálati
kérelmet, amelyekben a
Kúria közzétett
gyakorlatától vagy jogegységi határozattól való
eltérés, illetve az előzetes döntéshozatali eljárás
szükségessége azt megalapozza”. – a Kp.-hez fűzött
általános indokolás. Ugyanígy ellentétes lenne a
jogalkotói szándékkal és a Kp. normaszövegével, ha
a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való
eltérés teljes érdemi vizsgálatát a befogadási
eljárásban végezné el, hiszen így a befogadást
megtagadó végzés a Kp. 121. §-a szerinti érdemi
felülvizsgálati határozat helyébe lépne.
Nincs helye befogadásnak, ha a Kp. 118. § (1)
bekezdése szerinti befogadási okra – a Kúria
közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre –
alapított felülvizsgálati kérelem nem tesz eleget a
Kp. 117. § (4) bekezdése szerinti követelménynek
(„meg kell jelölni azt a közzétett kúriai határozatot,
és annak azt a részét, amelytől a felülvizsgálni kért
határozat jogkérdésben eltér”). A törvényben
megkövetelt megjelölés azonban nem merülhet ki a
határozat számának és érintett bekezdésének puszta
nevesítésében, ezen túlmenően arra is szükség van,
hogy az előterjesztő tartalmilag is kimutassa, miben
látja a jogkérdésben való eltérést. A hivatkozott
azonos jogszabályi rendelkezésekhez kapcsolódó
eltérő jogértelmezést be kell mutatni, amelyet a
Kúria a befogadási vizsgálat során értékelni fog.
Befogadásra csak a jogkérdésben való eltérés és
nem annak puszta látszata alapján kerülhet sor.
Az a körülmény, hogy az azonos jogszabály
meghatározott rendelkezésének eltérő értelmezése
az összevetett határozatok eltérő tényállási
elemeinek, illetve a felek és érdekeltek különböző
tartalmú kérelmein alapul, nem a befogadási, hanem
a felülvizsgálati eljárás érdemére tartozó kérdés.
A Kúria befogadási gyakorlata szerint általában nem
indokolt a felülvizsgálati kérelem befogadása olyan
esetekben, amikor a Kúria a hivatkozott kérdést
korábbi határozatában már elbírálta, ha a
felülvizsgálati kérelmet előterjesztő, a hivatkozását
a szükséges mértékben nem fejtette ki, illetve
megfelelően nem támasztotta alá, vagy ha olyan
irányú jogértelmezésre támaszkodik, ami az
alkalmazott jogszabályhely valóságos értelmét
kifordítaná, a józan ész szabályaival ellentétes
következtetést eredményezne.
Az indokolatlan és a szükséges befogadás közötti
határvonal olyan általános elvek tartalmának
kibontásával húzható meg, amelyek a bírói
eljárásokat teljes egészében áthatják. Úgymint a
bírósághoz való hozzáférés, a tisztességes eljárás
iránti igény, az átláthatóság, a kontradiktórius
eljárás elve, a közvetlenség és az indokolási
kötelezettség egyes elemei határozhatják meg, hogy
mikor kell, hogy befogadásra sor kerüljön. Ezek az
eljárási elemek azonban csak esetről esetre
határozhatók meg.
A jelen esetben a jogegységi panasz lényegében két
lényeges körülmény vizsgálatát igényli. Az első az
adózói tudattartalom meghatározásánál figyelembe
vehető objektív körülmények köre, a második az
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értékesítési láncon belüli árak kérdése. Ad egy: a
befogadást
megtagadó
végzés
indokolása
megállapította, hogy az elsőfokú bíróság „A teljes
értékelési lánc vizsgálatával elemezte a résztvevők
magatartását, a felperestől elvárható ésszerű
intézkedések körét” (a végzés [9] pontjának 3.
mondata). Ad kettő: „Az ár kérdésében az elsőfokú
bíróságnak rendelkezésére álltak az alperes által
beszerzett adatok, azokat a felperesi tudattartalom
kapcsán értékelés alá vonhatta.”
A Kúria eljárt tanácsa mindkét vonatkozásban úgy
értékelte, hogy az elsőfokú bíróság a felperes által
eltérés
alapjaként
hivatkozott
ítéletekkel
összhangban járt el, illetve a felperes által
hivatkozott ítéletet szempontjai követte, alkalmazta
(végzés [9] pont 2. és 5. mondata). Lényegében erre
alapozta azt az álláspontját, hogy a befogadás nem
indokolt.
A végzés további indokolása arra mutatott rá, hogy
nem befogadhatósági kérdés a tényállás
megállapítása és a bizonyítékok értékelése.
A végzés az elsőfokú ítéletre utalva kiemelte, hogy
az elsőfokú bíróság az egyes beszállítókra
egyediesítve állapította meg és felsorolta a
figyelembe vett lényeges objektív körülményeket,
úgymint az eltűnő kereskedők létét a láncolatban, az
olyan kereskedőktől történő számlabefogadást, akik
megfelelő
műszerekkel,
minőségvizsgálathoz
szükséges
eszközökkel,
gyártói
minőség
tanúsítványokkal nem rendelkeztek, holott az
alumíniumtömbök minősége fontos szempont volt.
Az alkalmazott ár vonatkozásában azt a
megállapítást idézte, hogy „gyanút kellett, hogy
keltsen, hogy a tapasztalattal nem rendelkező
beszállítók a gyári áraknál olcsóbban kívánnak
értékesíteni” (a végzés [4] pontja).
A befogadást megtagadó végzés indokolásából tehát
kitűnik, hogy a Kúria a befogadásról hozott döntése
során a jogegységi panaszban állított joggyakorlattól
való eltérés mindkét elemét (tudattartalom és
alkalmazott árak) megvizsgálta.
A felperes által hivatkozott két közzétett
határozattól jogkérdésben való eltérést nem
állapított meg. Az indokolásból kitűnik, hogy
álláspontja szerint a tudatállapotot az elsőfokú
bíróság a joggyakorlatban elfogadott objektív
körülmények alapján vizsgálta, illetve az
alkalmazott árat jogszerűen vonhatta értékelése
körébe.
A jogegységi panasz ezzel szemben azt állítja, hogy
a
Kúria
Kfv.I.35.096/2020/11.
és
Kfv.I.35.100/2020/11. számú ítéletének [14], [15],
[32], [35] pontjai értelmében nem mellőzhető a
piaci átlagár vizsgálata, a láncon belüli eltérés
önmagában nem alapozhatja meg az adólevonási
jog megtagadását, illetve a felperes a láncon belüli
árakat nem ismerte.
A
Kúria
Kfv.I.35.096/2020/11.
és
Kfv.I.35.100/2020/11. számú ítéletének [14], [15],
[32], [35] pontjaiban nem tett olyan megállapítást,
amelytől a Kúria befogadást megtagadó végzése,
illetve az ügyben eljárt elsőfokú bíróság ítélete eltért
volna. A hivatkozott ítéleti megállapítás ugyanis
abban a kérdéskörben fejtett ki véleményt, hogy a
külföldi gyártói árak nem azonosíthatók a hazai
piaci árakkal, illetve nyitva hagyta annak
lehetőségét, hogy a számlakibocsátók által
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alkalmazott árból a számlabefogadói tudattartalomra
lehessen következtetni, ha az ár eltérés objektíve
kimutatható és az eltérés mértékéből adókijátszásra
lehet következtetni (hivatkozott ítéletek [14] és [35]
pontja).
[34] A kifejtettekre figyelemmel a Kúria Jogegységi
Panasz Tanácsa úgy ítélte meg, hogy a jogegységi
panasszal támadott befogadást megtagadó végzés
nem tért el a Kúria közzétett határozataiból
megállapítható joggyakorlattól.
Záró rész
[35] A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a jogegységi
panaszt a Bszi. 41/C. § (8) bekezdése alapján
tárgyaláson kívül bírálta el.
[36] A jogegységi panasz eljárásban állam által
viselendő költség nem merült fel, az ellenérdekelt
fél a jogegységi panasz eljárásra költséget nem
igényelt. A jogegységi panaszt benyújtó felperes a
jogegységi panasz eljárás illetékét lerótta.
Mindezekre tekintettel ezekről a kérdésekről a
Kúriának rendelkeznie nem kellett.
[37] A határozat ellen sem a Bszi., sem más jogszabály
nem biztosít jogorvoslatot.
Budapest, 2022. január 28.
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Darák Péter s.k. előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt
s.k. bíró, Dr. Bartal Géza s.k. bíró, Dr. Bartkó
Levente s.k. bíró, Dr. Csák Zsolt s.k. bíró,
Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró, Dr. Domonyai Alexa
s.k. bíró, Dr. Döme Attila s.k. bíró, Dr. Dzsula
Marianna bíró helyett Dr. Varga Zs. András s.k. a
tanács elnöke, Dr. Farkas Attila s.k. bíró, Dr. Fekete
Ildikó s.k. bíró, Dr. Harter Mária s.k. bíró,
Dr. Hajdu Edit bíró helyett Dr. Varga Zs. András
s.k. a tanács elnöke, Dr. Kovács András s.k. bíró,
Dr. Kovács Zsuzsanna s.k. bíró, Dr. Kurucz
Krisztina s.k. bíró, Dr. Patyi András bíró helyett
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Sebe
Mária s.k. bíró, Dr. Tánczos Rita s.k. bíró
A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
Jpe.I.60.035/2021/6. számú végzése
Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát
visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
[1] A felperes jogegységi panaszt nyújtott be a Kúria
Kfv.IV.37.619/2021/9.
számú
ítélete
ellen,
amelyben kérte, hogy a Kúria e döntését a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/D. § (1)
bekezdés c) pontja alapján egészben vagy részben
helyezze hatályon kívül és utasítsa a Kúriát új
eljárásra és új határozat hozatalára, mivel
álláspontja szerint a BH2020.373 számon a Bírósági
Határozatok Gyűjteményében (a továbbiakban:
BHGY) közzétett és a felülvizsgálati kérelemben is
hivatkozott korábbi kúriai ítélettől való eltérés nem
volt indokolt.
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[2] Megítélése szerint a perbeli megbízási szerződések
tartalmuk szerint munkaszerződések voltak, ezért a
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
9. § (8) bekezdés g) pontja alapján a Kbt.-t nem
kellett volna alkalmazni. Mivel a felperes
következetesen hivatkozott a munkaviszonyra, ezért
az elsőfokú bíróságnak figyelembe kellett volna
vennie a Mfv.X.10.337/2019/8. számú ügyben
hozott döntés elvi tartalmát, amelynek értelmében
amennyiben a megbízási jogviszony alapján a
munkát végző személynek a tevékenységét aláfölérendeltségi viszonyban, utasítások szerint,
kötelezően megállapított 4 órás rendelkezésre állás
és személyes közreműködés mellett kellett
elvégeznie,
foglalkoztatása
ténylegesen
munkaviszony keretében valósult meg. A
munkavégzésre irányuló jogviszonyok vizsgálata
nélkül nem lehetett volna megállapítani a
szabálytalansági
eljárásban
a
közbeszerzés
szabálytalanságát és a Kbt. alkalmazhatóságát,
illetve általában az alperes döntésének és
eljárásának jogszerűségét.
[3] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
[4] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés f) pontja szerint a
jogegységi panasz tanács – hiánypótlási felhívás
kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt
visszautasítja, ha azt nem 2012. január 1. után
hozott és a BHGY-ben közzétett kúriai határozattól
való eltérésre hivatkozással nyújtották be.
[5] A jogegységi panasz a fenti konjunktív feltételek
közül az egyiknek megfelelt, mert a jogegységi
panaszt benyújtó fél által hivatkozott határozatokat
a Kúria 2012. január 1. után hozta meg. A másik
feltételnek ugyanakkor nem tett eleget, mivel
tévesen állította azt, hogy az Mfv.X.10.337/2019/8.
számú kúriai határozatot a BHGY-ben közzétették.
E döntést BH2020.373. számon ugyan közzétették,
de nem a BHGY-ben. Az első- és a másodfokú
ítéletet hatályon kívül helyező olyan döntésről van
ugyanis szó, amelyet az eljáró tanács 2020.
szeptember 30-án hozott meg, a hatályon kívül
helyező határozatok BHGY-ben való közzététele
ugyanakkor csak a Bszi. 2021. január 1-jétől
hatályos módosítása nyomán kötelező. A
határozatot tehát a meghozatalakor hatályos
szabályok szerint nem kellett közzétenni.
[6] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés egyértelmű és
félreérthetetlen feltételeket támaszt arra nézve, hogy
a Kúria mely esetekben köteles a jogegységi
panaszokat
visszautasítani.
E
jogszabályi
rendelkezés f) pontja alapján, arra tekintettel, hogy a
jogegységi panaszt benyújtó fél nem a BHGY-ben
közzétett kúriai határozattól való eltérésre
hivatkozott, a jogegységi panaszt visszautasította.
[7] Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a
továbbiakban: Itv.) 57. § (1) bekezdés a) pontja
értelmében az eljárás illetékmentes, ezért a felperes
a jogegységi panasz eljárásban megfizetett 100 000
forint
illeték
visszatérítését
az
illetékes
adóhatóságtól kérheti az Itv. 80. § (1) bekezdés i)
pontja szerint.
[8] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály
nem biztosít jogorvoslatot.

Jogegységi Panasz Tanács
Budapest, 2022. január 14.
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Sperka Kálmán s.k. előadó bíró, Dr. Tánczos
Rita s.k. bíró, Dr. Bartal Géza s.k. bíró, Dr. Bartkó
Levente s.k. bíró, Dr. Csák Zsolt s.k. bíró, Dr. Darák
Péter s.k. bíró, Dr. Domonyai Alexa s.k. bíró,
Dr. Döme Attila s.k. bíró, Dr. Dzsula Marianna bíró
helyett Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Farkas Attila s.k. bíró, Dr. Fekete Ildikó s.k.
bíró, Dr. Hajnal Péter s.k. bíró, Dr. Harter Mária s.k.
bíró, Dr. Hajdu Edit s.k. bíró, Dr. Kovács András
s.k. bíró, Dr. Kovács Zsuzsanna s.k. bíró,
Dr. Kurucz Krisztina s.k. bíró, Dr. Patyi András s.k.
bíró, Dr. Sebe Mária s.k. bíró
A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
Jpe.II.60.037/2021/5. számú végzése
Rendelkező rész
A Kúria az alperes jogegységi panaszát
visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
[1] Az alperes a Kúria Kfv.II.37.243/2021/11. számú
ítéletével szemben a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (2) bekezdése alapján
jogegységi panaszt terjesztett elő, amelyben kérte a
Kúria ítéletének hatályon kívül helyezését és a
Kúria új eljárásra és új határozat hozatalára történő
utasítását. Álláspontja szerint a Kúria ítélete eltér a
Kúria Kfv.II.37.467/2011/8. számú és a
Kfv.II.38.130/2015/5. számú ítéleteitől.
[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 alapján illetékköteles. A Bszi. 41/C. §
(6) bekezdés c) pontja értelmében a jogegységi
panasz tanács – hiánypótlási felhívás kiadását
mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha
az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették
meg.
[4] Az alperes a jogegységi panaszban az Itv. 5. § (1)
bekezdés c) pontjára hivatkozva állította, hogy teljes
személyes illetékmentességben részesül. Az Itv. az
5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti teljes személyes
illetékmentesség
igénybevételéhez
további
feltételek teljesülését írja elő a (2)–(3)
bekezdéseiben. A (2) bekezdés szerint az (1)
bekezdés c) pontjában említett szervezetet az
illetékmentesség csak akkor illeti meg, ha a
vagyonszerzést, illetve az eljárás megindítását
megelőző
adóévben
folytatott
vállalkozási
tevékenységéből származó jövedelme után társasági
adófizetési kötelezettsége, külföldi illetőségű
szervezet esetén a társasági adónak megfelelő
közteherfizetési
kötelezettsége,
illetve
–
költségvetési szerv esetében – eredménye után a
központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége
nem keletkezett. Mindezek fennállásáról – a (3)
bekezdés alapján – a szervezetnek a bírósági eljárás
kezdeményezése esetén nyilatkoznia kell.
[5] Mivel a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa már több
alkalommal rámutatott arra, hogy a jogegységi
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panasz eljárás jogorvoslati eljárás, de nem a per
folytatása
[Jpe.I.60.005/2021/5.,
Jpe.I.60.011/
2021/3., Jpe.I.60.017/2021/4.], ezért a jogegységi
panasz eljárás kezdeményezésekor a teljes
személyes illetékmentességre történő hivatkozáskor
szükséges az azt alátámasztó – Itv. által előírt –
nyilatkozat is. Jelen ügyben az előterjesztő a
jogegységi
panaszban
a
személyes
illetékmentességet állította, azonban az Itv.-ben
előírt feltételek teljesüléséről szóló nyilatkozatot
nem tett, és az eljárási illetéket sem fizette meg.
[6] A kifejtettekre figyelemmel a Kúria a Bszi. 41/C. §
(6) bekezdés c) pontja alapján, az eljárási illeték
határidőben történő megfizetésének elmulasztására
tekintettel a jogegységi panaszt visszautasította.
[7] Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az
eljárás illetékmentes.
[8] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály
nem biztosít jogorvoslatot.
Budapest, 2022. január 17.
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke
Dr. Márton Gizella s.k. előadó bíró, Böszörményiné
dr. Kovács Katalin s.k. bíró, Dr. Farkas Katalin s.k.
bíró, Dr. Kalas Tibor s.k. bíró, Dr. Gyarmathy Judit
s.k. bíró, Dr. Gimesi Ágnes Zsuzsanna s.k. bíró,
Dr. Magyarfalvi Katalin s.k. bíró, Molnár Ferencné
dr. s.k. bíró, Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k.
bíró, Dr. Orosz Árpád s.k. bíró, Dr. Patyi András
bíró helyett Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács
elnöke, Dr. Puskás Péter s.k. bíró, Salamonné
dr. Piltz Judit s.k. bíró, Dr. Simonné dr. Gombos
Katalin s.k. bíró, Dr. Somogyi Gábor s.k. bíró,
Dr. Suba Ildikó s.k. bíró, Dr. Szabó Klára s.k. bíró,
Dr. Stark Marianna s.k. bíró, Dr. Vitál-Eigner Beáta
s.k. bíró
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BÜNTETŐ KOLLÉGIUM
I. Valóságos – időben, térben elkülönülő –
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anyagi halmazat valósul meg, ha a hosszabb
időn át tartó, folyamatos jellegű, egységbe tartozó

elkövetési magatartás (a kiskorú veszélyeztetése)
mellett egyetlen részcselekménnyel együtt történik
más bűncselekmény elkövetése (testi sértés,
garázdaság). Ilyen esetben a cselekmények nem alaki
halmazatban elkövetettnek minősülnek, és megnyílik
a másodfellebbezés, így a harmadfokú eljárás
lehetősége [Btk. 164. §, 208. §, 339. §; Be. 615. § (2) és
(2a) bek.].
II. Amennyiben a bíróság megállapítja, hogy a
vádiratban foglalt cselekmény a vádirati minősítéstől
eltérően minősülhet, az eltérő minősítésre alapozva
hatáskörének hiányát állapítja meg és erre
figyelemmel az ügy áttételéről rendelkezik, ezen
intézkedéséből nem következik, hogy az ügyészségnek
törvényes kötelessége lenne a vádirati tényállásban
leírt cselekmény vádirati minősítését a bíróság által
megállapított eltérő minősítéshez igazítani, a vádirati
tényállás ügyészi minősítését megváltoztatni [Be. 485.
§, 495. § (1) bek., 536. §].
III. Amennyiben a másodfokú bíróság akár a 2020.
évi LVIII. törvény 211. §-a alapján a veszélyhelyzetre
figyelemmel, akár a Be. 598. §-a alapján tanácsülésen
hozott ügydöntő határozatot, a határozattal szemben
a jogorvoslat az indokolt határozat kézbesítésével
nyílik meg, a jogorvoslati határidő az indokolt
határozat kézbesítésétől számítandó [2020. évi LVIII.
törvény 211. §; Be. 598. §, 615. § (1) bek.]
[1] A törvényszék 2021. március 1. napján kihirdetett
ítéletében az I. r., a II. r. és a III. r. vádlottakat
bűnösnek mondta ki testi sértés vétségében, amelyet
társtettesként követtek el [Btk. 164. § (1), (2) bek.],
garázdaság bűntettében, melyet társtettesként
követtek el [Btk. 339. § (1) bek., (2) bek. a) és d)
pont], ezért az I. és a II. r. vádlottat mint visszaesőt
és a III. r. vádlottat mint visszaesőt halmazati
büntetésül 100 napi tétel pénzbüntetésre ítélte, egy
napi tétel összegét 1000 forintban állapította meg.
Rendelkezett arról, hogy a vádlottak a velük
szemben így kiszabott 100 000 forint pénzbüntetést
az ítélet jogerőre emelkedését követő minden hónap
10. napjáig 10 hónapon keresztül 10 000 forint
összegű részletekben fizethetik meg. Rendelkezett a
pénzbüntetés meg nem fizetése esetén azok
szabadságvesztésre történő átváltoztatásáról, a
bűnjelekről és a bűnügyi költség megfizetéséről.
[2] Az elsőfokú ítélet ellen az ügyészség a vádlottak
terhére, a tényállás részbeni megalapozatlansága és
az indokolási kötelezettség nem megfelelő
teljesítése miatt, eljárási szabálysértés (a kiskorú
veszélyeztetése bűntettéről való rendelkezés
elmulasztása), valamint a III. r. vádlott tekintetében
téves jogi minősítés miatt, mindhárom vádlott
büntetésének súlyosítása érdekében jelentett be
fellebbezést. Az I. r. vádlott védője felmentés és
másodlagosan a büntetés enyhítése, a II. r. vádlott
védője felmentés érdekében fellebbezett. Az I. és a

[3]

[4]

[5]

[6]

II. r. vádlottak fellebbezést nem terjesztettek elő. A
III. r. vádlott és védője tudomásul vették az ítéletet.
A fellebbezések folytán eljáró ítélőtábla mint
másodfokú bíróság a 2021. június 7. napján
megtartott tanácsülésen meghozott ítéletével az
elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta. Az I., a II.
és a III. r. vádlott bűnösségét kiskorú
veszélyeztetésének bűntettében [Btk. 208. § (1)
bek.] is kimondta. Az I., a II. és a III. r. vádlottak
terhére
megállapított
testi
épség
elleni
bűncselekmény minősítését testi sértés bűntettének
kísérletére [Btk. 164. § (1), (3) bek.] változtatta. Az
I. r. vádlott büntetését 60 nap elzárásra, a II. és a III.
r. vádlottak büntetését pedig egyaránt 1 év 6 hónap
börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 3 év
közügyektől eltiltásra súlyosította. Megállapította,
hogy a II. és a III. r. vádlottak visszaesők, a
szabadságvesztés-büntetésből feltételes szabadságra
nem bocsáthatók. A II. és a III. r. vádlottak
vonatkozásában a törvényszék korábbi ítélete
kapcsán
alkalmazott
feltételes
szabadságot
megszüntette. Egyebekben az elsőfokú bíróság
ítéletét helybenhagyta. A II. r. vádlott védője által
bejelentett fellebbezést elutasította. A másodfokú
ítélet ellen az ítélőtábla az ügyészség, a vádlottak és
védőik; a II. r. vádlott védője által bejelentett
fellebbezés elutasítása ellen pedig az érintett védő
részére fellebbezési jogot biztosított.
Az ítélet ellen, annak rendelkező része kézbesítését
követően az I., a II. és a III. r. vádlottak fellebbezést
nyújtottak be és indítványozták, hogy a Kúria a
fellebbezésükkel támadott ítéletet változtassa meg,
mentse fel őket a kiskorú veszélyeztetésének
bűntette alól, a testi épség elleni cselekmény
bűntettnek való minősítése helyett azt vétségként
minősítse; a büntetést enyhítse, ennek keretében az
I. r. vádlott esetében elzárás helyett egyéb
intézkedést alkalmazzon, a II. és a III. r. vádlottak
esetében elsődlegesen a kiszabott szabadságvesztésbüntetés helyett legfeljebb pénzbüntetést szabjon ki,
másodlagosan a büntetés neme mellett enyhítse az
eltúlzottnak tartott szabadságvesztés büntetés
tartamát.
A másodfokú ítélet ellen a rendelkező rész
kézbesítését követően az I. r. vádlott kirendelt
védője elsődlegesen az első és másodfokon eljárt
bíróság ellentétes döntése miatt, másodlagosan az
I. r. vádlott bűnösségének kiskorú veszélyeztetése
bűntettében való megállapítása miatt és elsősorban
az I. r. vádlott felmentése, másodsorban pedig a
kiszabott büntetés enyhítése végett jelentett be
fellebbezést. Indítványozta, hogy a Kúria a
másodfokú bíróság ítéletét változtassa meg, az I. r.
terheltet elsődlegesen mentse fel a kiskorú
veszélyeztetésének bűntette alól, másodlagosan
pedig az enyhítő körülmények túlsúlyára – ténybeli
beismerő vallomására, a jelentős időmúlásra és négy
kiskorú
gyermek
eltartására
irányuló
kötelezettségére – figyelemmel, azt enyhítse.
A II. r. vádlott kirendelt védője a másodfokú ítélet
rendelkező
részének
kézbesítését
követően
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fellebbezést jelentett be. Fellebbezésében az
elsőfokú ítélettel ellentétes döntést, a II. r. vádlott
kiskorú veszélyeztetésének bűntettében való
bűnösség megállapítását és az ezzel kapcsolatos
büntetés kiszabását – annak nemét és mértékét –
sérelmezte. Indítványozta, hogy a Kúria a
másodfokú bíróság ítéletét változtassa meg olyan
módon, hogy az elsőfokú ítélet rendelkezéseinek
megfelelő döntést hoz.
[7] A III. r. vádlott meghatalmazott védője a másodfokú
ítélet rendelkező részének kézbesítését követően
fellebbezést nyújtott be a másodfokú ítélettel
szemben.
Fellebbezésében
elsődlegesen
indítványozta, hogy a Kúria helyezze hatályon kívül
az első- és a másodfokú ítéletet és az eljárást
szüntesse meg arra figyelemmel, hogy az eljárás
törvényes vád hiányában folyt, mert a főügyészség a
törvényszék előtti eljárásban is a vád helyett az
áttétel ügyében a törvényszék által hozott
másodfokú végzésére utalt, ilyen végzés pedig nem
született, és csak a vádbeszédében változtatta meg a
vádat. Másodlagosan ugyancsak az ítélet hatályon
kívül helyezését és az eljárás megszüntetését kérte
annak alapján, hogy a III. r. vádlottat kiskorú
veszélyeztetésének bűntettével sem az eredeti
vádban,
sem
a
vádbeszédben
történt
vádmódosításban nem vádolták, a másodfokú ítélet
ezért a vádon túlterjeszkedett. Fellebbezéssel élt
emellett az eljárási szabálysértések miatt, ideértve,
hogy a sértett figyelmeztetése a nyomozás során
csak a kihallgatása végeztével történt meg, ezért
vallomásának bizonyítékként való értékelése
törvénysértő; a nyomozó hatóság több mentő tanút
nyilatkoztatott, de valójában tőlük vallomást nem
rögzített, csak azt, hogy elfogultak, ezért nem
tesznek vallomást; az igazságügyi pszichológus
szakértő a tényleges körülményekre nem tudott
nyilatkozni, jegyzeteit nem őrizte meg, nem a
konkrét ügyre vonatkoznak a megállapításai, hanem
általánosak. Másodlagosan, amennyiben az eljárás
megszüntetésére irányuló fellebbezés nem vezetne
eredményre, indítványozta, hogy a Kúria a III. r.
vádlottat mentse fel a kiskorú veszélyeztetésének
bűntette alól, mert azt nem követte el, illetve a
rendelkezésre álló bizonyítékok nem elegendőek a
bűnösség megállapításához; továbbá a testi épség
elleni cselekmény bűntettként való minősítése
helyett vétségként történő minősítését állapítsa meg;
harmadlagosan pedig a büntetés enyhítését, a
kiszabott
szabadságvesztés-büntetés
helyett
legfeljebb pénzbüntetés kiszabását kérte, illetve a
büntetés neme mellett eltúlzott kiszabott
szabadságvesztés-büntetés mértékét és tartamát is
kifogásolta. Emellett fellebbezéssel élt az ítélet
indokolása ellen, arra figyelemmel, hogy a
rendelkező rész kézbesítése miatt az ítélet
indokolását nem ismerheti meg, ezzel a fellebbezési
jogosultsága lényegesen csorbul.
[16] Az ügyész a másodfokú bíróság ítéletét tudomásul
vette.
[17] A Legfőbb Ügyészség átiratában indítványozta,
hogy a Kúria a Be. 621. § (2) bekezdése alapján
tanácsülésen a másodfokon eljárt ítélőtábla ítéletét a
Be. 623. §-a alapján hagyja helyben valamennyi
vádlott vonatkozásában. Emellett indítványozta,
hogy a Kúria állapítsa meg a harmadfokú eljárásban
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felmerült bűnügyi költséget és annak viselésére
kötelezze a vádlottakat.
[18] A Legfőbb Ügyészség álláspontja szerint a
fellebbezések nem alaposak. Az ítélőtábla
határozata a három vádlott tekintetében olyan, az
elsőfokú ítélettől eltérő rendelkezést tartalmazott,
amely a Be. 615. § (2) bekezdésének c) pontja
értelmében megnyitotta a harmadfokú eljárás
lehetőségét, mivel a másodfokú bíróság a vádlottak
bűnösségét
állapította
meg
kiskorú
veszélyeztetésének bűntette miatt, szemben az
elsőfokú ítélettel.
[19] A Legfőbb Ügyészség kifejtette, hogy a súlyos testi
sértés bűntettének kísérlete, valamint a csoportosan
és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette
tekintetében a tényállás megalapozottsága nem
vizsgálható. Ezeknek a bűncselekményeknek a
minősítését a Be. 590. § (5) bekezdésének c) pontja
alapján a másodfellebbezés alapossága esetén
lehetne felülvizsgálni. Az I. r. vádlott védőjének a
garázdaság bűntette kapcsán megállapított tényeket
vitató érvei, amelyek a tényállás megalapozottságát
kifogásolják, emiatt nem foghatnak helyt.
[20] A Legfőbb Ügyészség szerint az első- és a
másodfokú bíróság nem vétett olyan lényeges
eljárási szabálysértést, amely miatt az ítéletek
hatályon kívül helyezésére kellene indítványt tenni.
Álláspontja szerint a vád törvényessége nem sérült,
a járási ügyészség hatáskörrel és illetékességgel
rendelkezett a vádirat benyújtására az abban foglalt
bűncselekmények
tekintetében.
Miután
a
járásbíróság úgy ítélte meg, hogy a történeti
tényállásban leírt testi sértés alkalmas lehet
életveszélyt okozó testi sértés kísérletének
megállapítására, áttette az ügyet a törvényszékhez,
amely előtt a megyei főügyészség módosította a
vádat a testi sértésre vonatkozóan. Nem valósult
meg a vádon történő túlterjeszkedés sem. A
fellebbviteli főügyészség a másodfokú ügyészi
nyilatkozatban arra hivatkozott, hogy az elsőfokú
ítéletben leírt, 2018. március 30. napján a kiskorú
sérelmére megvalósított tettlegesség a III. r. vádlott
tekintetében
is
alkalmas
a
kiskorú
veszélyeztetésének megállapítására. A másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság tényállását kiegészítette
azzal, hogy az I., a II. és a III. r. vádlottak a kiskorú
sértett nevelését, gondozását, felügyeletét közösen
látták el az I. r. vádlott meghatározó irányítása
mellett, aki napi rendszerességgel szidalmazta és
bántalmazta a kiskorú sértettet, amiről a III. r. és a
II. r. vádlott tudomással bírt, illetve a gyermek
bántalmazásába ők is rendszeresen bekapcsolódtak,
obszcén, trágár szidalmazások közepette. A
bántalmazások során rendszeres volt a pofon és
vesszővel történő ütés is. Mindhárom vádlott
agresszíven viselkedett a sértettel szemben. A
kiskorú sértett vonatkozásában folyamatos trauma
alakult ki az I. és a II. r. vádlott magatartása
következtében. Az I. és a II. r. vádlottak súlyosan
veszélyeztették nevelési módszerükkel a kiskorú
sértett értelmi, erkölcsi és testi fejlődését. A 2018.
március 30. napján a kiskorú sértett sérelmére
megvalósított bántalmazás a sértettet nagyon
megviselte és benne tartós fájdalmat okozott. Az I.,
a II. és a III. r. vádlottak cselekménye önmagában is
alkalmas volt a sértett testi, erkölcsi és érzelmi
életének a súlyos veszélyeztetésére. Nem
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értékelhető a vád hiányaként és a vádon
túlterjeszkedésként az, ha a bíróság egy
bűncselekmény törvényi tényállását megvalósító
elkövetési magatartás kapcsán a tettazonosság
keretei között a vádiratban le nem írt tényt is
megállapít
és
a
cselekményt
ennek
figyelembevételével értékeli. A vád nem jelent
minden
részletre
kiterjedő
szükségszerű
azonosságot a vádban leírt és az ítéletben
megállapított történeti tények között annál is
inkább, mert a bíróság nincs kötve a vádbeli
minősítéshez, és az eltérő minősítés eltérő
tényelemek megállapítását is szükségessé teheti az
ítéletben (EBH2010.2385., BH2014.136.).
A másodfokú bíróság által kiegészített tényállás a
Legfőbb
Ügyészség
álláspontja
szerint
megalapozott, ezért a kiskorú veszélyeztetésének
bűntette tekintetében felmentő rendelkezésre csak a
bizonyítékok
felülmérlegelése
tilalmának
megsértésével kerülhetne sor. A 2018. március 30.
napján elkövetett bántalmazás során a III. r. vádlott
olyan magatartást tanúsított, amely nem pusztán
testi épség elleni, hanem azzal halmazatban a
kiskorú veszélyeztetésének bűntette megállapítására
is alkalmas. Nem tekinthető a vádelv sérelmének, ha
a bíróság olyan – valóságos alaki halmazat körébe
tartozó – bűncselekmény miatt is megállapítja a
vádlott bűnösségét, amelyre az ügyész kifejezetten
nem tett indítványt (BH2005.5.). A Legfőbb
Ügyészség álláspontja szerint a vádirat tartalmazza
mindazokat a tényeket, amelyek mindhárom terhelt
vonatkozásában
alkalmasak
a
kiskorú
veszélyeztetése bűntettének megállapítására.
A nyilvános ülésen a Legfőbb Ügyészség
képviselője az indítványában foglaltakat, az I., a II.
és a III. r. vádlottak védői pedig a fellebbezésükben
foglaltakat változatlanul fenntartották.
A fellebbezések nem alaposak.
A Be. 615. § (1) bekezdése értelmében a másodfokú
bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van helye a
harmadfokú bírósághoz a másodfokú bíróságnak az
elsőfokú bíróságéval ellentétes döntése esetén.
A Be. 615. § (2) bekezdése szerint ellentétes a
döntés, ha a másodfokú bíróság
a) olyan vádlott bűnösségét állapította meg vagy
olyan vádlott kényszergyógykezelését rendelte el,
akit az elsőfokú bíróság felmentett vagy vele
szemben az eljárást megszüntette,
b) az első fokon elítélt vádlottat felmentette vagy
vele szemben a büntetőeljárást megszüntette,
c) a vádlott bűnösségét olyan bűncselekményben
állapította meg, amelyről az elsőfokú bíróság nem
rendelkezett.
A Be. 615. § (2a) bekezdése kimondja, nem
tekinthető ellentétes döntésnek, ha a vádlott egy
cselekménye több bűncselekményt valósít meg, és
erre figyelemmel a másodfokú eljárásban az
elsőfokú bíróság által megállapított minősítés
megváltoztatásának lett volna helye.
A Be. 615. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés
sérelmezheti
a) az ellentétes döntést, illetve
b) kizárólag az ellentétes döntéssel összefüggő
felülbírálatból eredő, az 583. § (3) bekezdésében
meghatározott rendelkezést vagy indokolást.
A Be. 615. § (5) bekezdése alapján a másodfokú
bíróság
ítéletének
a
(3)
bekezdésben
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meghatározottakon kívüli rendelkezése, illetve része
ellen nincs helye fellebbezésnek. Amennyiben a
másodfokú bíróság a vádlott bűnösségét olyan
bűncselekményben is megállapította, amelyről az
elsőfokú bíróság nem rendelkezett, az elsőfokú
bíróságéval ellentétes döntést hozott, úgy ítélete
ellen fellebbezésnek van helye. Fellebbezéssel
azonban csak az ellentétes döntés, illetve a
másodfokú bíróság ítéletének azon rendelkezése
vagy része támadható, amelyet az elsőfokú bíróság
ítéletének az ellentétes döntéssel összefüggő
felülbírálata eredményezett. A másodfokú ítélet
egyéb rendelkezése, illetve része ellen nincs helye
fellebbezésnek (EBH2018.B.27.II.).
Nincs helye harmadfokú felülbírálatnak a
másodfokú
ítéletben
megállapított
olyan
bűncselekmény kapcsán, amely a vádlott terhére
már az elsőfokú bíróság által megállapított
bűncselekménnyel alaki halmazatban áll, mivel a
másodfokú ítéleti változtatás nem eredményezett a
bűnösség kérdésében eltérő döntést, csupán annak a
cselekménynek a minősítését érintette, amelyben az
elsőfokú bíróság a vádlott bűnösségét megállapította
(EBH2018.B.27.IV.). Ezt fejezi ki a Be. 615. § (2a)
bekezdése, amely szerint nem tekinthető ellentétes
döntésnek, ha a vádlott egy cselekménye több
bűncselekményt valósít meg, és erre figyelemmel a
másodfokú eljárásban az elsőfokú bíróság által
megállapított minősítés megváltoztatásának lett
volna helye.
Az első- és másodfokú bíróság ítélete alapján
megállapítható, hogy az I. és a II. r. vádlott
vonatkozásában a másodfokú bíróság a kiskorú
veszélyeztetésének bűntette [Btk. 208. § (1) bek.]
tekintetében lényegében eltérő döntést hozott, mivel
az elsőfokú bíróság ítéletéből megállapíthatóan az I.
és a II. r. vádlott bűnösségét az erre irányuló vád
ellenére érdemi bizonyítás alapján nem állapította
meg, ugyanakkor felmentő rendelkezést téves
jogértelmezés miatt az elsőfokú ítélet rendelkező
része nem tartalmaz annak ellenére, hogy az I. és a
II. r. vádlott bűnösségét a kiskorú veszélyeztetése
bűntettében érdemben vizsgálta, és a bűnösség
kérdésében olyan álláspontra helyezkedett, amelyet
az ítélet rendelkező részében felmentő rendelkezés
feltüntetésével meg kellett volna jelenítenie. A
másodfokú bíróságnak az I. és a II. r. vádlott
vonatkozásában
a
kiskorú
veszélyeztetése
bűntettében bűnösséget megállapító rendelkezése
ezért helyesen nem a Be. 615. § (2) bekezdés c)
pontja, hanem a 615. § (2) bekezdésének a) pontja
alapján számít ellentétes döntésnek (olyan vádlottak
bűnösségét állapította meg, akit az elsőfokú bíróság
felmentett).
Ezzel szemben a III. r. vádlott esetében a kiskorú
veszélyeztetése bűntettében [Btk. 208. § (1) bek.] a
bűnösség kimondása a Be. 615. § (2) bekezdés c)
pontja alapján tekintendő ellentétes döntésnek,
mivel a III. r. vádlott bűnösségét olyan
bűncselekményben állapította meg, amelyről az
elsőfokú bíróság nem rendelkezett.
Az I., a II. és a III. r. vádlottak Btk. 218. § (1)
bekezdésébe ütköző és aszerint minősülő kiskorú
veszélyeztetése bűntettében bűnösnek történő
kimondása olyan ellentétes döntés, amellyel
szemben fellebbezésnek van helye, megnyitja a
harmadfokú eljárás lehetőségét. Ettől eltérően a testi
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sértés
és
a
garázdaság
bűncselekménye
vonatkozásában a bűnösség kérdésében eltérő
döntés a másodfokú bíróság ítéletében nincs: a
társtettesként elkövetett garázdaság bűntette [Btk.
339. § (1) bek., (2) bek. a) és d) pont] cselekmény
esetében a bűnösség mellett annak minősítése is
változatlan maradt, míg
a testi
sértés
bűncselekményének
minősítése
társtettesként
elkövetett testi sértés bűntettének kísérletére [Btk.
164. § (1), (3) bek.] történő megváltoztatása
kizárólag a minősítést érinti, a bűnösséget nem;
ezért e bűncselekmények vonatkozásában a
másodfokú bíróság ítélete ellen fellebbezésnek
nincs helye. Mindezek miatt e cselekmények
esetében annak vizsgálata, hogy van-e helye
felmentésnek vagy az eljárás megszüntetésének,
ennek hiányában a bűncselekmények minősítése
törvényes-e,
kizárólag
csak
a
(kiskorú
veszélyeztetése bűntettében történő bűnösség
megállapítása miatti) joghatályos másodfellebbezés
esetén van helye, és akkor is kizárólag a jogerősen
megállapított ítéleti tényállás alapján, amelynek
megalapozottsága e bűncselekmények tekintetében
már nem vizsgálható [Be. 615. § (5) bek., 618. §
(3) bek. a) pont, 590. § (5) bek.]. A
másodfellebbezés
következménye,
hogy
a
harmadfokú bíróság az ítélet fellebbezéssel nem
érintett része tekintetében is felülbírálja az ítéletet,
ide értve a bűnösség megállapítására vonatkozó
rendelkezést – ha a terheltet fel kell menteni vagy
vele szemben az eljárást meg kell szüntetni –
továbbá a bűncselekmény minősítését, a kiszabott
büntetést, valamint az intézkedést.
A felülbírálat terjedelmét a Be. 618. §-a határozza
meg. Ennek (1) bekezdése szerint a harmadfokú
bíróság
a) a másodfokú bíróság ítéletének
aa) a fellebbezéssel sérelmezett ellentétes döntését
ab) azon rendelkezését, illetve részét, amelyet az
elsőfokú bíróság ítéletének a sérelmezett ellentétes
döntéssel összefüggő felülbírálat eredményezett, és
b) az elsőfokú és másodfokú bírósági eljárást
arra tekintet nélkül bírálja felül, hogy ki, milyen
okból fellebbezett.
Azaz azt, hogy az eljárt bíróságok az eljárási
szabályokat
megtartották-e,
a
másodfokú
felülbírálat során fellebbezéstől függetlenül mind az
első-, mind a másodfokú eljárás kapcsán vizsgálni
kell, egyebekben azonban a felülbírálat csak a
fellebbezéssel sérelmezett ellentétes döntésre, illetve
az ezzel összefüggő rendelkezésekre terjedhet ki.
A Be. 618. § (3) bekezdés a) pontja alapján akkor,
ha a harmadfokú bíróság az ítélet fellebbezéssel
nem érintett része tekintetében is felülbírálja a
másodfokú ítéletet – hivatalból vizsgálja az alábbiak
szerint:
1) az 590. § (5) bekezdés a)–c) pontjában
meghatározottakat, azaz
– az elsőfokú bírósági eljárást és ennek során
vizsgálja azon eljárási szabályok megtartását,
amelyek megsértése feltétlen hatályon kívül
helyezést eredményez, így a 607. § (1) bekezdése,
valamint a 608. § (1) bekezdése szerinti esetleges
eljárási szabálysértéseket,
– a bűnösség megállapítására vonatkozó
rendelkezést, azonban csak akkor, ha a terheltet fel
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kell menteni, vagy vele szemben az eljárást meg
kell szüntetni,
– és a bűncselekmény minősítésére vonatkozó
rendelkezést;
2) a Be. 615. § (3) bekezdése szerinti, az összefüggő
felülbírálatból eredő fellebbezés esetén – ha az a
joghátrányon kívüli rendelkezést sérelmezett –
felülbírálja az 590. § (5) bekezdés d) pontjában
írtakat: vagyis a joghátrányt és
– a bűnösségre vagy a minősítésre vonatkozó
rendelkezéseket megváltoztatja
vagy
– a joghátrány törvénysértő.
A Be. 618. § (4) bekezdése viszont teljes mértékben
kizárja a fellebbezéssel nem támadott felmentő vagy
megszüntető rendelkezés felülbírálatát.
A Be. 619. § (1) bekezdése szerint a harmadfokú
bíróság ítéletét arra a tényállásra alapítja, amely
alapján a másodfokú bíróság a határozatát
meghozta, kivéve, ha az a fellebbezéssel sérelmezett
ellentétes döntés tekintetében megalapozatlan.
Az ítélet fellebbezéssel nem érintett részének
felülbírálata során azonban a Be. 619. § (4)
bekezdés II. fordulata alapján az ítélet
megalapozottsága nem vizsgálható, a határozat
kizárólag a másodfokú bíróság által alapul vett
tényállásra alapítható.
A Be. 619. § (1), (2), illetve (3) bekezdése alapján a
harmadfokú bíróság a határozatát akkor alapíthatja a
másodfokú ítélet alapját képező tényállásra, ha az
további bizonyítás felvétele nélkül is megalapozott,
vagy az iratok alapján azzá tehető, illetve a
helytelen ténybeli következtetés kiküszöbölhető,
ekként a helyes tényállás megállapítható.
A harmadfokú bíróság értelemszerűen azt vizsgálja,
hogy a másodfokú bíróság által irányadónak tartott
tényállás megalapozott-e. Ez alatt értendő az
elsőfokú ítélettel megállapított és a másodfokú
bíróság által – módosítás nélkül is –
megalapozottnak tartott tényállás, valamint a
másodfokú bíróság módosításának helyénvalósága.
A harmadfokú bíróság egyaránt köteles a
megalapozatlanság vizsgálatára és kiküszöbölésére.
A
megalapozatlanság
kiküszöbölésének
(a
reformációs jogkörnek) azonban eltérő a terjedelme
a másodfokú, illetve a harmadfokú eljárásban.
A másodfokú bíróság akár – a törvényi korlátok
között felülmérlegeléssel – eltérő tényállást is
megállapíthat [Be. 593. § (1) bek. b) és c) pont,
(3) bek.]. A harmadfokú bíróság viszont a tényállást
csupán
kiegészítheti
(az
abból
hiányzó
ténymegállapításokat pótolhatja) és helyesbítheti (a
meglévő
ténymegállapítást
módosíthatja,
mellőzheti).
A két terjedelem közti különbség lényege, hogy a
kiegészítés, helyesbítés csak a meglévő tényállásba
illeszkedő ténymegállapítást eredményezhet, attól
eltérőt nem (EBH2018.B.13.).
Az első- és a másodfokú bíróság ítéletéből
megállapítható, hogy a III. r. vádlott esetében a
kiskorú veszélyeztetése bűntettében [Btk. 208. § (1)
bek.] bűnösségének kimondására nem kizárólag az
elsőfokú bíróság ítéletében társtettesként elkövetett
testi sértés vétségének, illetve társtettesként
elkövetett garázdaság bűntettének minősített
cselekmény (a 2018. március 30. napján történő
bántalmazás) alapján került sor. A másodfokú
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bíróság ugyanis az elsőfokú bíróság ítéletét részben
megalapozatlannak
minősítve,
a
megalapozatlanságot kiküszöbölte, ennek során
olyan további tényállási elemeket állapított meg,
amelyek a III. r. vádlott esetében a 2018. március
30. napján történő bántalmazástól időben és térben
különböznek, attól elváló elkövetési magatartást
valósítanak meg. A kiskorú veszélyeztetése
bűntettének törvényi egységét a másodfokú bíróság
által megállapított tényállás alapján tehát több
részcselekménnyel valósította meg a III. r. vádlott,
mely részcselekmények közül csupán az egyik, a
2018. március 30. napján a kiskorú sértett sérelmére
megvalósított bántalmazás. Erre figyelemmel a
másodfokú bíróság által a III. r. vádlott
vonatkozásában
megállapított
kiskorú
veszélyeztetése bűntette miatti bűnösség kimondása
nem alaki, hanem anyagi halmazatot eredményezett.
[48] Mindezeket figyelembe véve ezért a jelen ügyben a
másodfellebbezés alapjául mind az I., mind a II.,
mind a III. r. vádlottak tekintetében a kiskorú
veszélyeztetése bűntettében történő bűnösség
megállapítás – mint ellentétes döntés – szolgál. A
garázdaság bűncselekménye és a testi sértés
bűncselekménye tekintetében a bűnösséget érintő
eltérő, így a másodfellebbezés lehetőségét megnyitó
döntés nincs, ezért a másodfokú bíróság döntésének
a garázdaság bűntettét változatlan minősítés mellett
helybenhagyó, valamint a testi sértés bűntettének
eltérő minősítése mellett a bűnösséget továbbra is
megállapító
rendelkezése
ellen
másodfellebbezésnek helye nincs; az erre vonatkozó
döntést a Kúria a harmadfokú eljárásban kizárólag
az ellentétes döntés felülbírálata során lefolytatott, a
harmadfokú eljárásban a fentebb kifejtettek keretek
között, vagyis kizárólag a másodfokú bíróság által
megállapított
tényállás
alapján,
annak
megalapozottsága vizsgálata nélkül, és kizárólag a
tekintetben bírálja felül, hogy a másodfokú bíróság
által
megállapított
tényállás
alapján
e
bűncselekmények
tekintetében
a
vádlottak
felmentésének vagy az eljárás megszüntetésének
van-e helye, illetőleg a másodfokú bíróság által
megállapított minősítés törvényes-e.
[49] A harmadfokú eljárást megalapozó ellentétes döntés
tekintetében a harmadfokú bíróság határozatát
abban az esetben alapozza a másodfokú bíróság
által megállapított ítéleti tényállásra, amennyiben az
megalapozott. E körben a Kúria rögzíti, hogy az
I. és a II. r. vádlottak esetében a kiskorú
veszélyeztetése bűntettében történő bűnösség
megállapításának alapja a 2017. szeptember 15.
napjától 2018. április 23. napjáig tartó időszak,
melyben
az
elkövetési
magatartás
több
részcselekményből áll, amelynek csak egy
részcselekménye a 2018. március 30. napján a
kiskorú sértett sérelmére megvalósított bántalmazás.
A másodfokú bíróság által az elsőfokú bíróság
ítéleti tényállásának részbeni megalapozatlansága
kiküszöbölésével megállapított ítéleti tényállás a III.
r. vádlott vonatkozásában ugyancsak nem kizárólag
a 2018. március 30. napján a kiskorú sértett
sérelmére elkövetett bántalmazásban való részvételt,
hanem ettől elkülönülve ugyancsak a 2017.
szeptember 15. és 2018. április 23. közötti időszakra
eső elkövetési magatartásokat is rögzíti.
Megállapítható azonban, hogy míg az I. és a II. r.
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vádlottak
esetében
ezen
ítéleti
ténymegállapításoknak vádirati tényállási alapja
van, addig a III. r. vádlott esetében a vádirat a 2018.
március 30-i bántalmazást leíró tényeken kívül más,
a 2017. szeptember 15. és 2018. április 23. közötti
időszakban történt olyan cselekvőséget, magatartást
vagy mulasztást nem tartalmaz, amely ténybeli
alapja lehetne a III. r. vádlott esetében a kiskorú
veszélyeztetése bűntettében történő bűnösség
megállapításának. A Kúria megjegyzi, hogy abban
az esetben, amennyiben a másodfokú bíróság a III.
r. vádlott kiskorú veszélyeztetése bűntettében
történő bűnösségének megállapítását a 2018.
március 30. napján elkövetett bántalmazás tényére
alapította volna, az a III. r. vádlott terhére rótt,
ugyancsak ezen tényeken alapuló garázdaság és
testi sértés bűncselekményeivel alaki halmazatban
állna. Ebben az esetben a kizárólagos alaki halmazat
kizárná a másodfellebbezés és a harmadfokú eljárás
lehetőségét. A másodfokú bíróság azonban azzal,
hogy a III. r. vádlott esetében ezen a
részcselekményen túl további, attól elkülönülő
elkövetési magatartáson alapuló részcselekmények
miatt is megállapította a III. r. vádlott kiskorú
veszélyeztetése bűntettében való bűnösségét,
lényegében a 2018. március 30-án megvalósult
cselekmény garázdaság bűntette és testi sértés
bűntette melletti értékelése mellett anyagi
halmazatban állapította meg a III. r. vádlott
bűnösségét a kiskorú veszélyeztetése bűntettében.
Ez az anyagi halmazat eredményezte a
másodfellebbezés alapjául szolgáló, a Be. 615. § (2)
bekezdés c) pontjában meghatározott ellentétes
döntést, erre alapozva van helye a III. r. vádlott
vonatkozásában harmadfokú eljárásnak.
[50] A kiskorú veszélyeztetésének az elkövetési
magatartása rendszerint folyamatos jellegű, ezért a
kötelességszegések számára és eltérő jellegére
tekintettel is egy rendbeli bűncselekmény valósul
meg és a folytatólagosság megállapítására általában
nem kerülhet sor (BH1997.263.). A bírói gyakorlat
értelmében
egyetlen
cselekménnyel
is
megvalósítható
a
kiskorú
veszélyeztetése,
amennyiben az egyetlen, rövid időn át hatását
kifejtő kötelezettségszegés is súlyosnak minősül. A
bűncselekmény azonban csak akkor tényállásszerű,
ha az egyrendbeli magatartásban megnyilvánuló
súlyos kötelezettségszegés konkrétan veszélyezteti a
kiskorú testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi
fejlődését, ugyanakkor a bűncselekmény a
veszélyeztetés bekövetkeztével befejezett, a kiskorú
testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének
tényleges károsodása bekövetkezése a tényálláshoz
nem tartozó következmény. Az elkövető felelőssége
megállapítható, ha a kiskorú testi, értelmi, érzelmi
vagy erkölcsi fejlődésének veszélyeztetése okozati
összefüggésben áll a súlyos kötelességszegéssel.
Amennyiben a kiskorú veszélyeztetése több
kötelességszegéssel
valósul
meg,
a
kötelességszegések számára és eltérő jellegére
tekintettel is egyrendbeli bűncselekmény valósul
meg és folytatólagosság megállapítására általában
nem kerülhet sor (BH1997.263.).
[51] Mindezek alapján valóságos – időben, térben
elkülönülő – anyagi halmazat valósul meg, ha a
hosszabb időn át tartó, folyamatos jellegű, egységbe
tartozó elkövetési magatartás (a kiskorú
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veszélyeztetése) mellett egyetlen részcselekménnyel
együtt történik más bűncselekmény elkövetése (testi
sértés, garázdaság). Ilyen esetben a cselekmények
nem alaki halmazatban elkövetettnek minősülnek,
és megnyílik a másodfellebbezés, így a harmadfokú
eljárás lehetősége.
A Kúria a vádirat, az elsőfokú ítélet és a másodfokú
ítélet által kiegészített tényállás figyelembevételével
megállapította, hogy a másodfokú bíróság ítélete a
kiskorú veszélyeztetése bűntette tekintetében az I.
és a II. r. vádlottak vonatkozásában megalapozott,
így a harmadfokú felülbírálat alapjául szolgálhat, a
III. r. vádlott esetében azonban részben
megalapozatlan.
A Be. 6. § (1) bekezdése értelmében a bíróság vád
alapján ítélkezik.
A Be. 6. § (2) bekezdése kimondja, a bíróságnak a
vádról döntenie kell, a vádon túl nem terjeszkedhet.
A Be. 6. § (3) bekezdése értelmében a bíróság csak
a megvádolt személy büntetőjogi felelősségéről
dönthet, és csak olyan cselekményt bírálhat el,
amelyet a vád tartalmaz.
A Be. a bizonyításról szóló Ötödik Rész XXVIII.
fejezetében rendelkezik a bizonyítás általános
szabályairól. A Be. 163. §-a határozza meg a
bizonyítás tárgyát. A Be. 163. § (3) bekezdése úgy
rendelkezik, hogy a bíróság az ítélkezés során a
tényállást a vád keretein belül tisztázza.
Annak ellenére, hogy a Be. az 592. §-ában a
megalapozatlansági okok között nem tartalmazza a
vádon túlterjeszkedést, az idézett rendelkezések
alapján rögzíthető: arra figyelemmel, hogy a
bíróságnak az ítélkezés során a tényállást a vád
keretein belül kell megállapítania, kijelenthető,
hogyha az ítéleti tényállás nincs a vád keretein belül
(nem meríti ki vagy túllépi), a tényállás e részében
megalapozatlanná válik. Ilyen esetben a tényállás
ezen részében a Be. 592. § (2) bekezdés c) pontja
alapján iratellenes, mivel ebben a részében a
megállapított tényállás ellentétes a bíróság által
lefolytatott, a bizonyítást a Be. 163. § (3) bekezdése
alapján érintő vádirat, mint ügyirat tartalmával.
A Be. 619. § (3) bekezdése értelmében, ha a
másodfokú bíróság ítélete a fellebbezéssel
sérelmezett
ellentétes
döntés
tekintetében
megalapozatlan, és a helyes tényállás az elsőfokú,
illetve a másodfokú bíróság által lefolytatott
bizonyítást érintő ügyiratok alapján megállapítható,
vagy a helytelen ténybeli következtetés az elsőfokú,
illetve a másodfokú bíróság által lefolytatott
bizonyítást érintő ügyiratok alapján kiküszöbölhető,
a harmadfokú bíróság a tényállást hivatalból
kiegészíti, illetve helyesbíti.
A járási és nyomozó ügyészség a járásbíróságon az
I. és a II. r. vádlottal mint visszaesővel szemben a
Btk. 139. § (1) bekezdésébe ütköző, a (2) bekezdés
a) és d) pontja szerint minősülő csoportosan,
felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette
miatt, melyet társtettesként követtek el; a Btk.
164. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés
szerint minősülő súlyos testi sértés bűntettének
kísérlete miatt, melyet társtettesként követtek el,
valamint a Btk. 208. § (1) bekezdésébe ütköző és
aszerint minősülő kiskorú veszélyeztetésének
bűntette miatt emelt vádat. Az ügyészség a III. r.
vádlottal mint visszaesővel szemben a Btk. 339. §
(1) bekezdésében meghatározott, a (2) bekezdés a)
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és d) pontja szerint minősülő csoportosan,
felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette
miatt, melyet társtettesként követett el és a
Btk. 164. § (1) bekezdésében meghatározott és a (3)
bekezdés szerint minősülő és büntetendő súlyos
testi sértés bűntettének kísérlete miatt, melyet
bűnsegédként követett el, emelt vádat.
A vádirati tényállás a 2017. szeptember 15. és 2018.
április 23. közötti időszakban testi fenyítéssel,
szidalmazással,
valamint
az
élelmezéssel
kapcsolatos
büntetésben
megnyilvánuló
magatartásokra
mint
kötelezettségszegésekre
alapította az I. és a II. r. vádlottak kiskorú
veszélyeztetése bűntettében való felelősségét. A
vádirat azon kívül, hogy rögzíti, hogy a III. r.
vádlott az I. r. vádlott házastársaként és a II. r.
vádlott édesapjaként közös háztartásban élt a
kiskorú sértettel, a III. r. vádlott tekintetében sem
tevésben, sem mulasztásban megnyilvánuló ilyen
magatartást nem nevesít, a vádiratban kifejezetten
az I. és a II. r. vádlottat jelöli meg olyan
személyként, akik magatartásukkal a kiskorú sértett
erkölcsi, testi, értelmi fejlődését veszélyeztették. A
vádirati tényállásnak megfelelően az ügyész a III. r.
vádlottat nem vádolta meg kiskorú veszélyeztetése
bűntettével. A vádirat ugyanakkor tartalmazza a
2018. március 30-án valamennyi vádlott
részvételével lezajlott, a kiskorú sértett sérelmére
elkövetett bántalmazást, amelyben a III. r. vádlott
cselekvőségét a vádirat rögzíti.
Az ügy a járásbíróságról áttételre került a
törvényszékre annak következtében, hogy a
járásbíróság első fokon véglegessé vált végzésével
megállapította, miszerint a 2018. március 30. napján
történt bántalmazásban a III. r. vádlott felelősségét
is megalapozó cselekmény a vádtól eltérően, a
törvényszék hatáskörébe tartozó életveszélyt okozó
testi sértés kísérletének is minősülhet. A
főügyészség a tényállást kizárólag e tekintetben
egészítette ki és módosította a III. r. vádlott
vonatkozásában, valamint ennek megfelelően a
cselekmény testi épség elleni bűncselekményre
vonatkozó minősítését módosította a Btk. 164. § (1)
bekezdésébe ütköző és (8) bekezdés szerint
minősülő életveszélyt okozó testi sértés bűntettére.
A főügyészség ekkor sem vádolta meg a III. r.
vádlottat kiskorú veszélyeztetése bűntettével.
Az elsőfokú bíróság ítéleti tényállását a vád
tényállásának keretei között, a III. r. vádlott
cselekvősége bántalmazásra vonatkozó részében,
szándéka tekintetében állapította meg eltérően.
Az elsőfokú ítélet által megállapított tényállás
lényege a következő:
Az I. és a III. r. vádlott közös háztartásban élt
fiukkal, a II. r. vádlottal, valamint annak akkori
élettársával, akivel az élettársi kapcsolata 2005.
évtől 2011. évig tartott. A II. r. vádlott és akkori
élettársa kapcsolatából három kiskorú gyermek
született, köztük a 2006. február 27. napján született
kiskorú sértett. A II. és a III. r. vádlott emberölés
bűntettének kísérlete miatt börtönbüntetést töltött,
majd 2017. február 15. napján a bíróság feltételes
szabadságra bocsátotta őket. A II. r. vádlott
szabadulását követően nem folytatta tovább élettársi
kapcsolatát korábbi élettársával, hanem a szüleihez
költözött és új élettársi kapcsolatot létesített. A II. r.
vádlott korábbi élettársa akkori élettársával közösen
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nevelte a II. r. vádlottól született három gyermekét
egy másik ingatlanban.
A kiskorú sértett édesapjával, a II. r. vádlottal
rendszeresen találkozott. A gyermek ragaszkodott
az édesapjához, ezért az édesanyja önként
lemondott a gyermekről, majd a kormányhivatal
járási gyámhivatala 2017. szeptember 1. napján kelt
és 2017. szeptember 22. napján jogerős határozattal
a kiskorú sértett számára elrendelte az anyai
nagyszülő, az I. r. vádlott általi családba fogadását
és részére az I. r. vádlottat gyámul rendelte ki,
egyúttal megállapította, hogy a II. r. vádlott
cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll,
ezért a szülői felügyeleti joga szünetel. A II. r.
vádlott
nem
szenved
elmebetegségben,
elbutultságban, tudatzavarban; személyiségzavara
sem betegség szintű és ilyen állapotban volt a
cselekmény időszakában is. Enyhe mentális
fejletlensége nem képvisel beszámítási képességet
érintő tényezőt.
2017. szeptember 15. napjától a kiskorú sértett
nagyszüleivel, az I. és a III. r. vádlottal, valamint
édesapjával, a II. r. vádlottal nagyszülei
ingatlanában élt 2018. április 23. napjáig. A
gyermek kiváló egészségi és testi állapotnak
örvendett. A kiskorú sértett a helyi általános iskola
tanulója volt, rendszeresen verekedett, osztálytársait
bántalmazta, az órákon nem figyelt, ezáltal zavarta
az oktatás rendjét és a társai tanulását.
Az I. r. vádlott mint gyámja nevelte a gyermeket,
figyelemmel
kísérte
iskola
tanulmányait,
gondoskodott az iskolai felszereléséről, biztosította
a gyermek iskolai étkeztetését. Otthon szintén
kizárólag ő látta el a gyermek nevelését,
felügyeletét. A III. r. vádlott mint nagypapa a
gyermek nevelésébe nem avatkozott bele, míg a II.
r. vádlott a hét minden napján Ny.-en dolgozott,
csak pénteken járt haza.
A kiskorú sértett rosszalkodása esetén büntetésként
az I. és a II. r. vádlottak sértő, megalázó, durva,
erőszakos módon bántak a kiskorú sértettel olyan
módon, hogy folyamatosan trágár szavakkal és
kifejezésekkel
illették,
valamint
veréssel
fenyegették. Az I. és a II. r. vádlottak a sértett
rosszalkodása, csíntevése és egyéb kisebb
fegyelmezetlenségei miatt bántalmazták oly módon,
hogy az ingatlanuk udvarán, illetve a házuk előtt az
utcán tenyérrel, kis erővel arcul ütötték, illetőleg az
I. r. vádlott több alkalommal, kis erővel, vékony
vesszővel a hátára ütött. Büntetésként az is
előfordult havonta két-három alkalommal, hogy az
I. r. vádlott nem adott vagy csak ételmaradékot adott
enni a kiskorú sértettnek.
Az elsőfokú bíróság ítélete a vádiratban foglalt
tényállással szemben azt állapította meg, hogy az I.
és a II. r. vádlottaknak a kiskorú sértettel szembeni
büntetésként kifejtett magatartása a sértett erkölcsi,
testi, értelmi fejlődését nem veszélyeztette.
A tényállás ettől elkülönülő cselekményként
állapította meg, hogy az I. r., a II. r. és a III. r.
vádlottak 2018. március 30. napján 11 óra körüli
időben az Ny., S. utca 19. szám alatti ház udvarában
tartózkodtak. Az I. r. vádlott szóváltásba keveredett
a 12 éves kiskorú sértettel egy kutya elszökése,
valamint az iskolából érkező rendszeres panaszok
miatt. Ezért hazafelé menet az utcán a gyermeket
megveréssel fenyegette. Hazaérve a kiskorú sértett

az I. r. vádlott engedélye nélkül el akart menni a
közelben lévő halastóra. A fentiek miatt az I., a II.
és a III. r. vádlott hangosan veszekedni, kiabálni
kezdett a kiskorú sértettel. Ezt követően a kiskorú
sértett, majd a II. r. vádlott kimentek a lakóház elé
az utcára, és a II. r. vádlott a pulóverénél fogva a
kiskorú sértettet a feje magasságáig emelte, majd
onnan a földre ejtette, és a földön fekvő kiskorú
sértettet több alkalommal, kis erővel a hátán
megrúgta. Ezt követően az I. és a III. r. vádlott is
kiment az utcára, és az I. r. vádlott a sértettet a
kezében lévő 33 gramm tömegű, 90–95 cm hosszú,
1 cm átmérőjű fagallyal több alkalommal, kisközepes erővel, testszerte megütötte. Ezután a III. r.
vádlott a kezébe vett egy 695 gramm tömegű, 148
cm összhosszúságú, 3 cm átmérőjű hengeres
fanyélből és 25×4×3,5 cm-es rozsdás állagú,
fémhegyből álló szerszámot és azzal fenyegetően
hadonászni kezdett a tőle 2–2,5 méter távolságra
lévő kiskorú sértett hasa és annak forgása miatt a
háta irányába azért, hogy a sértettet megfélemlítse.
Közben az I. és a II. r. vádlottaknak – a vádlotttársait bátorítva és a sértettet félemlítve – a
következőket kiabálta: „öljítek meg a buzi kurva
anyját”. A kiskorú sértett attól való félelmében,
hogy a III. r. vádlott megsebesíti, valamint, hogy az
I. és a II. r. vádlottak tovább bántalmazzák, elszaladt
a helyszínről. A II. r. vádlott a kiskorú sértett után
szaladt, majd egy utcakereszteződésben utolérte, és
a kiskorú sértettet egy 19 gramm tömegű, 70–72 cm
hosszú, 1 cm átmérőjű fagallyal több alkalommal,
kis-közepes erővel a hátán és a fején megütötte.
Eközben a kiskorú sértett sírt és segítségért kiabált,
míg az utcán tartózkodó I. és III. r. vádlottak trágár
szavakat kiabáltak a sértett után. Ezt hallva, a
kiskorú sértett édesanyja saját lakóhelyéről az utcára
kiment és felszólította volt élettársát, a II. r.
vádlottat, hogy ne üsse a sértettet, különben értesíti
a rendőrséget. Ezt meghallva, a II. r. vádlott
felhagyott cselekményével, és visszaindult az S.
utca irányába. A kiskorú sértett a 2018. március 30.
napján történt bántalmazás következtében a jobb
szemöldök halántéktájék 1 rendbeli, a nyak jobb
oldalának legalább 2 rendbeli, a nyak bal oldalának
legalább 1 rendbeli, a jobb lapockatáj legalább 1
rendbeli és a jobb comb külső szélének legalább 1
rendbeli zúzódását és bőr alatti bevérzését szenvedte
el. Nevezett sérüléseinek gyógytartama külön-külön
és összességében is 8 napon belüli, a tényleges
gyógytartam 5 nap. Az I., a II. és a III. r. vádlott
kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása
alkalmas volt arra, hogy az azt észlelőben riadalmat,
megbotránkozást keltsen.
[71] A fenti bűncselekmény elkövetését követően a
rendőrkapitányság 2018. április 23. napján kelt
határozatával rendelkezett a kiskorú sértett
befogadó otthonba történő, ideiglenes hatályú
elhelyezéséről. A kormányhivatal járási hivatala
2018. június 29. napján kelt határozatával a kiskorú
sértett családba fogadását megszüntette, az I. r.
vádlottat a gyámi tisztség alól felmentette, és
megállapította, hogy az édesanyja szülői felügyeleti
joga feléledt. Továbbá megállapította, hogy a II. r.
vádlott cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt
áll, ezért szülői felügyeleti joga továbbra is szünetel.
[72] Az elsőfokú ítéleti tényállásból annak ellenére
megállapítható, hogy az I. és a II. r. vádlottak
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büntetőjogi felelősségének kérdését a kiskorú
veszélyeztetése bűntette
vádja tekintetében
érdemben vizsgálta, és büntetőjogi felelősségüket
nem állapította meg, hogy ítéletében elmulasztott
rendelkezni az I. és a II. r. vádlottak ezen
bűncselekmény
miatti
vád
alól
történő
felmentéséről. Az elsőfokú bíróság ugyancsak a vád
keretei között maradva, a 2018. március 30. napján
történt cselekményben a III. r. vádlott cselekvőségét
akként rögzítette, hogy az alapján a vád
minősítésében foglaltaktól eltérően bűnösségét a
Btk. 164. § (1) bekezdésébe ütköző és (2) bekezdése
szerinti testi sértés vétségében állapította meg.
[73] Az elsőfokú bíróság ítéletének meghozatalát
követően a vád módosítására törvényes lehetőség
nem volt, a fellebbviteli főügyészség másodfokú
eljárásban ennek keretei között maradva
indítványozta, hogy a másodfokú bíróság állapítsa
meg: a III. r. vádlott terhére rótt, a 2018. március 30.
napján megvalósított bántalmazás tekintetében
megállapított
tényállás
alkalmas
az
ő
vonatkozásában
is
kiskorú
veszélyeztetése
bűntettében való felelőssége megállapítására, és
ezért a másodfokú bíróság a III. r. vádlottat is
mondja ki bűnösnek a Btk. 208. § (1) bekezdésébe
ütköző és aszerint minősülő kiskorú veszélyeztetése
bűntettében.
[74] A másodfokú bíróság ítélete szerint a törvényszék
által megállapított tényállás részben megalapozatlan
a Be. 592. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
hiányosság, a c) pontja szerinti iratellenesség és a d)
pontban írt helytelen ténybeli következtetés miatt. A
tényállás megalapozottsága részben abból ered,
hogy az egyes vádlottakra elkülönítve nem
tartalmazza a szerepüket és a megállapítható
cselekvőségüket, a kiskorú sértett nevelésével
összefüggésben nem tartalmazza a nevelési,
felügyeleti, gondozási kötelezettségszegésekkel
összefüggésben
a
sértettnél
bekövetkezett
eredményt, holott a tettazonosságon belül a
bizonyítási anyag erre alkalmas lenne. A másodfokú
bíróság a Be. 593. § (1) bekezdés c) pontja alapján a
részbeni megalapozatlanságot részben eltérő
tényállás megállapításával küszöbölte ki arra
figyelemmel, hogy a helyes tényállás az elsőfokú
bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő ügyiratok
tartalma
és
ténybeli
következtetés
útján
megállapítható volt. Ez alapján a tényállásban
rögzítette, hogy a közös háztartásban élő I., II. és
III. r. vádlott a kiskorú sértett nevelését, gondozását,
felügyeletét közösen látta el az I. r. vádlott
meghatározó irányítása mellett. Az I. r. vádlott napi
rendszerességgel szidalmazta és bántalmazta a
kiskorú sértettet, amiről a III. r. vádlott és a II. r.
vádlott tudomással bírt, illetve a gyermek
bántalmazásába ők is rendszeresen bekapcsolódtak
obszcén, trágár szidalmazások közepette. A kiskorú
sértettel szembeni agresszív fellépés még a
szomszédok, a külvilág számára is nyilvánvalóan
érzékelhető volt, abban a vádlottak egymást nem
fogták vissza. A bántalmazások során rendszeres
volt a pofon és a vesszővel történő ütés is.
Mindhárom vádlott agresszíven viselkedett a
sértettel szemben. A sértett a vádlottak nevelési
módszerének hatására rendszeresen sírt, reszketett
és külső szemlélők számára is felismerhetően félt
(másodfokú ítélet [22]).
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[75] A tényállást kiegészítette azzal is, hogy a kiskorú
sértett vonatkozásában folyamatos trauma alakult ki
az I. és a II. r. vádlott magatartása következtében.
Az I. és a II. r. vádlott súlyosan veszélyeztették
nevelési módszerükkel a kiskorú sértett értelmi,
erkölcsi és testi fejlődését (másodfokú ítélet [23]).
[76] Emellett az ítéleti tényállást azzal is kiegészítette,
hogy a 2018. március 30. napján a kiskorú sértett
sérelmére megvalósított bántalmazás a sértettet
nagyon megviselte, az benne tartós fájdalmat
okozott. Az I., a II. és a III. r. vádlott cselekménye
önmagában is alkalmas volt a sértett testi, erkölcsi
és érzelmi életének a súlyos veszélyeztetésére
(másodfokú ítélet [24]).
[77] A másodfokú bíróság ítéletének indokolásában
tartalmilag ugyancsak a tényállást érintő olyan
megállapítást tett, mely szerint az I., a II. és a III. r.
vádlott a 2018. március 30. napján történt esettől
függetlenül, attól térben, időben elválva, időben
elhúzódva is megvalósították a bűncselekményt
(másodfokú ítélet [54]).
[78] A másodfokú bíróság ítéletében rögzítette továbbá,
hogy a megállapított tényállásból nemcsak az róható
a II. és a III. r. vádlott terhére, hogy nem jelentették
fel az I. r. vádlottat vagy egymást a kiskorú
sérelmére megvalósított, súlyosan kötelességszegő
cselekmények során, hanem a bűnösség
megállapításának alapja, hogy egyik vádlott sem tett
semmit az I. r., de a II. vagy a III. r. terhelt részéről
történő káros hatások kiküszöbölésére. Egyszerűen
a saját cselekvőségükön túl kellő alap nélkül nem
vettek tudomást a kiskorú sérelmére, közös
háztartásban történtekről (másodfokú ítélet [60]).
[79] A
másodfokú
bíróság
emellett
olyan
ténymegállapítást is tett, mely szerint az I., a II. és a
III. r. vádlott tényállásban rögzített magatartása
2017 szeptemberétől 2018. március 30. napjáig
maradéktalanul
megvalósította
a
kiskorú
veszélyeztetésének bűntettét a kiskorú sértett
sérelmére (másodfokú ítélet [75]).
[80] A Kúria álláspontja szerint a másodfokú bíróság
által pontosított, illetve kiegészített, részben eltérő
tényállás az I. és a II. r. vádlottak vonatkozásában,
az ő cselekvőségük és annak eredménye kapcsán
megalapozott, így az a harmadfokú eljárásban
irányadó volt. Ugyancsak megalapozott a
másodfokú bíróság által kiegészített, illetve
helyesbített
tényállás
a
III.
r.
vádlott
vonatkozásában a 2018. március 30. napján
elkövetett bántalmazás tekintetében, ugyanakkor
ítélete éppen a III. r. vádlott cselekvőségével
kapcsolatosan az ezen túlmenő részében, a 2017.
szeptember 15. és 2018. április 23. közötti időszakra
a folyamatos bántalmazások, szidalmazások,
valamint ennek megakadályozása és jelentésének
elmulasztása tekintetében az általa megállapított
tényállásrészekkel vált részben megalapozatlanná,
mivel a fentebb kifejtettekre tekintettel a vádon
túlterjeszkedése folytán olyan tényeket rögzített,
amelyek a vád keretein kívül esnek.
[81] A vád tárgyává tett cselekmények történeti
tényállásának leírása határozza meg a vád kereteit
(BH2006.281.).
[82] A vádirat az I. és a II. r. vádlott esetében
egyértelműen
tartalmazza
azoknak
a
magatartásoknak a leírását, amelyek a kiskorú
veszélyeztetésére vonatkoznak, és ezt az ügyész
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minősítette is. Az elsőfokú bíróság megindokolta,
hogy miért nem állapított meg bűnösséget, viszont
elmulasztott felmentő rendelkezést hozni. Az
ügyészség büntetőjogi igényét egyértelműsítette a
főügyészség végindítványa, amelyben egyértelművé
tette, hogy a tényállásban változatlan azon
magatartások leírása, amelyek a kiskorú
veszélyeztetésére vonatkoznak, másrészt pedig,
hogy e bűncselekményben az I. és a II. r. vádlott
bűnösségének megállapítását kívánja. Emiatt
egyértelműen megállapítható, hogy a III. r. vádlott
bűnösségének megállapítása az egyetlen, a 2018.
március 30. napján elkövetett bántalmazással
megvalósuló
testi
sértés
és
garázdaság
bűncselekményével
alaki
halmazatban
álló
részcselekmény kivételével olyan tényekre alapított,
amelyek a vád tényállásában nem szerepelnek. E
tekintetben a másodfokú bíróság a vádon
túlterjeszkedett, amikor a III. r. vádlott esetében
olyan elkövetési magatartást megjelenítő tényeket
állapított meg, amelyeknek ténybeli alapja a vádirati
tényállásból hiányzik.
A
kiskorú
veszélyeztetése
bűntettének
megítélésénél
a
törvényi
tényállás
megszövegezéséből következően csak a súlyos
kötelességszegés tényállásszerű. Azaz, a törvény a
kisebb mulasztásokhoz, nevelési hibákhoz nem
kíván büntetőjogi következményeket fűzni.
Általában véve az olyan kirívó kötelességszegést
lehet súlyosnak venni, amely arra mutat, hogy az
elkövető a kiskorú nevelése stb. terén az általános
társadalmi felfogás szerint minimálisan elvárható
követelményeket
sem
teljesítette.
Súlyos
kötelességszegés pl., ha a szülő a gyermeke
megfelelő élelmezéséről és ruházatáról rendszeresen
nem gondoskodik; ha a gyermekét rendszeresen
vagy súlyosan bántalmazza; ha folyamatosan olyan
hatást gyakorol a kiskorúra, illetve olyan
körülmények hatásának teszi ki, amelyek
kedvezőtlenül
befolyásolják
a
fejlődését
(erkölcstelen magatartást tanúsít a kiskorú
jelenlétében) (Kúria Bfv.I.2.171/2003/6. számú
döntés).
A Kúria ezért a részbeni megalapozatlanságot a Be.
619. § (3) bekezdése alapján az elsőfokú bíróság
által lefolytatott bizonyítást érintő ügyiratok alapján
kiküszöbölte.
A harmadfokú bíróság által helyesbített tényállás a
III. r. vádlott tekintetében is megalapozott, ez a
megalapozott tényállás képezte a felülbírálat alapját
a kiskorú veszélyeztetése bűntette vonatkozásában.
A Kúria megállapította, hogy a vádlottak és védőik
által benyújtott másodfellebbezések határidőben
érkeztek, arra jogosulttól származtak és a fentebb
kifejtettek miatt az ellentétes döntést érintő
részükben joghatályosak, ezért a fellebbezéseket
nem kellett elutasítani.
Megállapította továbbá, hogy a másodfokú bíróság
ügydöntő
határozatát
a
veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és
a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII.
törvény 211. §-ában foglalt törvényes feltételek
fennállása mellett bírálta el tanácsülésen
2021. június 2. napján. A másodfokú bíróságnak a
Be. 599. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel
arra, hogy az 598. §-ban foglalt feltételek hiányában
tanácsülés nem volt tartható – nyilvános ülést kellett

volna tartania, ugyanakkor a 2020. évi LVIII.
törvény 211. § (2) bekezdése alapján helye volt az
ügy tanácsülésen való elbírálásának, mert jelen
ügyben a vádlott, a védő, az ügyész nyilvános ülés
kitűzését nem indítványozta.
[92] A másodfokú bíróság az ügy elbírálása során nem
vétett a Be. 607. § (1) bekezdésében és 608. §
(1) bekezdésében foglalt hatályon kívül helyezést
eredményező eljárási szabálysértést, ezért a
másodfokú bíróság határozatát nem kellett hatályon
kívül helyezni.
[93] A Kúria vizsgálta az elsőfokú bíróság eljárását is,
hogy az vétett-e olyan eljárási szabálysértést,
amelyre figyelemmel a Be. 607. § (1) bekezdése
vagy 608. § (1) bekezdése alapján a másodfokú
bíróság határozatát az elsőfokú bíróság ítéletére
kiterjedően is hatályon kívül kell helyezni, azonban
ilyen szabálysértést nem állapított meg.
[94] A III. r. vádlott védője másodfellebbezésében vitatta
a vád törvényességét.
[95] A Be. 607. § (1) bekezdése szerint a Be. 567. § (1)
és (2) bekezdésében meghatározott esetekben az
elsőfokú bíróság ítéletét – a másodfokú bíróság
ítéletére is kiterjedően – hatályon kívül kell helyezni
és az eljárást meg kell szüntetni.
[96] A Be. 567. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a
bíróság nem ügydöntő végzésével az eljárást
megszünteti, ha a vádat nem az arra jogosult emelte.
[97] A Be. 421. § (1) bekezdése szerint az ügyészség a
vádiratnak a bírósághoz való benyújtásával emel
vádat.
[98] A Be. 6. § (1) bekezdése értelmében a bíróság vád
alapján ítélkezik.
[99] A Be. 25. § (1) bekezdése szerint az ügyészség a
közvádló.
[100]Az ügyészség hatáskörét és illetékességét a
Be. 29. § (1) bekezdése értelmében az ott
meghatározott kivételekkel annak a bíróságnak a
hatásköre és illetékessége határozza meg, amely
mellett működik.
[101]A járási és nyomozó ügyészség által benyújtott
vádirat elbírálására a Be. 12. § (1) bekezdés a)
pontjára és 19. §-ára figyelemmel a járásbíróságnak
volt hatásköre, a Be. 21. § (1) bekezdése értelmében
pedig a járásbíróságnak volt illetékessége.
[102]A járási és nyomozó ügyészség vádirata minderre
figyelemmel az I. r., a II. r. és a III. r. vádlottakkal
szemben a vádiratban megjelölt tényállásban foglalt
cselekmények vonatkozásában arra jogosulttól
származó volt, mivel az ügyész mint általános
közvádló, közvádra üldözendő cselekmény miatt a
vádirat benyújtásával vádat emelt.
[103]A Be. 495. § (1) bekezdése értelmében, ha
megalapozottan feltehető, hogy
a) a vád tárgyává tett cselekmény a vádirati
minősítéshez képest más bűncselekmény, vagy
további bűncselekmény megállapítására lehet
alkalmas, illetve
b) a vádirati minősítés szerinti bűncselekmény
súlyosabban vagy enyhébben minősülhet, a bíróság
a végzésével megállapítja, hogy a vád tárgyává tett
cselekmény a vádtól eltérően hogyan minősülhet.
[104]Az első fokon eljáró járásbíróságnak a Be. 485. §-a
és 536. §-a alapján a tárgyalás megkezdése után is
kötelessége volt az, hogy a hatáskörének hiányát a
vádtól eltérő minősítés lehetőségére figyelemmel
megállapítsa, és az ügy áttételéről rendelkezzen. Ha
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a bíróság megállapítja, hogy a vádiratban foglalt
cselekmény a vádirati minősítéstől eltérően
minősülhet, az eltérő minősítésre alapozva
hatáskörének hiányát állapítja meg és erre
figyelemmel az ügy áttételéről rendelkezik, az nem
vonja maga után azt, hogy az ügyészségnek
törvényes kötelessége lenne a vádirati tényállásban
leírt cselekmény vádirati minősítését a bíróság által
megállapított eltérő minősítéshez igazítani, a
vádirati
tényállás
ügyészi
minősítését
megváltoztatni. A bíróságot a vád elbírálásában a
vádirati tényállás köti (azt köteles kimeríteni és azt
nem lépheti túl), a vádiratban írt cselekmény
ügyészi minősítése nem, a bíróság önállóan dönt a
büntetőjogi felelősség elbírálása körében a
cselekmény Büntető Törvénykönyv szerinti
minősítéséről. Ebből eredően sem a vádlói
jogosultságot, sem a vád törvényességét nem érinti
az, ha egyébiránt a közvádlói jogosultsággal
rendelkező ügyészség a közvádra üldözendő ügyben
benyújtott olyan vádirat esetében, amelynek
tekintetében az eljárást a vádirat hiányosságainak
megállapítása miatt nem kell megszüntetni, utóbb a
bíróság akár hatásköri, akár illetékességi okból az
ügy áttételről rendelkezik. A hatáskört és
illetékességet megalapozó körülmények ugyanis
objektívek, azokat az ügyészi indítvány csak
megállapítja, nem pedig létrehozza. Amennyiben a
vádirati történeti tényállásban leírt cselekmény
olyan bűncselekmény történeti tényállásának
megállapítására alkalmas, amely a Büntető
Törvénykönyvben foglalt minősítésre figyelemmel
más bíróság hatáskörébe tartozik, azt a hatáskörrel
rendelkező bíróságnak kell elbírálnia, a hatásköri
okból történő áttétel azonban a vád törvényességét
nem érinti.
[105]A főügyészség a törvényszék előtti eljárásban az
általa helyesnek tartott, a testi épséget sértő
cselekmény vonatkozásában a tényállást érintő
módosításokat és ehhez kapcsolódóan ezen
cselekmény általa helyesnek tartott minősítését
megjelölte, ezzel kapcsolatosan a vád keretei és a
másodfokú bíróság erre vonatkozó megállapításai
tekintetében álláspontját a Kúria a másodfokú ítélet
megalapozatlanságának körében korábban jelen
végzésében kifejtette.
[106]A Kúria a III. r. vádlott védőjének fellebbezésében
foglaltakra figyelemmel azt is megállapítja, hogy
nem sérült a vádlottak és a védők fellebbezési
jogosultsága amiatt, hogy az ítélőtábla először csak
a másodfokú ítélet rendelkező részét kézbesítette
részükre. Megállapítható, hogy az ítélőtábla
másodfokú
ítéletének
indokolt
kiadmányát
valamennyi
fellebbezésre
jogosult
részére
kézbesítette, a teljes határozatból a másodfokú
döntés indokolása is megismerhető, így az ellen
fellebbezés nyújtható be.
[107]A Kúria a fellebbezés esetleges későbbi
kiterjesztésének tilalmával kapcsolatosan elvi éllel
állapítja meg azt, hogy amennyiben a másodfokú
bíróság akár a 2020. évi LVIII. törvény 211. §-a
alapján a veszélyhelyzetre figyelemmel, akár a Be.
598. §-a alapján tanácsülésen hozott ügydöntő
határozatot, a határozattal szemben a jogorvoslat az
indokolt határozat kézbesítésével nyílik meg; a
jogorvoslati határidő az indokolt határozat
kézbesítésétől számítandó. Jelen ügyben az
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ügydöntő
határozat
rendelkező
részének
kézbesítését követően bejelentett fellebbezések
ugyan joghatályosak, hiszen a másodfokú bíróság
döntésének megismerését követően, azzal szemben
kerültek benyújtásra; ugyanakkor arra figyelemmel,
hogy a fellebbezési jogosultság gyakorlásának teljes
körű lehetősége az indokolt másodfokú határozat
megismerésétől kezdődik – amelyet a tanácsülésre
figyelemmel, kizárólag a kézbesítését követően
történhet meg – van lehetőség teljes körűen
gyakorolni, ezért ilyen esetben a fellebbezés
kiterjesztésének tilalma értelemszerűen nem
vonatkozik a jogorvoslati határidőben benyújtott
fellebbezésekre. Mindezek alapján megállapítható,
hogy az arra jogosultak fellebbezési joga –
figyelemmel arra is, hogy az ítélőtábla másodfokú
határozatának rendelkező részében a jogorvoslati
jogról kioktatást adott – teljeskörűen gyakorolható
volt.
[108]A
Kúria
ezt
követően
vizsgálta
a
másodfellebbezéssel érintett ellentétes döntés
eredményeként az I., a II. és a III. r. vádlottak
bűnösségének megállapítását a Btk. 208. § (1)
bekezdésébe ütköző és aszerint minősülő kiskorú
veszélyeztetésében.
[109]A Kúria megállapítja, hogy az I. és a II. r. vádlott
esetében a másodfokú bíróság által megállapított, az
elsőfokú
bíróság
ítéletének
részleges
megalapozatlanságát e tekintetben kiküszöbölő
tényállás – mint harmadfokú eljárásban irányadó
tényállás – alapján helyesen állapította meg az I. és
a II. r. vádlott bűnösségét a kiskorú veszélyeztetése
bűntettében, és annak minősítése is törvényes. A
Kúria egyetértett az ítélőtáblával a tekintetben, hogy
mind
a
hosszabb
időszakon
keresztül,
bántalmazással, szidalmazással, illetve részleges
élelem megvonással megvalósított büntetéssel
elkövetett részcselekmények, mind pedig a 2018.
március
30.
napján
a
vádlottak
által
szándékegységben megvalósított bűncselekmény
önmagában a szülői felügyeleti jogból eredő
kötelezettség olyan súlyos megszegése, amely a
kiskorú sértett testi, erkölcsi és érzelmi fejlődését
súlyosan és közvetlenül veszélyeztette.
[110]A Kúria a harmadfokú eljárásban a III. r. vádlott
esetében a 2018. március 30. napján történő
bántalmazástól elkülönülő elkövetési magatartással
kapcsolatos
tényállásrészek
mellőzésével
kiküszöbölt megalapozatlanság után megállapított
tényállás alapján helyes következtetés vonható le a
III. r. vádlott bűnösségére a kiskorú veszélyeztetése
bűntettében, és annak minősítése is törvényes.
[111]A másodfokú bíróság ítéletének a 2018. március 30.
napján történő bántalmazással kapcsolatosan
megállapított része a III. r. vádlott tekintetében is
megalapozott. Az ítélőtábla erre figyelemmel
helyesen vont le következtetést arra nézve, hogy
ebben az esetben a III. r. vádlott által az I. és a II. r.
vádlottakkal
társtettességben
megvalósított,
garázdaság és testi épség elleni cselekmény
körülményei alapján megállapítható, hogy a
bántalmazás, amelyet a szülői felügyeletet
ténylegesen
gyakorló
személyek
(ilyennek
tekinthető a kiskorú sértett szülői felügyeletét ellátó
I. r. vádlottal közös háztartásban élő III. r. vádlott is)
az ebből eredő kötelezettségüket – amely kiterjedt a
kiskorú ellátásán, gondozásán kívül a szeretetteljes,
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érzelmileg támogató családi légkör biztosítására, a
társadalmi normáknak megfelelő, azok tiszteletét
bemutató és tiszteletére nevelő magatartásban
megnyilvánuló
erkölcsi
szükségleteinek
biztosítására, valamint a bántalmazás okozta testi és
lelki sérülésektől történő megóvására – olyan
súlyosan megszegték, hogy ez önmagában alkalmas
volt arra, hogy a kiskorú sértett testi, erkölcsi vagy
érzelmi fejlődését közvetlenül és súlyosan
veszélyeztesse. A kiskorú sértettet nagyszülei és
édesapja szándékegységben, a létszám- és testi
fölényből eredő rémületkeltő módon, az élet
kioltására
alkalmas
eszközzel
tanúsított
fenyegetéssel, az apa által végrehajtott megalázó és
kitartó
bántalmazással
és
szidalmazással
megvalósított fizikai és lelki bántalmazás a kiskorú
sértettnél olyan tartós, lelki fájdalmat okozott,
amely a sértettet nagyon megviselte.
[112]A Kúria teljes mértékben egyetért az ítélőtáblának a
kiskorú veszélyeztetése bűntettének a Btk. 208. §
(1) bekezdésében foglalt és aszerint minősülő
alakzatával kapcsolatos indokolásával. Az ítélőtábla
helyesen mutatott rá, hogy a törvény rendelkezése,
valamint az állandó bírói gyakorlat értelmében a
kiskorú veszélyeztetésének elkövetője lehet a szülői
felügyeleti jogot ténylegesen gyakorló szülővel és a
kiskorúval közös háztartásban élő házastársa,
valamint jelen esetben a szülői felügyeleti joggal
ugyan nem rendelkező, de a szülői felügyeleti
joggal rendelkező édesanyjával, az I. r. vádlottal
közös háztartásban élő édesapja is. A nevelőszülő
házastársát is terheli a nevelőszülőre bízott és velük
közös háztartásban élő kiskorúak nevelésének,
felügyeletének és gondozásának kötelezettsége. Az
együtt élő házastársak, élettársak, nevelőszülők e
kötelezettsége oszthatatlan (BH2008.177.).
[113]A Kúria egyetért azzal a megállapítással is, hogy a
kiskorú
veszélyeztetésének
bűntette
ugyan
rendszerint folyamatos, elhúzódó, több cselekmény
alapján állapítható meg, ugyanakkor azonban kirívó
kötelezettségszegés esetén egyetlen cselekmény is
megvalósíthatja, amennyiben az a szülői felügyeleti
jogból eredő feladatból fakadó kötelezettség olyan
súlyos megszegését jelenti, amelynek következtében
a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi
fejlődésének közvetlen veszélye fennáll. Az, hogy a
kiskorú testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi
fejlődése nem sérül, nem akadálya a bűncselekmény
megállapításának, mivel annak megvalósulásához
elegendő ennek közvetlen veszélye. Az ítélőtábla
helyesen hivatkozik a bírói gyakorlatot megjelenítő
határozatokra, azokat a Kúria nem ismétli meg.
[114]A Kúria ugyancsak egyetért a cselekmény
egységnek történő értékelésével az I. és a II. r.
vádlott vonatkozásában. Ha az elkövetési
magatartás folyamatos jellegű, a kötelességszegések
számára és eltérő jellegére tekintettel is egyrendbeli
bűncselekmény valósul meg, és a folytatólagosság
megállapítására nem kerülhet sor, a cselekmény
természetes egység (BH1997.263.).
[115]A kiskorú veszélyeztetése bűncselekményének
törvényi
tényállásában
szereplő
nevelési
kötelezettségek főbb tartalmát – legalábbis a családi
viszonyok területén – a családjog szabályai adják;
ezeknek a megszegése (önmagában) büntetőjogi
értelemben is kötelességszegésnek tekintendő. Az
elkövetési magatartás törvényi megszövegezése

Büntető Kollégium
szerint azonban csak a súlyos kötelességszegés lehet
az, ami büntetőjogi következményekkel is járhat.
Általában véve az olyan kirívó kötelességszegést
lehet „súlyosnak” tekinteni, amely még az általános
társadalmi felfogás szerint elvárható minimális
követelményeknek sem felel meg (Kúria
Bfv.I.739/2006/5. számú határozat).
[116]Általában véve súlyosnak az olyan kirívó
kötelességszegést lehet tekinteni, amikor az
elkövető a kiskorú felügyelete, nevelése, gondozása
során az általános társadalmi felfogás szerint
minimálisan elvárható követelményeket sem
teljesíti
(Kúria
Bfv.I.1.077/2016/5.
számú
határozat).
[117]A III. r. vádlott védője hivatkozott a BH2011.184.
számon közzétett döntésre, mely szerint életveszélyt
okozó testi sértés bűntettével halmazatban nem
állapítható meg a kiskorú veszélyeztetésének
bűntette, ha a terhelt nevelésére, felügyeletére és
gondozására bízott kiskorút életveszélyes sérülést,
valamint
maradandó
fogyatékosságot
eredményezően tettlegesen bántalmazza, majd az
ennek következtében láthatóan rosszul lévő
sértetthez nem hív segítséget. A védő érvelése
szerint a III. r. vádlottnak azon magatartása, hogy a
kiskorú sértettet bántalmazta, a bántalmazással
egyidejűleg a testi épséget sértő cselekmény mellett
az azt veszélyeztető cselekményt, a kiskorú
veszélyeztetésének bűntettét nem valósíthatja meg,
az alaki halmazat ezért csak látszólagos.
[118]A Kúria ezzel kapcsolatban rámutat arra, hogy a
hivatkozott jogeset jelen ügytől eltér. A terhelt a
hivatkozott ügyben kizárólag a kiskorú sértett testi
épségét, egészségét veszélyeztette, amellett, hogy
ezen túlmenően sérülést is okozott. A hivatkozott
határozatban a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy
a testi sértés bűncselekménye mellett a terhelt
maradéktalanul megvalósította a (korábbi, az 1978.
évi IV. törvény szerinti) Btk. 195. § (1)
bekezdésében
meghatározott,
kiskorú
veszélyeztetése bűntettének tényállási elemeit is.
Bűnösségének
megállapítására
ez
utóbbi
bűncselekményben mégis a büntető anyagi jog
szabályainak a megsértésével került sor. A
cselekményegység (alaki vagy másként eszmei
halmazat) keretébe tartozó cselekmény minősítése
során a Legfelsőbb Bíróság abból indult ki, hogy a
többszörös tényállásszerűség önmagában soha nem
elegendő a valódi halmazat megállapításához. Erre
csak akkor kerülhet sor, ha a bűncselekmény
valamennyi ismérve valamennyi bűncselekmény
tekintetében maradéktalanul megállapítható. A
Kúria ezzel egyetért. A hivatkozott jogesetben
ugyanakkor az egyetlen védett jogi tárgyként
ugyanannak a személynek a testi épségéhez és
egészségéhez fűződő társadalmi érdeket állapította
meg, és ennek kapcsán vont le következtetést arra
nézve, hogy az ezt sértő cselekménybe az
ugyanazon elkövetési magatartással, ugyanezen
védett jogi tárgyat csak veszélyeztető cselekmény (a
kiskorú veszélyeztetésének bűntette) beleolvad. A
Legfelsőbb Bíróság a hivatkozott határozatában
kimondta: alapvető büntetőjogi elv, hogy
amennyiben az elkövető az egységes magatartásával
ugyanazt a jogi tárgyat enyhébben és súlyosabban is
sérti, akkor a büntetőjogi felelőssége kizárólag a
súlyosabb jogtárgysértés szerint állapítható meg.
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Ehhez igazodóan ugyancsak alapvető büntetőjogi
elv, hogy sértő szándék mellett a veszélyeztető
szándék a minősítés körében figyelmen kívül
marad.
Másként
fogalmazva,
többszörös
jogtárgysértés (materiális jogellenesség, illetve
társadalomra veszélyesség) hiányában valódi
halmazat megállapítása kizárt. A Kúria ezzel
egyetért, ugyanakkor megállapítja, hogy jelen
ügyben a sértő és veszélyeztető cselekmény nem
ugyanazt a védett jogtárgyat sérti. Kétségtelen tény,
hogy a vádlottak, így a III. r. vádlott bántalmazó
cselekménye összhatásában a kiskorú sértett testi
épségét sértette és egyben veszélyeztette is. A szülői
felügyeleti jogból eredő kötelezettséggel terhelt
vádlottak azonban ezzel a magatartásukkal –
figyelemmel arra, hogy az általuk nevelt
unokájukat, illetve fiukat súlyosan fenyegető,
megrémisztő
módon,
szándékegységben
bántalmazták, élet kioltásra alkalmas eszközzel
fenyegették és ezt a magatartásukat mindaddig
folytatták, amíg a sértett édesanyjához nem tudott
menekülni – a megállapított tényállás alapján a
kiskorú sértettnek nem csak a testi épségét, hanem
érzelmi és erkölcsi fejlődését is veszélyeztette. Az
eltérő
jogtárgyak
sértése,
a
többszörös
jogtárgysértés mellett valódi anyagi halmazat
megállapításának van helye.
[119]A Kúria megállapította, hogy a Btk. 164. § (1)
bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés szerint
minősülő testi sértés bűntettének kísérlete, valamint
a Btk. 339. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2)
bekezdés a) és d) pontja szerint minősülő
garázdaság bűntette (mely bűncselekményeket az I.,
a II. és a III. r. vádlottak az első- és másodfokú ítélet
szerint társtettesként követtek el) vonatkozásában a
bűnösség megállapítására a másodfokú bíróság által
megállapított, egyébként az elsőfokú bíróság
tényállásától el nem térő tényállása – melynek
megalapozottságát a Kúria a fentebb kifejtettek
alapján nem vizsgálta – alapján helyesen került sor,
a vádlottak felmentésére és az eljárás
megszüntetésére a megállapított tényállás alapján
nem kerülhet sor, a cselekmények minősítése is
törvényes.
[120]A Kúria a büntetés kiszabása körében a másodfokú
bíróság által kifejtettekkel a II. és a III. r. vádlottak
esetében maradéktalanul egyetért. Az I. r. vádlott
vonatkozásában azonban éppen az ítélőtábla által
kifejtett büntetéskiszabási elvekre figyelemmel,
különös tekintettel arra, hogy a megállapított
tényállás alapján az I. r. vádlott volt az, aki a szülői
felügyeleti jogokat családjogi alapon gyakorolta,
valamint a kiskorú sértett nevelésében, az azzal
kapcsolatos
módszerek
alkalmazásában
meghatározó szerepet játszott, a büntetés céljának
elérésére indokolt lett volna a II. és a III. r. vádlott
büntetéséhez közelítő szabadságvesztés-büntetés
kiszabása. Erre azonban súlyosításra irányuló
ügyészi fellebbezés hiányában a harmadfokú
bíróságnak nem volt lehetősége.
[121]A Kúria a másodfokú bíróság ítéletének egyéb
rendelkezéseit törvényesnek találta.
[122]A büntetés kiszabására irányadó körülményeket az
eljárt bíróságok felsorolták, azzal a Kúria egyetért.
Annak ellenére, hogy a III. r. terhelt esetében a
hosszabb időszakban elkövetésre vonatkozó
megállapítást mellőzte a Kúria, az enyhítésre nem
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talált lehetőséget, mert a terhelt előéletére, a
feltételes szabadság hatálya alatti elkövetésre, arra a
kirívó kötelességszegésre, amelyet az unokájával
szemben megvalósított, nem indokolt, hogy
esetében erre figyelemmel enyhébb rendelkezést
alkalmazzon, amely egyébként a helyesen értékelt
súlyosító és enyhítő körülményekre tekintettel az I.
és a II. r. vádlott tekintetében szóba sem kerülhetett.
[123]Mindezek alapján a Kúria a Be. 620. § (1)
bekezdése alapján tanácsülésen eljárva, a
másodfokú bíróság ítéletét a Be. 623. §-a alapján
helybenhagyta.
(Kúria Bhar.I.1.059/2021/9.)
I. Ha az elkövető a nemi erkölcs elleni
118
cselekményeit a sértett sérelmére a 12.
életévének betöltése után a további büntetőjogilag

releváns életszakaszában – a 12–14. életév, 14–18.
életév – tovább folytatja, akkor a bűncselekmények
valóságos halmazatot alkotnak. A folytatólagosság
egységét a kiskorú sértett életkorában bekövetkezett
változás lezárja. A szexuális bűncselekmények
esetében az egység, illetve a halmazat kérdésében az
elhatárolás alapvető szempontja a sértettek életkora.
II. A cselekmény szeméremsértő voltát a
társadalomban uralkodó erkölcsi szabályok és
szokások, nem pedig az elkövető (vagy a passzív
alany) egyéni felfogása alapján kell megítélni. A
szeméremsértő cselekmény csak akkor minősül
fajtalanságnak, ha a nemi vágy felkeltésére vagy
kielégítésére szolgál, vagyis az elkövető szexuális
indítékból vagy célból követi el [1978. évi IV. törvény
(korábbi Btk.) 198. § (1) bek.].
III. A büntetőeljárás lefolytatását akadályozó
magánindítvány hiánya utóbb nem pótolható akkor,
ha az elkövető személyét ismerő jogosult a
magánindítvány előterjesztésére nyitva álló törvényes
határidőt elmulasztja [1998. évi XIX. törvény
(korábbi Be.) 173. § (1)–(3) bek.; Be. 378. § (4) bek.].
[1] A járásbíróság a 2018. december 17. napján
kihirdetett ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki
folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak
bűntettében [Btk. 197. § (2) bek.], szexuális erőszak
bűntettének kísérletében [Btk. 197. § (2) bek.],
szexuális visszaélés bűntettében [Btk. 198. § (2)
bek.], szexuális visszaélés bűntettében [198. § (3)
bek. a) pont], folytatólagosan elkövetett szexuális
visszaélés bűntettében [Btk. 198. § (1) bek. a) pont],
folytatólagosan elkövetett becsületsértés vétségében
[Btk. 227. § (1) és (2) bek.] és szeméremsértés
bűntettében [Btk. 205. § (2) bek.]. Ezért – halmazati
büntetésül – 5 év fegyházban végrehajtandó
szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra
ítélte. Rendelkezett arról, hogy a terhelt legkorábban
a szabadságvesztés kétharmad részének kitöltését
követő napon bocsátható feltételes szabadságra,
továbbá a bűnügyi költség viseléséről.
[2] Kétirányú fellebbezések alapján eljárva a
törvényszék mint másodfokú bíróság a 2019.
október 10. napján meghozott ítéletével az elsőfokú
bíróság ítéletét megváltoztatta, a folytatólagosan
elkövetett szexuális erőszak bűntettét [Btk. 197. §
(2) bek.] kiskorú veszélyeztetése bűntettének [Btk.
208. § (1) bek.], a szexuális visszaélés bűntetteként
[Btk. 198. § (3) bek. a) pont] értékelt cselekményt a
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Btk. 198. § (2) bekezdése és a (3) bekezdés a)
pontja szerint minősítette. A terhelt bűnösségének
megállapítását mellőzte szexuális visszaélés
bűntettében [Btk. 198. § (2) bek.], folytatólagosan
elkövetett szexuális visszaélés bűntettében [Btk.
198. § (1) bek. a) pont] és szeméremsértés
bűntettében [Btk. 205. § (2) bek.]. Egyebekben az
elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
[3] A terhelt védője által előterjesztett felülvizsgálati
indítványt elbírálva a Kúria a 2020. május 20.
napján meghozott végzésével a másodfokú bíróság
ítéletét – a Be. 608. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott eljárási szabálysértés miatt –
hatályon kívül helyezte, és a törvényszéket új
másodfokú eljárás lefolytatására utasította.
[4] A megismételt másodfokú eljárásban a törvényszék
mint másodfokú bíróság a 2020. november 20.
napján kihirdetett ítéletével az elsőfokú bíróság
ítéletét megváltoztatta. A folytatólagosan elkövetett
szexuális erőszak bűntetteként [Btk. 197. § (2) bek.;
1.a) tényállási pont 1–3. bekezdés] és szexuális
erőszak bűntette kísérleteként [Btk. 197. § (2) bek.;
1.a) tényállási pont 4. bekezdés] értékelt
cselekményeket
folytatólagosan
elkövetett
szemérem elleni erőszak bűntettének [1978. évi IV.
tv. (a továbbiakban: korábbi Btk.) 198. § (1) bek. II.
ford., (2) bek. b) pont]; a szexuális visszaélés
bűntetteként értékelt cselekményt [Btk. 198. § (3)
bek. a) pont; 2.a) tényállási pont] folytatólagosan
elkövetett szemérem elleni erőszak bűntettének
[korábbi Btk. 198. § (1) bek. I. ford., (2) bek. b)
pont]; a folytatólagosan elkövetett becsületsértés
vétségeként értékelt cselekményt [Btk. 227. § (2)
bek.; 3. tényállási pont] folytatólagosan elkövetett
szemérem elleni erőszak bűntettének [korábbi Btk.
198. § (1) bek.]; a szeméremsértés vétségét (4.
tényállási pont) a korábbi Btk. 208. §-a szerint
minősítette. Mellőzte a terhelt bűnösségének
megállapítását szexuális visszaélés bűntettében
[Btk. 198. § (2) bek.; 1.b) tényállási pont]. A
kiszabott szabadságvesztés-büntetést 3 év 6
hónapra, a közügyektől eltiltást 4 évre enyhítette, a
szabadságvesztés végrehajtási fokozatát börtönben
határozta meg. Rendelkezett arról, hogy a
szabadságvesztésből a terhelt a büntetés
háromnegyed részének kitöltése után bocsátható
feltételes szabadságra, továbbá a beszámításról.
Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét
helybenhagyta.
[5] Jelen ügyben az irányadó tényállás lényege a
következő.
A sértett 12 év alatti életkorában történtek az
alábbiak.
a)
A terhelt a sértett nagymamája, K. G.-né 60.
születésnapja alkalmával, 2006 tavaszán, mikor a
sértett 9 éves volt, D.-n, egy folyóparton lévő
étteremben tartott összejövetel alkalmával az
étterem melletti játszótéren egyedüli felnőttként
vigyázott a családból ott játszó gyermekekre, így a
sértettre is. A terhelt ekkor a sértett fenekét, nemi
szervét ruhán keresztül simogatta, mely a sértettben
rossz érzést keltett, s ezt addig nem hagyta abba,
amíg a sértett odébb nem ment.
A sértett 12 évnél fiatalabb volt, amikor a terhelt a
sértettet egy alkalommal a nagyszülői házban a
nemi szervénél, ruhán keresztül simogatta úgy,
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hogy e közben szorosan a sértett mellett ült az
ágyon, míg a sértett felhúzott térdekkel, fejét oldalra
hajtva, félig fekve ült. A sértett eleinte alvást színlelt
annak érdekében, hátha a terhelt cselekményét ettől
abbahagyja, de mivel ez nem vezetett eredményre,
felkelt az ágyról, s elment onnan. Elkövetési idő:
2006 tavasza és 2009. január 5. között.
A sértett 10–11 éves volt, amikor a terhelt a családi
rendezvényeket követő búcsúzás alkalmával a
sértettől nem annak arcára adott puszival búcsúzott
el, hanem a sértettet váratlanul, annak akarata
ellenére szájon csókolta úgy, hogy nyelvét a sértett
szájába dugta. A sértett a terhelt ezen cselekményei
ellen azzal tiltakozott, hogy odébb ment, illetve
odament másokhoz, hogy ne maradjon kettesben a
terhelttel. Elkövetési idő: 2007. január és 2008.
január között.
A sértett 11 éves korában kezdett el testileg
szemmel láthatóan jobban érni, a terhelt ezt észlelve
elkezdte őt dicsérgetni, hogy milyen szép, de
amikor kettesben voltak, olyat is mondott neki,
hogy milyen szépen nőnek a mellei. A sértettet ezen
életévében egy alkalommal a nagyszülők D.-n lévő
házában a családi együttlétkor követte a mosdóba, s
ott közölte vele, hogy meg akarja fogni a melleit,
majd megpróbált a sértett pólója alá nyúlni, mely
azért nem sikerült neki, mert a sértett a kezét
ellökte, miközben többször felszólította a terheltet,
hogy hagyja abba, amit csinál – hatástalanul. A
sértett azért, hogy véget vessen a terhelt
közeledésének, visszament a család körébe.
Elkövetési idő: 2008. év.
b)
A sértett 11 éves korában fordult elő az az eset,
hogy a terhelt gépkocsijával vitte a sértettet, amikor
a kocsiban ketten tartózkodtak, s ekkor a terhelt
közölte a sértettel, hogy úgy „megcsókolná az
ajkát”, de nem a szájára gondol, hanem a
„puncijánál” csinálna valamit. A sértett ekkor nem
értette, hogy a terhelt mire gondol. A terhelt a sértett
nagyszüleinek házában megtartott összejövetelen a
sértett mellé ült, s úgy, hogy mások ne hallják,
megkérdezte a sértettet, hogy tudja-e mi az a
„masztizás”,
szokta-e csinálni, majd azt
elmagyarázva a sértettnek elmondta, hogyan kell
izgatnia magát a nemi szervénél, s hogy ezt úgy kell
csinálni, hogy senki ne lássa, de neki majd mesélje
el.
2. A sértett 12–14 év közötti életkorában történtek
az alábbiak.
a)
2009. évben, mikor a sértett már betöltötte a 12.
életévét, szüleik a sértettet, 11 éves húgát és 8 éves
öccsét a terheltre és feleségére bízták, a gyermekek
a terhelték házában aludtak. A terhelt ez
alkalommal, esti mese közben, az ágyon mellette
fekvő sértetthez kezével közeledni kezdett, s a
paplan alá nyúlva megpróbálta a sértett
pizsamanadrágja alá nyúlva nemi szervét
megérinteni, de ez nem sikerült, mert a sértett fogta
a pizsamanadrágját és azt nem engedte lehúzni, a
pizsamanadrágon keresztül simogatta a sértett nemi
szervét, miközben a sértett igyekezett a terhelt
kezeit eltolni.
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b)
A terhelt a sértettnek úgy adta oda kisgyermekét,
hogy e közben szándékosan, ruhán keresztül
megérintette a mellét.
A
sértett
13
éves
korában
édesapja
unokatestvérének esküvőjén, a terhelt a sértettet
ruháján keresztül, testszerte, fenekén, mellén
simogatta, annak ellenére, hogy a sértett felszólította
őt, hogy hagyja abba, s próbált elmenni a terhelttől,
de ő követte a sértettet, s cselekményével a sértett
kérésére sem hagyott fel.
3.
A sértett 14 év feletti életkorában B.-n megtartott
nyaralás alkalmával a fürdőző sértettnek a víz alatt
belenyúlt a bugyijába és megérintette a nemi
szervét, mire a sértett ellökte a terhelt kezét és
elúszott a közeléből. Elkövetési idő: 2011 nyara.
A terhelt a sértettet egy esküvőn fenekén, mellén
fogdosta, megpróbálta nyelvét a sértett szájába
dugni.
A sértettet 15 éves korában D.-n, a nagyszülői
házban tartott családi rendezvényen odahívta a
számítógéphez, s ruhán keresztül simogatta a testét,
fenekét, mellét, amit a sértett kérésére sem hagyott
abba.
4.
A sértett 13 éves volt, amikor a nagyszülők d.-i,
tóparti házában az Eurovíziós dalfesztivál
döntőjekor, 2010. május 29. napján megtartott
családi összejövetelen a terhelt kihasználva azt a
pillanatot, amikor a sértettel kettesben maradtak a
ház belső lépcsőjénél, miközben egyik kezével
kisgyermekét vezette, másik kezével elővette nemi
szervét, s azt a sértettnek megmutatta, miközben őt
kihívóan nézte.
A sértett a terhelt cselekménye következtében
traumatizálódott,
személyiségében
megzavart
állapot alakult ki. A terhelt cselekményei
következtében a sértett zárkózottabb lett, a vele
egykorú fiúk társaságát is kerülte.
A sértett a másodfokú bíróság felhívására 2020.
október 9. napján és 2020. október 16. napján
magánindítványt terjesztett elő a terhelttel szemben.
[6] A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen a
terhelt védője terjesztett elő felülvizsgálati
indítványt – a Be. 649. § (1) bekezdés a) pont aa)
alpontjára és a Be. 649. § (1) bekezdés b) pont ba)
alpontjára alapítottan – a megtámadott határozatok
megváltoztatása, a törvénynek megfelelő határozat
meghozatala, a terhelt felmentése érdekében.
[7] Indokai szerint a másodfokon eljárt törvényszék az
elsőfokú bíróság által megállapított tényállást
indokolatlanul és egyoldalúan úgy egészítette ki,
hogy a belső ellentmondásos sértetti előadásokból
és
a
tanúk
vallomásaiból
a
terheltre
kedvezőtlenebbeket
fogadta
el.
Az
így
meghatározott elkövetési idők azonban nem
pontosak, ezáltal a cselekmények sorrendjének
megállapítását sem alapozhatják meg, emellett a
bíróság megsértette a Be. 7. § (4) bekezdésében írt
alapelvet, mely szerint a kétséget kizáróan nem
bizonyított tények a terhelt terhére nem
értékelhetők.
[8] Álláspontja szerint tévedett a másodfokú bíróság,
amikor azt állapította meg, hogy a tapasztalatlan,
szexualitásban járatlan kiskorú sértett nemi
szervének akár ruhán keresztül történő megérintése,

669

[9]
[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

fenekének, mellének megfogása és szájon csókolása
súlyosan szeméremsértő cselekmény, így alapul
szolgálhat a fajtalanság megállapításához.
Kifejtette, hogy a fajtalanság megállapításához a
sértett testének közvetlen fizikai érintése szükséges,
amely az irányadó tényállás alapján nem áll fenn.
A másodfokú bíróság a korábbi Btk. alapján
minősítette a terhelt cselekményeit, így kizárólag a
korábbi Btk. alapján kialakult bírói gyakorlat lehet
irányadó annak megítélésénél, hogy mely
magatartások
minősülnek
súlyosan
szeméremsértőnek.
Ennek megfelelően eseti döntések alapján
hivatkozott arra, hogy csak azok a magatartások
minősülnek súlyosan szeméremsértőnek, amelyek
az elkövető vagy a sértett nemi szervének
megérintésével járnak.
Álláspontja szerint tévedett a másodfokú bíróság,
amikor a terhelt cselekményeinek minősítése során
a változó bírói gyakorlatra, a Btk. hatálybalépését
követően született döntésekre hivatkozott. Ezért
téves súlyosan szeméremsértőnek minősíteni a
sértett megcsókolását, figyelemmel arra is, hogy az
még az EBH2012.B.27. számon közzétett eseti
döntés szerint sem ilyen jellegű. Az csupán
folytatólagosan
elkövetett
szemérem
elleni
erőszaknak lehet a részcselekménye. Ehhez azonban
szükséges lenne a folytatólagosság egységébe
tartozó másik olyan részcselekmény, amely kimeríti
a súlyosan szeméremsértő magatartás fogalmát.
Utalt arra, hogy a terhelt cselekményeit azért sem
lehetett volna fajtalanságnak minősíteni, mert azok
nem voltak szexuális indíttatásúak. A fajtalanság
megállapításának ugyanis elengedhetetlen feltétele,
hogy a cselekmény a nemi vágy felkeltése vagy
kielégítése céljából történjen, ezt azonban a terhelt
esetében az igazságügyi pszichológus szakértő a
szakvéleményében kizárta.
Iratellenesnek tartotta a tényállás 1.a) pontjának
azon megállapítását, hogy a terhelt egyedüli
felnőttként vigyázott a sértettre és a család más
gyermekeire a játszótéren, erre vonatkozóan
ugyanis semmilyen adat nincsen. Ezen felül a terhelt
nem is volt abban a helyzetben, hogy a szülőket
megillető jogokat gyakorolhatta volna. A
BH1987.73. számú eseti döntésre hivatkozással
kifejtette, hogy a jogerős ítélet tévesen állapította
meg, miszerint a sértett a terhelt felügyelete alatt
állt, mert ez csak akkor valósulhat meg, ha valakit
azzal megbíztak és azt el is vállalta.
A jogerős ítéleti tényállás 2.a) pontjában
megállapított folytatólagosan elkövetett szemérem
elleni erőszak bűntette kapcsán [korábbi Btk. 198. §
(1) bek. I. ford., (2) bek. b) pont] a védő a
felülvizsgálati
indítványban
kifogásolta
az
erőszakos elkövetés megállapítását. Kifejtette, hogy
az erőszak megállapításának akkor lehet helye, ha
az test ellen intézett olyan erős fizikai
kényszerbehatás, amely alkalmas a sértett
ellenállásának
megtörésére,
megbénítására.
Megállapításának feltétele a sértett ellenállásának
komolysága, illetve az, hogy a kifejtett erőszak
alkalmas legyen a sértett ellenállásának leküzdésére.
Nem tekinthető az ellenállás leküzdésére alkalmas
erőszaknak a tolakodó, szemtelen, de a sértettet
komoly védekezésre nem késztető magatartás.
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[16] Álláspontja szerint jelen ügyben nem volt a sértett
testét érintő támadó magatartás, amely fizikai
ráhatásként értékelendő, a pizsama lehúzása ugyanis
nem érinti a sértett testét, a testi érintés maga a
simogatás. Ugyanazt a cselekményt nem lehet a
fajtalanságnak és az erőszaknak is tekinteni.
Kifejtette, hogy a terhelt nem érintette meg úgy a
sértett testét, hogy azt támadónak lehet tekinteni, és
nem tört meg vagy nem bénított meg semmilyen
sértetti ellenállást, hiszen a tevékenységével önként
felhagyott.
[17] Emellett téves a törvényszék azon megállapítása,
hogy a sértetti ellenállás kilátástalan volt, mivel a
sértett vagy elment és otthagyta a terheltet, vagy
eltolta a kezét, és ezeket sikeresen végre tudta
hajtani.
[18] A védő szerint a törvényszék azon értelmezése
kiterjesztő, mely a sértett ellenállás kifejtésére
kilátástalan helyzetét összefüggésbe hozta az
életkorával. E cselekmények idején a sértett ugyanis
már meghaladta a 12. életévét, és a korábbi Btk. a
12. életévben határozta meg azt az életkort, amikor
a gyermekek a sorsukat irányító felnőttek
cselekményeit alapvetően elfogadják, és így ezalatt
az életkor alatt nem szükséges az erőszak tényleges
kifejtése ahhoz, hogy az erőszakos elkövetés
megállapítható legyen.
[19] A folytatólagosan elkövetett szemérem elleni
erőszak bűntette kapcsán [korábbi Btk. 198. § (1)
bek.] a védő kifogásolta, hogy a törvényszék egy
pillanatnyi érintést, a sértett nemi szervének víz
alatti, fürdőzés közbeni megfogását értékelte fizikai
támadásként, erőszakkal történő kényszerítésként.
Ugyanazt a magatartást egyszerre értékelte
eszközcselekményként (erőszakos kényszerítés) és
célcselekményként (fajtalanság).
[20] A terhelt beadványában – a védő által benyújtott
felülvizsgálati indítvánnyal egyezően – vitatta az
elkövetési idők bíróság általi megállapítását.
Kifejtette, hogy ezekkel kapcsolatban a sértett is
ellentmondásosan nyilatkozott, a bíróság pedig
ezeket az ellentmondásokat vagy meg sem kísérelte
feloldani, vagy nem vette figyelembe azoknak a
tanúknak a vallomását, akik számára kedvező
nyilatkozatot tettek. Kifejtette, hogy nem
inzultálások, hanem csak simogatások történtek,
azonban ezek a simogatások sem voltak illetlenek,
hiszen vagy a sértett kezét simogatta, vagy a
lábának alsó részét. Utalt arra is, hogy tévesen
állapította meg a bíróság azt, hogy a sértett a
felügyeletére volt bízva, tekintettel arra, hogy ő azt
nem vállalta el, és a sértett szülei, valamint a
felesége is a közelben volt.
[21] Kifejtette, hogy az eljárás nemcsak őt, hanem az
egész családját úgy lelkileg, egészségileg, mint
egzisztenciálisan nagyon megviselte.
[22] A Legfőbb Ügyészség nyilatkozatában a
felülvizsgálati indítványt részben törvényben
kizártnak, részben alaptalannak tartotta.
[23] Hivatkozott arra, hogy a Be. 650. § (2) bekezdése és
a Be. 659. § (1) bekezdése értelmében a
felülvizsgálati eljárásban a jogerős ügydöntő
határozat által megállapított tényállás az irányadó,
az nem támadható. Ezért a felülvizsgálati eljárásban
az anyagi jogi kérdések vitatásának csak az ítéleti
tényállással
mindenben
összhangban
álló
hivatkozással lehet helye.
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[24] Indokai szerint a védő az iratellenesség állításával,
az elkövetési időpontok és egyes történeti tények
mikénti megállapításának kifogásolásával, a bíróság
bizonyítékokat
értékelő
tevékenységének
sérelmezésével
valójában
a
tényállás
megalapozottságát
vitatja,
a
megállapított
tényállásban írtaktól eltérő, illetőleg abban nem
szereplő tényekre hivatkozik, ezért a felülvizsgálati
indítvány e részeiben törvényben kizárt.
[25] Álláspontja szerint a másodfokú bíróság helyes
okfejtéssel adta indokát annak, hogy a terhelt
bűnössége mely bűncselekményben és miért
állapítható meg, a cselekmények minősítése
törvényes. Mivel minősítési hiba, illetőleg más
anyagi jogi törvénysértés nincs, a jogerős
határozatban megállapított büntetés a felülvizsgálat
során önmagában nem támadható.
[26] Mindezek alapján indítványozta, hogy a Kúria a
megtámadott határozatokat hatályukban tartsa fenn.
[27] A Legfőbb Ügyészség nyilatkozatára a terhelt
védője a felülvizsgálati indítványában írtakkal
egyező észrevételt tett.
[28] A terhelt védője által benyújtott felülvizsgálati
indítvány – eltérő okból – részben alapos.
[29] A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, amely a
jogerős ítélettel szembeni jogi kifogás lehetőségét
biztosítja.
[30] A Be. 648. §-a valamennyi felülvizsgálati okra
kiterjedően rögzíti, hogy felülvizsgálatnak csak a
bíróság jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő
határozata ellen van helye, és a jogerős bírósági
határozatban rögzített tényállás alapulvételével,
kizárólag a Be. 649. §-ában megjelölt anyagi és
eljárásjogi okokra hivatkozással vehető igénybe, a
felülvizsgálati okok törvényi köre nem bővíthető.
[31] A Kúria a felülvizsgálati indítványt a megtámadott
határozat meghozatala idején hatályos jogszabály
alapján bírálja el [Be. 659. § (2) bek.].
[32] A Be. 870. § (1) bekezdése pedig rögzíti, hogy a Be.
hatálybalépésekor
folyamatban
lévő
büntetőeljárásban az ezt megelőzően a korábbi
jogszabály szerint elvégzett eljárási cselekmény
akkor is érvényes, ha ezt a Be. másként
szabályozza.
[33] A Be. 649. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja
szerint a büntető anyagi jog szabályainak
megsértése
miatt
felülvizsgálati
indítvány
terjeszthető elő, ha a bíróság a büntető anyagi jog
szabályainak megsértésével állapította meg a terhelt
bűnösségét, a Be. 649. § (1) bekezdés b) pont ba)
alpontja szerint pedig akkor is, ha a bíróság a
bűncselekmény törvénysértő minősítése miatt,
illetve a Btk. más szabályának megsértésével
szabott ki törvénysértő büntetést.
[34] A felülvizsgálati indítvány valójában a bűnösség
megállapítását kifogásolta, a védő a terhelt
felmentését indítványozta. Ekként a felülvizsgálati
indítvány a Be. 649. § (1) bekezdés a) pont aa)
alpontja szerinti okból előterjesztett.
[35] A Kúria a jogerős ügydöntő határozatot csak a
felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott részében
és csak a felülvizsgálati indítványban meghatározott
ok alapján bírálja felül [Be. 659. § (5) bek.]. Ez alóli
kivétel a Be. 659. § (6) bekezdés szerinti
rendelkezés, eszerint a Kúria a megtámadott
határozatot a Be. 649. § (2) bekezdése alapján akkor
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[43]

[44]

[45]

[46]
[47]

is felülbírálja, ha az indítványt nem ebből az okból
nyújtották be.
Az eljárási okból történő felülvizsgálat tehát
hivatalbóli.
Jelen ügyben a Kúria a Bfv.II.164/2020/7. számú –
a korábbi másodfokú ítéletet hatályon kívül helyező
– végzésében a másodfokú bíróságnak adott
iránymutatásában felhívta a figyelmet a joghatályos
magánindítvány
különös
gonddal
történő
vizsgálatára.
A Be. 649. § (2) bekezdés b) pontja szerint eljárási
szabálysértés miatt felülvizsgálati indítvány
terjeszthető elő, ha a bíróság a határozatát –
egyebek mellett – a magánindítvány hiányában
hozta meg.
A Kúria ezért mindenekelőtt a következőkre mutat
rá.
A korábbi Btk. 31. § (1) bekezdése szerint a
törvényben
meghatározott
esetekben
a
bűncselekmény csak magánindítványra büntethető.
A korábbi Btk. 209. §-a szerint a korábbi
Btk. 198. § (1) bekezdésében meghatározott
bűncselekmény csak magánindítványra büntethető,
kivéve,
ha
azzal
összefüggően
nem
magánindítványra büntetendő bűncselekményt is
elkövetnek.
A 2018. június 30. napjáig, így a cselekmény
elkövetésének idején is hatályos büntetőeljárásról
szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban:
korábbi Be.) 173. § (3) bekezdés első mondata
alapján a magánindítványt attól a naptól számított
harminc napon belül kell előterjeszteni, amelyen a
magánindítványra jogosult a bűncselekmény
elkövetőjének kilétéről tudomást szerzett.
A korábbi Btk. 31. § (2) bekezdése alapján a
magánindítvány előterjesztésére a sértett jogosult,
ha a sértett korlátozottan cselekvőképes, a (3)
bekezdése alapján a magánindítványt a törvényes
képviselője is előterjesztheti, illetve arra a
gyámhatóság is jogosult.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (továbbiakban: korábbi Ptk.) 2014. március
14. napjáig hatályos 12/A. § (1) bekezdése szerint
korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a
tizennegyedik életévét már betöltötte és nem
cselekvőképtelen. Ugyanezt
a rendelkezést
tartalmazza a Ptk. 2014. március 15. napjától
hatályos 2:11. §-a is.
A sértett 1997. január 5. napján született és az
irányadó tényállás 3. pontja rögzíti, hogy a terhelt a
sértett 14 év feletti életkorában, 2011 nyarán, egy
B.-n megtartott családi nyaralás alkalmával benyúlt
a sértett bugyijába a víz alatt, és megérintette a nemi
szervét, mire a sértett a terhelt kezét ellökte.
Ugyancsak a sértett 14 év feletti korában történt a
tényállás szerint, hogy egy esküvőn a terhelt
megfogta a mellét, és a nyelvét a sértett szájába
akarta dugni. A sértett 15 éves korában a terhelt a
sértettet a ruháján keresztül simogatta, amit a sértett
kérésére sem hagyott abba.
Ez utóbbi cselekmény a sértett születési idejéből
következően 2012-ben történt.
A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás 3.
pontjában írt és a jogerős ítélet szerint a korábbi
Btk. 198. § (1) bekezdése szerint folytatólagosan
elkövetett szemérem elleni erőszak bűntettének
minősülő cselekmények idején tehát a sértett a 14.
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[54]
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életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem. E
bűncselekmény a korábbi Btk. 209. §-a alapján
magánindítványra büntetendő.
A korábbi Ptk. szabályai szerint a sértett a sérelmére
elkövetett ezen bűncselekmény idején korlátozottan
cselekvőképes volt, így a magánindítvány
előterjesztésére saját maga, illetve a törvényes
képviselője és a gyámhatóság is jogosult volt. A
korábbi Be. 173. § (1) bekezdésének első mondata
rögzíti,
hogy
magánindítványra
üldözendő
bűncselekmény miatt csak a jogosult feljelentése
alapján indítható büntetőeljárás.
Ezt követően annak vizsgálata szükséges, hogy a
magánindítvány előterjesztésére jogosultak éltek-e
ezzel a jogukkal, és amennyiben igen, mikor
terjesztettek elő magánindítványt.
A sértett – jogi képviselője útján – 2015. január 30-i
keltezéssel tett feljelentést a terhelttel szemben a
sérelmére elkövetett cselekmények miatt, amely
2015. február 3. napján érkezett a megyei rendőrfőkapitányságra. A korábbi Be. 173. § (1)
bekezdésének második mondata szerint a
magánindítvány előterjesztőjének bármely olyan
nyilatkozatát, amely szerint az elkövető büntetőjogi
felelősségre vonását kívánja, magánindítványnak
kell tekinteni. Ekként a sértett feljelentése
magánindítványnak minősül, az előterjesztés ideje:
2015. február 3.
Ezen kívül a törvényszék megismételt másodfokú
eljárásban tett felhívására 2020. október 9. napján és
2020. október 16. napján nyilatkozott a sértett
akként, hogy a terhelt megbüntetését kívánja
valamennyi
elkövetett
bűncselekmény
vonatkozásában.
A törvényszék a megismételt másodfokú eljárást
követően meghozott ítéletének indokolásában
lényegében helytállóan utalt a korábbi Be. 173. § (2)
bekezdése, illetve a Be. 378. § (4) bekezdése
szerinti perjogi helyzetben követendő bírói
gyakorlatra, jelen ügyben azonban nem ez volt a
megválaszolandó (egyik) kérdés.
A Kúria Bfv.II.164/2020/7. számú határozatában a
másodfokú bíróságnak adott iránymutatása a [43]
bekezdésben azzal az elsőfokú bíróság által tett
megállapítással kezdődik, hogy a sértett a tényállás
szerint 2012. évben befejeződött bűncselekmények
miatt 2015. február 3. napján tett feljelentést.
Ekként
az
iránymutatás
a
joghatályos
magánindítvány
meglétének
következetes
vizsgálatára vonatkozó, nem pedig annak pótlását
célzó az alább kifejtettek miatt.
A kérdés valójában tehát az, hogy az adott esetben a
sértett által ezen időpontban (2015. február 3.)
előterjesztett magánindítvány joghatályos-e.
Következésképpen tévedett a törvényszék, amikor a
megismételt másodfokú eljárásban a sértett
magánindítványának beszerzése iránt intézkedett, és
akkor is, amikor a beérkezett sértetti nyilatkozatokat
joghatályos magánindítványnak tekintette.
A sértettnek ugyanis a 3. tényállási pontban rögzített
részcselekmények megvalósulását követően 30 nap
állt rendelkezésére ahhoz, hogy az ellene elkövetett
bűncselekmény miatt magánindítványt terjesszen
elő (feljelentést tegyen) a terhelttel szemben,
tekintettel arra, hogy az elkövető személyével a
bűncselekmény megvalósulásakor tisztában volt.
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[57] Ehhez képest a magánindítványnak minősülő
feljelentést a 3. tényállási pontban írt
bűncselekmények vonatkozásában is csak évekkel
később, így nyilvánvalóan elkésetten terjesztette
elő. Az általa tett magánindítvány tehát elkésett,
ezért nem joghatályos.
[58] [58]
A
büntetőeljárás
lefolytatását
akadályozó magánindítvány hiánya utóbb nem
pótolható akkor, ha az elkövető személyét ismerő
jogosult a magánindítvány előterjesztésére nyitva
álló törvényes határidőt elmulasztja. Ezért a korábbi
Be. 173. § (2) bekezdésében és a (3) bekezdés
második mondatában, illetve a Be. 378. § (4)
bekezdésében írtak alkalmazására nem volt
lehetőség. [Bfv.III.1.184/2020/6.]
[59] A Kúria az iratok alapján megállapította, hogy jelen
ügyben
a
sértetten
kívüli
jogosultak
magánindítványt nem terjesztettek elő, és az
joghatályosan már nem pótolható.
[60] A Be. 567. § (1) bekezdés g) pontja [2021. január 1.
napjától hatályosan, azt megelőzően a Be. 567. § (1)
bekezdés b) pontja] szerint a bíróság ügydöntő
végzésével az eljárást megszünteti, ha a
magánindítvány hiányzik és az már nem pótolható.
A Be. 607. § (1) bekezdése szerint a másodfokú
bíróság a Be. 567. § (1) bekezdésében
meghatározott esetben az elsőfokú bíróság ítéletét
hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti.
Ez a megismételt másodfokú eljárásban nem történt
meg.
[61] Ekként a felülvizsgálat során a Kúria megállapította,
hogy a terhelt bűnösségének kimondására
folytatólagosan elkövetett szemérem elleni erőszak
bűntettében [korábbi Btk. 198. § (1) bek.] – a 3.
tényállási pontban írt cselekmények miatt –
magánindítvány hiányában került sor, a Be. 649. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti eljárási szabálysértés
megvalósult, melynek következménye a terhelt
bűnösségét e bűncselekményben kimondó ítéleti
rendelkezés hatályon kívül helyezése és az eljárás
megszüntetése [Be. 663. § (2) bek.].
[62] A Kúria a terhelt terhére rótt szeméremsértés
vétsége kapcsán a következőket állapította meg.
[63] A korábbi Btk. 208. §-a szerint, aki magát nemi
vágyának
kielégítése
végett
más
előtt
szeméremsértő módon mutogatja, vétséget követ el,
és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
[64] Jelen ügyben az irányadó tényállás 4. pontjában írt
és a másodfokú bíróság által a korábbi
Btk. 208. §-ban meghatározott szeméremsértés
vétségének minősített cselekmény elkövetési ideje
2010. május 29. napja.
[65] A korábbi Btk. 33. § (1) bekezdésének a) pontja
szerint életfogytig tartó szabadságvesztéssel is
büntethető bűntett esetén a büntethetőség húsz év
elteltével évül el, a b) pont alapján pedig egyéb
bűncselekmény esetén a büntetési tétel felső
határának megfelelő idő, de legalább három év
elteltével. A korábbi Btk. 35. § (1) bekezdése
szerint az elévülést félbeszakítja a büntetőügyekben
eljáró hatóságoknak az elkövető ellen a
bűncselekmény miatt foganatosított büntetőeljárási
cselekménye. A félbeszakítás napján az elévülés
határideje ismét elkezdődik.
[66] [66]
A korábbi Btk. 34. §-ának a) pontja
szerint az elévülés kezdő napja befejezett

[67]
[68]

[69]

[70]
[71]

[72]

[73]

[74]

[75]

bűncselekmény esetén az a nap, amikor a törvényi
tényállás megvalósul.
A szeméremsértés vétségének büntethetősége tehát
az elkövetéstől – 2010. május 29. – számított három
év elteltével évül el.
A sértett e cselekmény miatt is 2015. február 3.
napján tett feljelentést. Ehhez képest e
bűncselekmény 2013. május 29. napján elévült,
tekintettel arra, hogy az elkövetéstől számított
három év alatt nem történt olyan eljárási
cselekmény, amely az elévülést félbeszakította
volna.
Az elévülés bekövetkezte esetében nincs további
lehetőség büntetőjogi kérdések tisztázására.
Abszolút akadály, amely az eljárás minden
szakaszában
vizsgálandó,
eljárásjogi
következménye pedig megszüntetés.
Az elévülés fogalma, bekövetkeztének feltételei,
konzekvenciája anyagi jogi, és csupán ennek
mikénti érvényesítése eljárásjogi kérdés.
Ehhez képest, ha a büntethetőség elévülésének
bekövetkeztét követően állapították meg a terhelt
bűnösségét, illetve annak figyelmen kívül
hagyásával hoztak ügydöntő határozatot, akkor az a
Be. 649. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti
anyagi jogi, míg az elévülés bekövetkeztének
törvénysértő megállapítása a Be. 649. § (2)
bekezdés d) pontja szerinti eljárásjogi felülvizsgálati
okot képez.
Valójában mindkettő a büntető anyagi jog
szabályának megsértése, a különbségtétel oka, hogy
előbbi
következményeként
büntethetőséget
megszüntető ok ellenére ügydöntő határozatot
hoztak, utóbbi esetében pedig ilyen ok hiányában
nem folytatták le az eljárást.
Jelen ügyben tehát az előbbi, törvénysértő elítélés
történt meg, az anyagi jog szabályai megsértésének
ez (és nem a védő által kifogásoltak) a valódi oka,
azonban mindez azt jelenti, hogy a védő
felülvizsgálati indítványa más tartalommal ugyan,
de ezen részében alapos.
A jogerő előtt mindez azt eredményezi, hogy a Be.
567. § (1) bekezdés a) pontja szerint a bíróság
ügydöntő végzésével az eljárást megszünteti, ha
elévülés miatt a vádlott büntethetősége megszűnt. A
Be. 607. § (1) bekezdése szerint a másodfokú
bíróság a Be. 567. § (1) bekezdésében
meghatározott esetben az elsőfokú bíróság ítéletét
hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti. A
Be. 625. § (1) bekezdése alapján pedig a
harmadfokú bíróság helyezi hatályon kívül a
másodfokú és az elsőfokú bíróság ítéletét, és
szünteti meg az eljárást a Be. 607. § (1)
bekezdésében meghatározott esetekben.
A Kúria minderre tekintettel megállapította, hogy a
terhelt bűnösségének kimondása szeméremsértés
vétségében (korábbi Btk. 208. §) a 4. tényállási
pontban írt cselekmények miatt a büntető anyagi jog
szabályainak
megsértésével
történt.
Ezért
a Be. 653. § (1) bekezdése, a Be. 617. §-a,
a Be. 589. §-a értelmében a jogerős ítéletnek a
terhelt bűnösségét szeméremsértés vétségében
kimondó rendelkezését hatályon kívül helyezte, és
az eljárást a Be. 567. § (3) bekezdése alapján
eljárva, a Be. 567. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
büntethetőség elévülése miatt megszüntette.
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[76] A tényállás 2. pontjában írt cselekmények
másodfokú
bíróság
általi
minősítésével
kapcsolatban a Kúria rámutat a következőkre.
[77] A járásbíróság ítéletével a tényállás 2.a) pontjában
írt cselekmény miatt a terheltet bűnösnek mondta ki
szexuális visszaélés bűntettében [Btk. 198. § (3)
bek. a) pont], a tényállás 2.b) pontjában írt
cselekmény miatt pedig folytatólagosan elkövetett
szexuális visszaélés bűntettében [Btk. 198. § (1)
bek.].
[78] A törvényszék mint másodfokú bíróság ítéletének e
bűncselekményeket érintő ítéleti rendelkezése a
következőket rögzíti: „A szexuális visszaélés
bűntetteként értékelt cselekményt [Btk. 198. § (3)
bek. a) pont] folytatólagosan elkövetett szemérem
elleni erőszak bűntettének [korábbi Btk. 198. § (1)
bek. I. ford., (2) bek. b) pont] minősíti.”
[79] A törvényszék a másodfokú ítélet rendelkező
részében tehát csak a tényállás 2.a) pontjában írt
cselekmények átminősítéséről rendelkezett, a 2.b)
pontban írt cselekmény átminősítéséről nem.
[80] Ehhez képest a törvényszék ítéletének [69]
bekezdése rögzíti, hogy a tényállás 2.b) pontjában
írt magatartások a 2.a) pontban írt cselekménnyel a
korábbi Btk. 12. § (2) bekezdése értelmében a
folytatólagosság törvényi egységébe tartoznak.
[81] Az ítélet [70] bekezdése szerint: „A fentiek alapján
a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által
szexuális
visszaélés
bűntetteként
értékelt
cselekményt [Btk. 198. § (3) bek. a) pont]
folytatólagosan elkövetett szemérem elleni erőszak
bűntettének [korábbi Btk. 198. § (1) bek. I. ford., (2)
bek. b) pont] minősítette [2.a), 2.b) tényállás].”
[82] A tényállás 2.b) pontjában írt cselekmény
átminősítésével
kapcsolatos
rendelkezést
a
másodfokú ítélet rendelkező része nem tartalmaz,
azonban a másodfokú bíróság ítélete indokolásának
nyilvánvalóan ez a tartalma.
[83] Kétségtelen, hogy nem az ügydöntő határozat
indokolásából kell visszavezetni a rendelkező rész
tartalmát. Az indokolás rendelkező rész nélkül
fogalmilag nem lehetséges, fordítva igen.
[84] Jelen ügyben azonban nincs erről szó, ugyanis
megállapítható, hogy a tényállás 2.b) pontjában írt
cselekmények
vonatkozásában
a
terhelt
felelősségéről az elsőfokú bíróság döntött, azokat a
Btk. 198. § (1) bekezdése szerint folytatólagosan
elkövetett
szexuális
visszaélés
bűntettének
minősítette. Ekként döntött a vád tárgyává tett
tényállásról, ezen ítéleti tényállás alapján a
bűnösségről. A rendelkező rész tartalma és az
indokolás összhangban állt.
[85] A másodfokú bíróság ítéletének rendelkező része
pedig tartalmazza, hogy az elsőfokú bíróság
ítéletének egyéb – a másodfokú ítélet rendelkező
részében írt változtatásokkal nem érintett –
rendelkezéseit a másodfokú bíróság helybenhagyja.
[86] E rendelkezésből az a következtetés vonható le,
hogy az elsőfokú bíróság a terhelt e cselekményeit
érintő döntését a másodfokú bíróság érintetlenül
hagyta, a tényállás 2.b) pontjában írt cselekmények
a jogerős ítélet szerint tehát folytatólagosan
elkövetett
szexuális
visszaélés
bűntettének
minősülnek [Btk. 198. § (1) bek.].
[87] Az elkövetéskori és az elbíráláskori Btk. együttes
alkalmazása azonban kizárt.
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[88] A helyes, átminősítésnek megfelelő – elkövetéskori
Btk. szerinti – minősítést a másodfokú ítélet
indokolása tartalmazza. Ekként a másodfokú
bíróság döntése alapján a 2.a) és 2.b) tényállásban
rögzített cselekmények folytatólagosan elkövetett
szemérem elleni erőszak bűntettének minősülnek.
[89] A felülvizsgálati indítvány vitatta az 1. és a 2.
tényállást érintően (is) a bűnösség megállapítását.
[90] A Kúria rögzíti, hogy a Be. 659. § (1) bekezdése
alapján 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.
[91] Ez azt jelenti, hogy felülvizsgálatban a tényállás
megalapozottsága,
a
bizonyítékok
mikénti
mérlegelése sem külön-külön, sem pedig egymás
viszonyában nem vizsgálható. Nincs lehetőség a
bíróság bizonyítékokat értékelő tevékenységének, s
ezen keresztül a bűnösség kérdésének, valamint a
minősítéssel kapcsolatos vagy más büntető anyagi
jogszabály sérelme nélkül a kiszabott büntetés,
illetve
annak
mértéke
vitatására.
A
jogkövetkeztetések helyessége kizárólag az
irányadó tényállás alapulvételével vizsgálható.
[92] Ennek ellenére a felülvizsgálati indítvány a
bizonyítékok mikénti értékelésén keresztül a jogerős
ítéleti tényállást támadta, amikor a sértett és a tanúk
vallomásainak értékelését, különösképpen az
elkövetési idők megállapítását kifogásolta, illetve az
1.a) tényállási pont kapcsán annak megállapítását
sérelmezte, hogy a sértett a terhelt felügyelete alatt
állt. Ily módon valójában tényálláson kívüli
körülményekre hivatkozással eltérő tényállás
megállapítását
szorgalmazta.
Erre
azonban
felülvizsgálati eljárásban nincs mód.
[93] A korábbi Btk. 198. § (1) bekezdése szerint
szemérem elleni erőszakot az követ el, aki mást
erőszakkal avagy az élet vagy testi épség ellen
irányuló közvetlen fenyegetéssel fajtalanságra, vagy
ennek eltűrésére kényszerít, vagy másnak a
védekezésre, illetőleg akaratnyilvánításra képtelen
állapotát fajtalanságra használja fel.
A korábbi Btk. 210/A. § (2) bekezdése alapján
fajtalanság: a közösülés kivételével minden
súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi
vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál.
[94] A felülvizsgálati indítvány szerint az irányadó
tényállásban írt elkövetési magatartások nem
vonhatók a fajtalanság fogalma alá, mert vagy
egyáltalán nem szeméremsértő cselekmények, vagy
szeméremsértőek ugyan, de nem súlyosan azok,
illetve nem a terhelt nemi vágyának felkeltésére
vagy kielégítésére szolgáltak.
[95] Ez az érvelés téves.
[96] Fajtalanság fogalmán az állandó ítélkezési gyakorlat
olyan súlyosan szeméremsértő, az általános erkölcsi
felfogást szexuális vonatkozásban durván sértő
cselekményt ért, amely a nemi vágy felkeltésére
vagy annak kielégítésére szolgál. A fajtalanság
ugyanakkor a passzív alany testét közvetlenül érintő
olyan tevékenység, amely a nemi vágy felkeltésére,
illetve kielégítésére alkalmas, illetve a sértettnek az
ilyen jellegű aktív tevékenységre kényszerítése
erőszakkal vagy fenyegetéssel (BH1994. 470.).
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[97] A passzív alany testét közvetlenül érintő
tevékenység azt feltételezi, hogy az elkövető a
passzív alany testét megérinti. A passzív alany
testének
fajtalanság
körében
értékelendő
megérintése történhet ruhán keresztül és úgy is,
hogy a passzív alany testét vagy a megérintett
testrészét nem fedi ruházat. A megérintés
közvetlensége tehát nem attól függően értékelhető,
hogy a sértetten volt-e ruha vagy sem, hanem
pusztán azt a követelményt jelenti, hogy az elkövető
és a sértett között legyen fizikai kapcsolat.
[98] A védő által a felülvizsgálati indítványban
hivatkozott és a közvetlen testi kapcsolat
fontosságát kiemelő eseti döntések (BH1993. 341.,
BH1994. 470.) közös sajátossága, hogy a szóban
forgó büntetőügyek terheltjei az adott sértett mellett
önkielégítést végeztek, a sértettek megérintésére
nem került sor. Ezen eseti döntésekre hivatkozás
ekként nem helytálló.
[99] Jelen ügyben az irányadó tényállás 1.a) pontja
rögzíti, hogy
– a sértett kilenc éves korában, 2006 tavaszán a
terhelt a sértett fenekét, nemi szervét a ruháján
keresztül simogatta (1. bekezdés);
– a sértett 12 évesnél fiatalabb korában a nagyszülői
házban a terhelt a mellette ülő sértett nemi szervét a
ruhán keresztül simogatta (2. bekezdés).
[100]Emellett a tényállás e pontja szerint a terhelt egy
alkalommal a 10–11 éves sértettet akarata ellenére
úgy csókolta szájon, hogy a nyelvét a sértett szájába
dugta (3. bekezdés), a sértett 11 éves korában pedig
egy alkalommal a terhelt követte őt a fürdőszobába,
meg akarta fogni a melleit és megpróbált a pólója
alá nyúlni.
[101]A sértett nemi szervének ruhán keresztül történő
simogatása súlyosan szeméremsértő jellegű.
[102]A
cselekmény
szeméremsértő
voltát
a
társadalomban uralkodó erkölcsi szabályok és
szokások, nem pedig az elkövető (vagy a passzív
alany) egyéni felfogása alapján kell megítélni. A
sértett pedig nem csupán 12. életévét még be nem
töltött személy, hanem a terhelt unokahúga volt.
[103]A szeméremsértő cselekmény csak akkor minősül
fajtalanságnak, ha a nemi vágy felkeltésére vagy
kielégítésére szolgál, vagyis az elkövető szexuális
indítékból vagy célból követi el.
[104]Helytállóan állapította meg a másodfokú bíróság,
hogy a terhelt szexuális orientációja kétségtelenül
fennállt. Megjegyzi a Kúria, hogy a nemi szerv
megérintése, simogatása kétségkívül a nemi vágy
felkeltésére vagy kielégítésére irányuló magatartás,
az ezzel ellentétes megközelítés, a cselekmény
máshogyan történő megokolása nyilvánvalóan
alaptalan. E vonatkozásban közömbös a védő
igazságügyi pszichológus szakértői véleményben
írtakra hivatkozása, amely valójában nem más, mint
a megállapított tényállás tiltott vitatása tényálláson
kívüli körülményekre hivatkozással.
[105]Az 1. bekezdés szerinti cselekmény, a szemérem
elleni erőszak bűntettének minősített esete, nem
magánindítványra
büntetendő.
Ellenben
a
folytatólagosságba
tartozó
további
bűncselekmények, a 2., 3., 4. bekezdésben rögzített
szexuális cselekmények esetében (emiatt is)
jelentősége van az elkövetési időpontoknak és az
ezekhez képest 2015. február 3. napján megtett
feljelentésnek
(magánindítványnak).
E
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cselekmények
ugyanis
magánindítványra
büntethetők a korábbi Btk. 209. §-a alapján, ekként
az ezek miatt előterjesztett magánindítvány elkésett.
[106]A bűncselekményegység részét csak olyan
bűncselekmények képezhetik, amelyek miatt
büntetőjogi felelősségre vonásnak helye van.
[107]Ezért rögzítette a Kúria a Bfv.II.164/2020/7. számú
határozatában a [46] bekezdésben, hogy a minősített
eset részeként értékelt alapeseti cselekmények
esetén vizsgálni kell az elkövetéskor csak
magánindítványra büntethető magatartások kapcsán
a joghatályos magánindítvány létét, illetve hiányát.
[108]Ehhez képest nem tévedett a másodfokú bíróság,
amikor a terheltnek a tényállás 1.a) pontjában írt
cselekményét szemérem elleni erőszak bűntettének
[korábbi Btk. 198. § (1) bek. II. ford., (2) bek. b)
pont] minősítette figyelemmel arra, hogy az
irányadó tényállás rögzíti, hogy a 2006 tavaszán
történt cselekmény idején egyedüli felnőttként
vigyázott – többek között – az akkor 9 éves
sértettre. A másodfokú bíróság ezzel kapcsolatos
okfejtése helytálló és megfelel az irányadó bírósági
gyakorlatnak. Ellenben a folytatólagosságra utalás
mellőzendő.
[109]Az irányadó tényállás 2. pontja rögzíti, hogy a
terhelt a sértett 12 és 14 év közötti életkorában egy
alkalommal megpróbálta a sértett pizsamanadrágja
alá nyúlva megérinteni a sértett nemi szervét, de ez
nem sikerült, mert a sértett nem engedte azt lehúzni,
majd ezután a terhelt a pizsamanadrágon keresztül
simogatta a sértett nemi szervét, miközben a sértett
igyekezett a kezeit eltolni. A tényállás szerint ez
alkalommal a sértettet a szülei a terheltre és a
feleségére bízták.
[110]Emellett a terhelt egy alkalommal úgy adta oda a
kisgyermekét a sértettnek, hogy szándékosan, ruhán
keresztül megérintette a mellét, illetve egy másik
alkalommal a sértettet a ruháján keresztül testszerte,
a fenekén, a mellén simogatta.
[111]E cselekmények vonatkozásában is azt állapította
meg a másodfokú bíróság, hogy a terhelt
cselekményei folytatólagosan elkövetett szemérem
elleni erőszak bűntettének [korábbi Btk. 198. § (1)
bek. I. ford., (2) bek. b) pont] minősülnek.
[112]E bűncselekmény vonatkozásában a védő arra
hivatkozott, hogy a terhelt részéről nem állapítható
meg erőszak alkalmazása, mert az a megtámadott
személy teste ellen és közvetlenül közösülésre
irányuló erős ráhatás, amely alkalmas a sértett
komoly ellenállásának a leküzdésére, a közösülés
kikényszerítésére. Álláspontja szerint jelen ügyben
nincs olyan, a sértett testét érintő támadó
magatartás, amely fizikai ráhatásként értékelhető,
figyelemmel arra, hogy a pizsama lehúzása nem is
érinti a sértett testét. Ezen túl a simogatás
nyilvánvalóan nem minősülhet erőszaknak, mert az
maga a fajtalanságot megvalósító cselekmény.
[113]Ez a hivatkozás téves.
[114]Az erőszak a sértett testére gyakorolt fizikai jellegű
ráhatás, amely alkalmas a sértett ellenállásának
leküzdésére. Helyesen hivatkozott a másodfokú
bíróság az irányadó bírói gyakorlatra, mely szerint
figyelembe kell venni a sértett életkorát, személyi
adottságait, mindezt a sértett–terhelt viszonylatában,
így az erőszak megállapításához elegendő a
viszonylag kisebb mérvű fizikai ráhatás, amely
alkalmas lehet a sértett ellenállásának leküzdésére.
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[115]Jelen ügyben erről van szó.
[116]Az erőszak a sértett 12 és 14 éves életkora közötti
időben került kifejtésre, a terhelt házában, ahol
szülei nélkül töltötte az éjszakát. Az ekként
vitathatatlanul kiszolgáltatott helyzetben lévő sértett
a terhelt szexuális jellegű közeledését először azzal
igyekezett elhárítani, hogy nem engedte a
pizsamanadrágját lehúzni, majd mivel a terhelt
kitartott eredeti szándéka mellett és a sértett nemi
szervét immár a ruhán keresztül simogatta, a sértett
a keze eltolásával igyekezett az őt ért támadást
elhárítani. Adott körülmények között a sértett
testére gyakorolt fizikai ráhatás miatt a sértettnek
ellenállást kellett kifejtenie, s ezt az ellenállást a
terhelt meg is törte, mivel a pizsamanadrág
lehúzásának megkísérlését követően a sértett nemi
szabadsága elleni támadást folytatva azt meg is
valósította, miközben a sértettet további ellenállás
kifejtésére késztette.
[117][A 2.a) pont szerinti cselekményre tekintettel a
bűnösség megállapítása törvényes.
[118]Ellenben a részcselekményeket illetően – hasonlóan
a tényállás 1. pontjához – a Kúria megállapította,
hogy magánindítvány előterjesztésére határidőben
nem került sor, ezért az évekkel később
előterjesztett (2015. február 3.) magánindítvány
elkésett.
[119]A bűncselekményegység részét pedig csak olyan
bűncselekmények képezhetik, amelyek miatt
büntetőjogi felelősségre vonásnak van helye. Ezért a
folytatólagos elkövetés megállapítása ez esetben is
mellőzendő.
[120]Egyetértett a Kúria a másodfokú bíróságnak a
halmazat kapcsán kifejtett, az indokolás [47]
bekezdésben írt álláspontjával. A korábbi Btk.
hatálybalépését követően a kialakult bírói gyakorlat
töretlen abban, hogyha az elkövető a nemi erkölcs
elleni cselekményeit a sértett sérelmére a 12.
életévének betöltése után a további büntetőjogilag
releváns életszakaszában – a 12–14. életév, 14–18.
életév – tovább folytatja, akkor a bűncselekmények
valóságos halmazatot alkotnak.
[121]Másként fogalmazva a folytatólagosság egységét a
kiskorú sértett életkorában bekövetkezett változás
lezárja. A szexuális bűncselekmények esetében az
egység, illetve a halmazat kérdésében az elhatárolás
alapvető szempontja a sértettek életkora.
[122]Az irányadó tényállás 1. és 2. pontjában írt
cselekmények
alapján
tehát
a
bűnösség
megállapítása törvényes, míg a tényállás 3. és 4.
pontjában írt cselekmények miatt büntetőjogi
felelősségre vonásra nem kerülhet sor.
[123]Rámutat a Kúria arra, hogy a Be. 649. § (1)
bekezdés b) pont ba) alpontja alapján
felülvizsgálatnak akkor van helye, amennyiben a
bíróság a bűncselekmény törvénysértő minősítése
miatt törvénysértő büntetést szabott ki.
[124]A törvénysértő minősítés tehát nem önmagában
felülvizsgálati ok, hanem abban az esetben, ha a
törvénysértő
minősítéshez
törvénysértő
büntetéskiszabás is kapcsolódik.
[125]Jelen ügyben viszont erről nincs szó.
[126]A korábbi Btk. 198. § (1) bekezdés II. fordulatában
meghatározott és a (2) bekezdés b) pontja szerint
minősülő szemérem elleni erőszak bűntette és a
korábbi Btk. 198. § (1) bekezdésének I.
fordulatában meghatározott és a (2) bekezdés b)
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pontja szerint minősülő szemérem elleni erőszak
bűntette egyaránt 5 évtől 10 évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő. A halmazati
büntetéskiszabásra irányadó rendelkezések (korábbi
Btk. 85. §) alapján jelen ügyben az irányadó
büntetési tétel 5 évtől 15 évig terjedő
szabadságvesztés, amelynek középmértéke [korábbi
Btk. 83. § (2) bekezdés] 10 év szabadságvesztés.
[127]Ehhez képest a saját gyermekkorú unokahúga
sérelmére két kiemelkedő tárgyi súlyú, erőszakos
nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövető
terhelttel szemben a büntetés enyhítésére vonatkozó
szabályok alkalmazásával (korábbi Btk. 87. §) az
alsó határ alatt jogerősen kiszabott 3 év 6 hónap
szabadságvesztés
törvényes,
eltúlzottnak
semmiképpen nem tekinthető, így annak további
enyhítésére még a bűnösség körének szűkebbé
válása miatt sincs lehetőség.
Ekként a Kúria a terhelt védője által előterjesztett
felülvizsgálati indítványt elbírálva – miután nem
észlelt olyan eljárási szabálysértést, amelynek
vizsgálatára a Be. 659. § (6) bekezdése alapján
hivatalból köteles – a megtámadott határozatot a Be.
660. § (1) bekezdése szerinti tanácsülésen eljárva, a
terhelt terhére megállapított folytatólagosan
elkövetett szemérem elleni erőszak bűntette
[korábbi Btk. 198. § (1) bek.] (3. tényállási pont) és
szeméremsértés vétsége [korábbi Btk. 208. §] (4.
tényállási pont) tekintetében hatályon kívül
helyezte, és e két bűncselekmény miatti eljárást
megszüntette, egyebekben a Be. 662. § (1)
bekezdése alapján a megtámadott határozatokat
hatályában fenntartotta.
(Kúria Bfv.III.369/2021/11.)
A csalással halmazatban nem követ el
119
egyúttal passzív vesztegetést is az az egyéni
vállalkozó, illetve az érdekében tevékenységet végző

személy, aki a csalást kívülálló személlyel közösen
követi el és annak hasznából részesül [1978. évi IV.
törvény (korábbi Btk.) 137. § 19. pont, 251. § (1) bek.;
Btk. 291. § (1) bek., (2) bek. b) pont, 459. § (1) bek. 8.
pont, 373. § (1) bek.].
[1] A járásbíróság a 2018. március 27-én kihirdetett
ítéletében az I. r. terheltet bűnösnek mondta ki 2
rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntettében
[Btk. 373. § (1) bek., (4) bek. a) pont], 2 rendbeli
bűnsegédként elkövetett csalás bűntettében [Btk.
373. § (1) bek., (2) bek. b) pont bc) alpont, (4) bek.
b) pont], 2 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás
bűntettének kísérletében [Btk. 373. § (1) bek., (2)
bek. b) pont bc) alpont, (4) bek. b) pont], 3 rendbeli
bűnsegédként elkövetett csalás bűntettének
kísérletében [Btk. 373. § (1) bek., (3) bek. a) pont],
1 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás
bűntettében [Btk. 373. § (1) bek., (2) bek. c) pont,
(3) bek. b) pont], 1 rendbeli bűnsegédként elkövetett
csalás vétségében [Btk. 373. § (1) bek., (2) bek. a)
pont], 8 rendbeli bűnsegédként, folytatólagosan
elkövetett hamis magánokirat felhasználásának
vétségében (Btk. 345. §), valamint 4 rendbeli
bűnsegédként elkövetett hamis magánokirat
felhasználásának vétségében (Btk. 345. §). Ezért az
I. r. terheltet a bíróság – halmazati büntetésül – 4 év
szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra
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[2]

[3]

[4]

[5]

ítélte. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatát
börtönben állapította meg, s rendelkezett arról, hogy
abból a terhelt legkorábban a büntetés kétharmad
részének kitöltését követő napon bocsátható
feltételes szabadságra. Az elsőfokú bíróság az I. r.
terhelttel szemben 2 312 500 forint összegben
vagyonelkobzást rendelt el. Ugyanakkor az I. r.
terheltet az ellene 1 rendbeli bűnsegédként
elkövetett csalás bűntette [Btk. 373. § (1) bek., (2)
bek. c) pont, (3) bek. b) pont], 1 rendbeli
folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat
felhasználásának vétsége (Btk. 345. §), valamint 1
rendbeli hamis magánokirat felhasználásának
vétsége (Btk. 345. §) miatt emelt vád alól
felmentette.
A II. r. terheltet bűnösnek mondta ki 1 rendbeli
bűnsegédként elkövetett csalás bűntettében [Btk.
373. § (1) bek., (2) bek. b) pont bc) alpont, (4) bek.
b) pont], 2 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás
bűntettének kísérletében [Btk. 373. § (1) bek., (2)
bek. b) pont bc) alpont, (4) bek. b) pont], 5 rendbeli
bűnsegédként elkövetett csalás bűntettében [Btk.
373. § (1) bekezdés, (2) bek. b) pont bc) alpont, (3)
bek. b) pont], 1 rendbeli bűnsegédként elkövetett
csalás bűntettében [Btk. 373. § (1) bek., (4) bek. a)
pont], 2 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás
bűntettének kísérletében [Btk. 373. § (1) bek., (3)
bek. a) pont], 1 rendbeli közvetett tettesként
elkövetett csalás vétségében [Btk. 373. § (1) bek.,
(2) bek. a) pont], 5 rendbeli bűnsegédként elkövetett
hamis magánokirat felhasználásának vétségében
(Btk. 345. §), 1 rendbeli közvetett tettesként
elkövetett hamis magánokirat felhasználásának
vétségében (Btk. 345. §), valamint 6 rendbeli
bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis
magánokirat
felhasználásának
vétségében
(Btk. 345. §). Ezért a II. r. terheltet a bíróság –
halmazati büntetésül – 3 év szabadságvesztésre és
mellékbüntetésül 4 év közügyektől eltiltásra ítélte.
A
szabadságvesztés
végrehajtási
fokozatát
börtönben állapította meg, valamint rendelkezett
arról, hogy abból a terhelt legkorábban a büntetés
kétharmad részének kitöltését követő napon
bocsátható feltételes szabadságra. Az elsőfokú
bíróság a II. r. terhelttel szemben 870 000 forint
összegben vagyonelkobzást rendelt el.
Az ügyészség, valamint az I. és a II. r. terheltek és
védőik fellebbezése nyomán eljárt törvényszék mint
másodfokú bíróság a 2020. november 3. napján
kihirdetett ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét az I.
és a II. r. terhelt tekintetében – az alábbiak szerint –
megváltoztatta.
Az I. r. és a II. r. vádlottaknak a II., III/1., III/2., IV.,
V/2., VI., VII/3., VIII/2., VIII/3., VIII/4. tényállási
pontokban
írt
közbizalom
elleni
bűncselekményeinek
minősítéseiből
a
folytatólagosságra utalást mellőzte.
Az I. r. terheltnek a II. tényállásban leírt vagyon
elleni cselekményét felbujtóként elkövetettnek, a
III/2. tényállásban írt cselekményét további 1
rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntettének
[Btk. 373. § (1) bek., (2) bek. b) pont bc) alpont, (4)
bek. b) pont], közbizalom elleni bűncselekményeit
az I. tényállási pontban 2 rendbelinek, a II.
tényállási pontban 2 rendbeli felbujtóként
elkövetettnek, a III/1. tényállási pontban 3 rendbeli
tettesként elkövetettnek, a III/2. pontban 1

[6]

[7]

[8]

[9]
[10]
[11]

[12]

rendbelinek, a IV. pontban 2 rendbelinek, a VI.
pontban 3 rendbelinek, a VIII/1. pontban 2
rendbelinek, a VIII/2. pontban 4 rendbelinek, a
VIII/3. pontban 2 rendbelinek, a VIII/4. pontban 3
rendbelinek, a X. pontban 2 rendbelinek minősítette.
Az I. r. terhelttel szemben a kiszabott
szabadságvesztés-büntetés
tartamát
2
évre
enyhítette.
A
szabadságvesztés-büntetés
végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztette, a
közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását
mellőzte.
A II. r. terheltnek a III/1., III/2., V/1., V/2 és V/3.
tényállási
pontokban
leírt
vagyon
elleni
cselekményeit
felbujtóként
elkövetettnek,
közbizalom elleni bűncselekményeiből a III/1.
alattit 3 rendbeli felbujtóként elkövetettnek, a III/2.
alattit 3 rendbeli felbujtóként elkövetettnek, az V/1.
alattit 2 rendbeli felbujtóként elkövetettnek, az V/2.
alattit 3 rendbeli felbujtóként elkövetettnek, az V/3.
alattit 2 rendbeli felbujtóként elkövetettnek, a VII/1.
alattit 3 rendbelinek, a VII/2. alattit 1 rendbelinek, a
VII/3. alattit 2 rendbelinek, a XI. tényállási pontban
írt cselekményét további 1 rendbeli hamis
magánokirat felhasználása vétségének (Btk. 345. §)
is minősítette.
A II. r. terhelt vonatkozásában a kiszabott
szabadságvesztés-büntetés
tartamát
1
évre
enyhítette, annak végrehajtását 3 év próbaidőre
felfüggesztette
és
a
közügyektől
eltiltás
mellékbüntetés kiszabását mellőzte.
Egyebekben az elsőfokú ítéletet az I. r. és a II. r.
terhelt tekintetében helybenhagyta.
A jogerős ítéletben az I. és a II. r. terhelt
tekintetében megállapított, a felülvizsgálati
indítvánnyal érintett tényállás lényege a következő.
Az I. r. terhelt 2004-től mint alkalmazott, 2008
áprilisától mint egyéni vállalkozó az F. E. Kft.
alügynökeként foglalkozott hitelügyintézéssel. V.
G.-vel közösen bérelt irodája D.-n, a V. úti D.
Hotelben volt. Az I. r. terhelt üzleti kapcsolatban állt
az R. Bank Zrt.-vel, a K. Bankkal, az O. Bankkal, a
C. Bankkal, a B. Bankkal, az U. Bankkal és a P.
Bankkal is. Irodájában rendelkezésre álltak a banki
hitelkérelmi formanyomtatványok és az egyes
hitelintézeteknél használt munkáltatói igazolások
formanyomtatványai is. Az I. r. terhelt munkája
során olyan személyek esetében is közreműködött
hitelügyintézésben, akik állandó munkahellyel,
rendszeres jövedelemmel nem rendelkeztek és
megélhetési gondokkal küzdöttek, kifejezetten e
hiány miatt az I. r. terhelt hirdetése alapján keresték
őt meg. Az I. r. terhelt biztosította őket arról, hogy
bizonyos százalék ellenében a hitelt megszerzi
számukra. Személyes okmányaikat lefénymásolta és
hitelkérelmüket valótlan adatokkal kitöltötte. Ahhoz
hamis
munkáltatói
igazolást
és
folyószámlakivonatot csatolt. Az így összekészített
anyaggal pedig a bankba kísérte őket, vagy ezt
maga nyújtotta be. Elutasítás esetén más bankot is
felkeresett.
A II. r. terhelt 2010-ben ismerkedett meg az I. r.
terhelttel, amikor a II. r. terhelt felkérte őt, hogy
akkori élettársának fia, T. B. számára intézzen hitelt.
Még folyamatban volt az ügyintézés, amikor a II. r.
terhelt – korábban üzemeltetett boltjának
bezárásával – munkanélküli lett. Ekkor a II. r.
terhelt munkalehetőséget kért az I. r. terhelttől. Az I.
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r. terhelt közölte, hogy a hitelügyintézések kapcsán
sok munkája van és még több igényt tudna
kielégíteni, ha a II. r. terhelt a keze alá dolgozna.
Bár a két terhelt munkakapcsolatáról írásbeli
szerződés nem született, de szóbeli megállapodásuk
alapján a II. r. terhelt az I. r. terhelt alkalmi
utasításai alapján különböző módon részt vett a
hitelügyintézésekben: ügyfeleket kísért a bankba,
szerződéseket tanúként jegyzett és munkáltatói
igazolásokat töltött ki. Ennek során tapasztalta,
hogy az I. r. terhelt állandó munkahellyel nem
rendelkező, rossz anyagi körülmények között élő
személyeket is biztatott a kölcsön felvételére, ebben
nekik a hitelkérelmek kitöltésével segített is.
Emellett folyószámlakivonatokkal, munkáltatói
igazolásokkal látta el őket, és szükség eseten APEH
adóbevallásokat készített számukra. A munkáltatói
igazolásokat – azért, hogy az írás ne egyezzék a
kölcsönigénylő lapon szereplő írással – a II. r.
terhelttel töltette ki a D. Kft., valamint a Z. Kft.
munkáltatók nevében. Az I. r. terhelt e két kft.
nevére SIM-kártyát is vásárolt, melynek hívószámát
a munkáltatói igazolásokon a II. r. terhelttel
megadatta. Az I. r. terhelt és az ő kérésére a II. r.
terhelt is a banki ellenőrzés alkalmával e számon a
hiteligénylő foglalkoztatását igazolta.
[13] Az I. és a II. r. terheltek a fenti módon működtek
közre 2010. augusztus és 2011. december hónapja
között a tényállás I–XI. pontjában írt
hitelfelvételeknél. Ennek során a II. tényállási
pontban írt 10 400 000 forint jelzáloghitel-szerződés
során az I. r. terhelt jutalék és költség címén
1 300 000 forintot kapott. A III/1. tényállási pontban
a XII. r. terhelt a tevékenységéért azt ígérte a II. r.
terheltnek, hogy a felvett kölcsönösszegből ő is
részesülni fog, a III/2. tényállási pontban pedig a
felvett 1 000 000 forint hitelösszegből 700 000
forintot kapott a II. r. terhelt, aki ebből 100 000
forintot továbbított az I. r. terheltnek. Az V/1–3.
tényállási pontban a II. r. terhelt bírta rá a
hitelfelvételre a X. r. terheltet azzal, hogy a kölcsönt
a II. r. terhelt részére vegye fel, és a X. r. terheltet a
közreműködéséért annak egy része illeti majd meg;
a megkapott hitelekből a II. r. terhelt egy ízben a
maga részére vásárolt egy 125 000 forint értékű
laptopot. A VII. tényállási pontban a VI. r. terheltet
az I. r. terhelt irányította a II. r. terhelthez, aki 30%
jutalék fejében vállalta a hitelügyintézést; ez alapján
három hitelfelvételre került sor, mely összegek
felhasználásával a II. r. terhelt egy ízben egy
számítógépet vásárolt magának, egy ízben különféle
áruvásárlásokkal a hitelösszeg 30%-át szerezte meg,
míg egy ízben a 499 000 forintos kölcsönösszegből
160 000 forintot kapott a VI. r. terhelttől. A VIII.
tényállási pontban az I. r. terhelt 50%-os közvetítői
díjat kötött ki a hitelügyintézésért; ennek során négy
hitelfelvételre került sor, melyek kapcsán az V. r.
terhelt 150 000, 250 000 és 500 000 forintot fizetett
az I. r. terheltnek, míg a negyedik esetben a
hitelkérelmet elutasították. A X. tényállási pontban
az I. r. terhelt 20% jutalék fejében vállalta a
hitelügyintézést, de a kérelmet elutasították.
[14] A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen a
megyei főügyészség terjesztett elő felülvizsgálati
indítványt az I. r. és a II. r. terheltek terhére, a Be.
649. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjára alapítva.
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[15] A főügyészség indítványát azzal indokolta, hogy a
bíróság jogerős ítéletében törvénysértően nem
minősítette az I. és a II. r. terhelt cselekményeit
korrupciós bűncselekményként is. Indokai szerint az
egyéni vállalkozás a Btk. 459. § (1) bekezdés 8.
pontja alapján a Pp. 7. § (1) bekezdés 6. pontja
értelmében gazdálkodó szervezet és az I. r. terhelt
egyéni vállalkozóként, míg a II. r. terhelt a tényleges
helyzetet figyelembe véve, az egyéni vállalkozóról
és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
16. § (1) bekezdése szerint, az egyéni vállalkozói
tevékenység
folytatásában
közreműködő
alkalmazottként végzett tevékenységet e gazdálkodó
szervezet részére.
[16] Az I. r. terhelt a csalási cselekményekben egyéni
vállalkozóként, míg a II. r. terhelt a hitelközvetítői
tevékenységet egyéni vállalkozóként végző I. r.
terhelt által irányított gazdálkodó szervezet, az
egyéni vállalkozás keretei között vett részt, és a
gazdálkodó
szervezet
részére
végzett
tevékenységükkel kapcsolatban a terheltek a terhelttársaiktól, az egyes hitelintézetekkel szerződő
személyektől a kicsalt hitelösszeg maghatározott
hányadát kérték vagy fogadták el.
[17] A csalási cselekményből, azaz bűncselekményből
származó előny jogtalan előny. Az I. r. és a II. r.
terhelt tényállásban rögzített magatartása a vagyon
elleni bűncselekmények mellett maradéktalanul
illeszkedik a Btk. 291. §-a szerinti vesztegetés
elfogadása bűntettének törvényi tényállásába.
[18] A terheltek a jogtalan előnyért kötelességüket
megszegték [Btk. 291. § (2) bek. a) pont], a
korrupciós bűncselekményeket pedig rendszeres
haszonszerzésre törekedve, azaz üzletszerűen
valósították meg [Btk. 291. § (2) bek. b) pont II.
ford.].
[19] A vagyon elleni és a korrupciós bűncselekmények
valóságos heterogén bűnhalmazata a következetes
ítélkezési gyakorlat alapján levezethető. Eseti
döntésekkel alátámasztva azt rögzítette az indítvány,
hogy abban az esetben, ha az elkövető cselekménye
több bűncselekmény törvényi tényállását valósította
meg, s cselekménye különböző jogtárgyak ellen
irányul, a bűnhalmazat megállapításának helye van.
[20] Jelen ügyben a terheltek speciális alanyiságán túl
többletelem
az
is,
hogy
a
részesi
közreműködésükért ellenszolgáltatást kértek vagy
fogadtak el, és a többletelemek értékelés nélkül nem
maradhatnak. A jogerős ügydöntő határozat szerinti
történeti tényállásban leírtak maradéktalanul
tartalmazzák a gazdasági korrupciós cselekmény
törvényi tényállási elemeit is.
[21] Erre tekintettel a megyei főügyészség arra tett
indítványt, hogy a Kúria a törvényszék másodfokú
ítéletét az I. r. és a II. r. terheltekre vonatkozóan a
Be. 662. § (2) bekezdés b) pontja alapján változtassa
meg, és mondja ki bűnösnek az I. r. terheltet további
5 rendbeli vesztegetés elfogadása bűntettében [Btk.
291. § (1) bek. I. ford., (2) bek. b) pont] és 2
rendbeli vesztegetés elfogadása bűntettében [Btk.
291. § (1) bek. II. ford., (2) bek. b) pont]. Ezért vele
szemben a megváltozott tételkeretre figyelemmel a
halmazati szabályoknak megfelelően lényegesen
hosszabb
tartamú
szabadságvesztés-büntetést,
valamint ehhez igazodó tartamú közügyektől eltiltás
mellékbüntetést szabjon ki, egyben mellőzze a
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szabadságvesztés
próbaidőre
történő
felfüggesztésére vonatkozó rendelkezést.
A II. r. terheltet mondja ki bűnösnek további 8
rendbeli vesztegetés elfogadása bűntettében [Btk.
291. § (1) bek. I. ford., (2) bek. b) pont]. Ezért vele
szemben lényegesen hosszabb, a törvényi
tételkeretbe illeszkedő tartamú szabadságvesztésbüntetést szabjon ki.
A megyei főügyészség felülvizsgálati indítványát a
Legfőbb Ügyészség átiratában azzal egészítette ki,
hogy az irányadó tényállás szerint az I. r. terhelt
alügynökként az F. E. Kft. érdekében végzett
tevékenységet, a II. r. terhelt pedig szóbeli
megállapodás alapján ebben működött közre, és e
tevékenységükért kértek az egyébként hitelképtelen
ügyfelektől vagyoni előnyt. Egyebekben a megyei
főügyészség indítványát – indokaival egyetértve –
fenntartotta.
A megyei főügyészség felülvizsgálati indítványára
az I. r. terhelt meghatalmazott védője írásbeli
észrevételeket tett. Az ebben foglaltak szerint a
felülvizsgálati indítványban megjelölt kérelem
vonatkozásában a másodfokú bíróság ítéletének
indokolása részletesen tartalmazza, hogy miért nem
állapítható meg az I. r. terhelt terhére a Btk.
291. §-ában írt bűncselekmény. A főügyészség a
felülvizsgálati indítványában nem fejtette ki, nem
részletezte, hogy álláspontja szerint a másodfokú
bíróság ítéletének indokolásával miért nem értett
egyet, s az miért lenne téves vagy megalapozatlan.
Mindezekre tekintettel azt indítványozta, hogy a
Kúria a megyei főügyészség felülvizsgálati
indítványát mint alaptalant, utasítsa el.
A Kúria a felülvizsgálati indítványt a Be. 660. § (2)
bekezdés b) pontja alapján nyilvános ülésen bírálta
el.
A nyilvános ülésen a Legfőbb Ügyészség
képviselője az indítványt változatlan tartalommal és
indokokkal fenntartotta.
Az I. r. terhelt védője ugyancsak fenntartotta az
írásbeli észrevételében foglaltakat és a támadott
határozatok hatályában fenntartására tett indítványt.
A II. r. terhelt védője a nyilvános ülésen azt az
álláspontját fejtette ki, miszerint az ügyben
törvénysértő minősítésre nem került sor; az
ügyészség megismételte a másodfokú eljárásban
előterjesztett indítványát, de nem reflektált arra,
hogy a másodfokú bíróság milyen indokokkal nem
látta megvalósulni a korrupciós bűncselekményeket.
A korrupciós bűncselekmények tényállási elemei az
irányadó tényállásból a védő álláspontja szerint sem
tűnnek ki, a II. r. terhelt azokban való szerepe sem
jelenik meg. Ezért a támadott határozatok
hatályában fenntartására tett indítványt.
Az I. r. és a II. r. terhelt az utolsó szó jogán tett
felszólalásaikban a védőikhez csatlakoztak.
A felülvizsgálati indítvány sem az I. r., sem a II. r.
terhelt tekintetében nem alapos.
Az ügyészség jogosult a terhelt terhére
felülvizsgálati indítványt előterjeszteni [Be. 651. §
(1) bek.], amit a jogerős ügydöntő határozat
közlésétől számított hat hónapon belül tehet meg
[Be. 652. § (3) bek.]. Jelen esetben a másodfokú
bíróság ítéletét a kihirdetéskor (2020. november 3án) közölte a fellebbezési tárgyaláson jelenlévő
ügyésszel, az ügyészség pedig az említett határidőn
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belül, 2021. április 12-én terjesztette elő a
felülvizsgálati indítványát. Így az joghatályos.
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 törvénysértő minősítése
miatt szabott ki törvénysértő büntetést [Be. 649. §
(1) bek. b) pont első ford. ba) alpont].
Az indítványban megjelölt felülvizsgálati ok első
feltétele a bíróság jogerős ítéletében a
bűncselekmény
törvénysértő
minősítése.
E
feltételnek akkor felel meg az indítvány, ha azt
panaszolja, hogy a bíróság a megállapított tényállás
jogi értékelése során tévedett, mert az nem a jogerős
ítéletben
a
terhelt
terhére
megállapított
bűncselekményt,
hanem
egy
másik
bűncselekménynek a törvényi tényállását valósítja
meg. Ide tartozik az is, ha az indítvány szerint a
terhelt cselekménye több bűncselekményt valósított
meg,
de
a
bíróság
azt
tévesen
bűncselekményegységként értékelte. Így nem
csupán az tekinthető törvénysértő minősítésnek, ha
a jogerős ítéletben a valójában megvalósult
bűncselekmény helyett egy másik bűncselekmény
került a terhelt terhére megállapításra, hanem az is,
ha a terhelt egy magatartásával valójában több
bűncselekményt követett el, azaz valódi alaki
halmazat valósult meg, de a bíróság nem az összes
megvalósult bűncselekményt rótta a terhelt terhére.
Értelemszerűen téves minősítés ennek a fordítottja
is, azaz, ha a bíróság a bűncselekményegységet
értékeli
tévesen
(alaki)
halmazatként
(BH2017.109.I.).
Az indítványban megjelölt felülvizsgálati ok
második feltétele – a törvénysértő minősítésre
visszavezethetően – a törvénysértő (nemű és/vagy
mértékű) büntetés kiszabása. Ebben az esetben a
büntetés nem csupán akkor törvénysértő, ha
kötelező, valamely büntető anyagi jogi szabályt
(például a büntetési tételkereteket) sért, hanem
akkor is, ha a büntetés – akár változatlan büntetési
tételkeretek mellett – a helyes minősítés
alapulvételével eltúlzottan súlyos vagy enyhe. Ez a
feltétel azonban – értelemszerűen – érdemben csak
akkor válik vizsgálhatóvá, ha az első feltétel (a
törvénysértő minősítés) valóban megvalósul.
Jelen esetben az ügyészség indítványa mindkét
feltételnek megfelel, mert azt panaszolta, hogy a
bíróság jogerős ítéletében nem minősítette a
terheltek
cselekményeit
korrupciós
bűncselekményként is, és ezért a velük szemben
kiszabott büntetések törvénysértően enyhék. Így az
ügyészség indítványa alapján felülvizsgálatnak
helye van.
Ennek során a Kúria elsőként – a fent írtaknak
megfelelően – a törvénysértő minősítés kérdését
vizsgálta.
Az indítványban kifejtett álláspont lényege szerint a
terhelteknek a jogerős ítéletben rögzített azon
magatartása, miszerint rábírtak vagy segítséget
nyújtottak ahhoz, hogy olyan személyek
bankkölcsönhöz jussanak, akikről eleve tudták,
hogy – fizetési képesség hiányában – nem fogják
azokat visszafizetni, és ezért jutalékot kértek vagy
fogadtak el, az indítványban megjelölt tényállási
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pontokban egyúttal más – korrupciós –
bűncselekményt is megvalósított.
Ezekben az esetekben az ügyészség tehát valódi
heterogén alaki bűnhalmazatot – a terhelt egy
magatartása több bűncselekményt valósít meg –
látott megvalósulni. Ennek kapcsán elsőként azt kell
vizsgálni, hogy a terhelt terhére rótt magatartás –
főszabályként – kimeríti-e maradéktalanul több
bűncselekmény törvényi tényállási elemeit is. Ha
pedig ez megállapítható az irányadó tényállás
alapján, akkor meg kell vizsgálni azt is, hogy van-e
valamilyen olyan általánosan alkalmazott jogelv
(például a specialitás, a konszumpció, a
szubszidiaritás és az alternatívitás) vagy anyagi jogi
szabály
(összetett
vagy
összefoglalt
bűncselekmény),
amely
a
bűncselekményhalmazatot feloldja és látszólagossá teszi. Az alaki
halmazat akkor lesz valóságos, ha ez utóbbi kérdés
nemlegesen válaszolandó meg; ha azonban az első
kérdésre adott válasz is nemleges – a terhelt
tényállásban foglalt magatartása nem meríti ki a
más bűncselekmény törvényi tényállását is – akkor
a második kérdés értelemszerűen nem is
vizsgálható.
Jelen esetben a jogi helyzetet a fentiekhez képest
még bonyolultabbá teszi az a körülmény, hogy az
indítványban
érintett
terheltek
bűnösségét
részesként elkövetett vagyon elleni és közbizalom
elleni cselekményekben állapította meg a bíróság.
Ez azt jelenti, hogy ők maguk a vagyon elleni és
közbizalom elleni cselekmények tekintetében
tényállási elemet nem valósítottak meg, csupán
ahhoz szándékosan segítséget nyújtottak, illetve a
felbujtói alakzatoknál szándékosan rábírták a
tetteseket, akik a tényállásszerű magatartást
megvalósították; és tették mindezt jutalék vagy
részesedés fejében. Ez a közreműködés a vagyon
elleni cselekmények tekintetében tényálláson kívüli
magatartás, ami az ügyészi indítvány szerint
megfelel egyúttal egy tényálláson belüli
magatartásnak is a korrupciós cselekmény
tekintetében. Ehhez képest tehát a Kúriának nem a
vagyon elleni és a
közbizalom elleni
bűncselekmények tényállási
elemeit kellett
vizsgálnia, hanem azt, hogy a terheltek azokhoz
nyújtott részesi magatartása kimeríti-e egyúttal a
korrupciós bűncselekmény törvényi tényállási
elemeit is.
A megyei főügyészség ezt azáltal látta
megvalósulni, hogy az érintett terheltek a felvett
hitelekből részesedést kaptak, és az I. r. terhelt
egyéni vállalkozóként fejtette ki a terhére rótt
magatartást, ami gazdálkodó szervezetnek minősül,
a II. r. terhelt pedig ennek keretei között és
érdekében járt el. A Legfőbb Ügyészség ezt az
érvelést kiegészítette azzal, hogy az I. r. terhelt az F.
E. Kft. alügynökeként járt el, és rajta keresztül e cég
részére végezte tevékenységét a II. r. terhelt is.
A Kúria álláspontja szerint az érintett terheltek
terhére
rótt
magatartások
a
korrupciós
bűncselekmény
törvényi
tényállási
elemeit
maradéktalanul nem merítették ki. E körben előre
kell bocsátani, hogy az ügyészség indítványában
kizárólag a jelenleg hatályos Btk. rendelkezéseit
vizsgálta és az alapján – a Btk. 459. § (1) bekezdés
8. pontjára és a Pp. (a polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. tvörvény) 7. § (1) bekezdés 6.
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pontjára való utalással – a Btk. 291. § (1)
bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b) pontja
szerinti vesztegetés bűntettét látta a terheltek terhére
róhatónak.
Tekintve
azonban,
hogy
a
bűncselekményeket 2010–2011. években követték
el, a korrupciós bűncselekményként való minősítés
a Btk. 1. § (1) bekezdésére tekintettel csak akkor
merülhetne fel, ha az az elkövetéskor hatályos
büntetőtörvény alapján is megvalósult volna (és
ebben az esetben kellene a továbbiakban vizsgálni
azt, hogy a korrupciós cselekmény az elbíráláskor
hatályos törvény alapján is megállapítható-e, és ha
igen, összességében melyik törvény alkalmazása
eredményez a terheltek számára kedvezőbb
elbírálást).
Az
elkövetéskor
hatályos,
a
Büntető
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a
továbbiakban: korábbi Btk.) 251. § (1) bekezdése
szerinti vesztegetést a költségvetési szervnek,
gazdálkodó szervezetnek vagy a társadalmi
szervezetnek az a dolgozója, illetőleg tagja követte
el, aki a működésével kapcsolatban jogtalan előnyt
kér, vagy a kötelességének megszegéséért az ilyen
előnyt, illetve annak ígéretét elfogadja, vagy a
jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával
egyetért. Az említett törvényhely (2) bekezdésének
zárófordulata szerint minősített eset valósul meg, ha
az elkövető a cselekményt üzletszerűen követi el.
A korábbi Btk. 137. § 19. pontja szerint gazdálkodó
szervezet: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény (Ptk.) 685. § c) pontjában felsorolt
gazdálkodó szervezet, valamint az a szervezet,
amelynek gazdálkodó tevékenységével összefüggő
polgári jogi kapcsolataira a Ptk. szerint a
gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni. A felhívott törvényhely szerint
gazdálkodó szervezet – egyebek mellett – a
gazdasági társaság, az egyéni cég, továbbá az
egyéni vállalkozó.
Ehhez képest tehát a Kúria a vázolt jogi környezet
alapulvételével is bizonyos elemeit osztotta az
ügyészi indítványnak, így elsődlegesen azt, hogy
mindkét terhelt lehetett korrupciós bűncselekmény
alanya. Az egyéni vállalkozó kétségkívül az
elkövetéskor hatályos szabályozás alapján is
gazdálkodó szervezetnek minősült, és bár a korábbi
Btk. a bűncselekmény alanyai között még nem
jelölte meg külön a gazdálkodó szervezet érdekében
tevékenységet végző személyt, azonban a II. r.
terhelt jelen ügyben ténylegesen az egyéni
vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi
CXV. törvény 16. § (1) bekezdése szerint az egyéni
vállalkozói tevékenység folytatásában közreműködő
alkalmazottként – bármiféle szerződéses forma
nélkül – munkatevékenységet végzett az I. r. terhelt
mint gazdálkodó szervezet részére, így a speciális
alanyiság feltételei mindkét terhelt tekintetében
kétségtelenül fennállnak.
Hiányzik ugyanakkor a vesztegetés tényállási
elemei közül az előnyszerzés jogtalansága. A
vesztegetés lényege (mind az elkövetéskor, mind az
elbíráláskor hatályos szabályozás alapján) az, hogy
az az előny, amit kér, elfogad, vagy aminek az
ígéretét elfogadja a passzív vesztegető, jogtalan
legyen.
Az indítvány lakonikus megállapítása szerint jelen
ügyben azért volt jogtalan a terheltek által
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megszerzett előny, mert az bűncselekmény
elkövetéséből származott. Ekként azt az indítvány
sem vitatta, hogy a terheltek a hitelügyintézésért
jogszerűen kértek pénzt. Ehhez képest kérdésként
merül fel, hogy a bűncselekményből származás
önmagában elegendő-e az előny jogtalan voltának
megállapításához. Ennek feltétel nélküli igenlő
megválaszolása azt is jelentené, hogy a passzív
vesztegetés minden esetben annak a terhére is
megállapítható lenne, aki a gazdálkodó szervezet
érdekében végzett jogszerű tevékenységéért kap
általa is tudottan a bűncselekményből származó, de
egyébként őt megillető jogszerű ellenértéket.
[47] Jelen esetben ugyan a bűncselekményt megvalósító
esetekben kétségkívül nem jogszerű tevékenységről
van szó, azonban az irányadó tényállás szerint az I.
r.
terhelt
hivatásszerűen
hitelügyintézéssel
foglalkozott és a II. r. terhelt tevékenysége is erre
irányult. A hitelügyintézésnek értelemszerűen van
munkadíja, amely a felek megegyezése alapján
megállapítható konkrét összegben, illetve jutalékos
formában is. A gazdálkodó szervezet tagjaként
végzett hitelügyintézésért
kapott ellenérték
önmagában nem jogtalan, hiszen ez a ténylegesen
elvégzett munkájának az ellenértéke, ami független
attól, hogy ez az ügyintézés bűncselekményt
valósított meg. Nem függhet az előny jogos vagy
jogtalan jellege annak nagyságától sem; a munkadíj
összege egyrészt a felek megállapodásának
függvénye, míg a másik oldalról a kapott vagy ígért
előny mértéke – ha az előny egyébként jogtalan –
közömbös a vesztegetés megállapíthatósága
szempontjából.
[48] Jelen ügy lényege, hogy az I. r. terhelt mint a
gazdálkodó szervezet egyetlen tagja és a II. r. terhelt
mint az érdekében tevékenységet végző személy,
más személyeket bírtak rá, illetve segítettek vagyon
elleni és közbizalom elleni bűncselekmény
elkövetésében abból a célból, hogy a vagyon elleni
bűncselekményekből
származó
összegekből
részesedjenek. A Kúria álláspontja szerint,
amennyiben a gazdálkodó szervezet részére vagy
érdekében munkát végző személy által, a kívülálló
személyekkel közösen elkövetett bűncselekményből
származó
előny
részbeni
megszerzését
automatikusan
egyúttal
vesztegetésnek
is
tekintenénk, akkor ez a vesztegetés megállapítását
objektivizálná,
mert
a
vagyon
elleni
bűncselekményből származó vagyoni előny –
kétszeres értékeléssel – egyúttal objektíve
vesztegetési előnyként is funkcionálna. Önmagában
az, hogy a korrupciós cselekmény lehetséges
speciális alanya közösen követ el vagyon elleni
bűncselekményt más, nem speciális alannyal és
abból előnye származik – ami vagyon elleni
bűncselekményeknél
rendszerinti
dolognak
tekinthető
–,
összességében
nem
teszi
automatikusan megállapíthatóvá a vesztegetésnek
ezt a törvényi tényállási elemét.
[49] Mivel az előny jogtalan volta az alaptényállásnak az
eleme, annak hiánya a vesztegetés megállapítását
már önmagában kizárja. A kötelességszegés a
vesztegetésnek csak a minősítő körülménye,
azonban a Kúria a teljesség érdekében rámutat arra,
hogy ez utóbbi elem sem állapítható meg a terheltek
terhére. A terhelteket ugyanis az a szerződéses
kötelezettség terhelte, hogy a hitelügyintézésből
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fakadó feladataiknak tegyenek eleget, illetve az arra
vonatkozó jogszabályi előírásokat tartsák be. A
vesztegetés szempontjából kötelességszegés alatt az
adott szervezetre vonatkozó jogszabályokban és
belső normákban előírt lényeges, az ügy érdemére
kihatással lévő szabályok megszegését kell érteni.
Nem jelent kötelességszegést olyan belső vagy más
ügyviteli jellegű szabályok megsértése, amelyek
jogilag nem szabályozottak, vagy szabályszerű
teljesítésükhöz csak a szervezet belső érdeke
fűződik. Ugyanakkor az a mindenkit terhelő
kötelezettség,
miszerint
ne
kövessen
el
bűncselekményt, olyan, a végzett tevékenységhez
kapcsolódó kötelezettségnek nem tekinthető,
amelynek a megsértése a Btk.-beli szankciókon
kívül egy további kötelességszegést is jelentene,
amelyhez aztán ugyanazon cselekmény kapcsán –
azt szintén kétszeresen értékelve – egy további
büntetőjogi következmény is kapcsolható lenne.
Megvizsgálta a Kúria azokat a korábbi eseti
döntéseket is, amelyeket a megyei főügyészség,
illetve a Legfőbb Ügyészség a már hivatkozott
álláspontjának alátámasztására megjelölt. Ezekből
általánosságban az a következtetés vonható le, hogy
ezen esetek túlnyomó többségében magának a
sértettnek a dolgozója vagy tagja volt az, aki a
bűncselekményt a sértett sérelmére elkövette oly
módon, hogy a vagyoni előny érdekében, a saját
szervezete ellenében, a döntési folyamatba
beavatkozott vagy a sértett kárára engedte a vagyon
elleni
bűncselekmény
elkövetését,
illetve
közreműködött annak megvalósításában.
Ez a jogi helyzet bontakozott ki a BH2020.134., a
BH2009.264. és a BH2005.5. számú jogesetben.
Ezekben az esetekben – vagyoni előny ellenében –
az elsőként írt ügyben a bank hitelügyintézési
tanácsadója működött közre abban, hogy nem
hitelképes ügyfelek a banknál mérlegelés nélkül
hitelhez jussanak, a második ügyben a főiskola
informatikusa
tüntetett
fel
valótlan
vizsgaeredményeket
a
tanintézmény
számítástechnikai rendszerében, míg a harmadik
esetben a kerületvezető erdész engedélyezte a tetten
ért tolvajoknak az erdészettől lopott fa elszállítását.
A sértett mindhárom ügyben az elkövetőt alkalmazó
gazdálkodó szervezet volt, és a passzív vesztegető a
vagyoni előnyért a saját szervezete ellenében járt el.
A BH1988.120. számú jogeset annyiban más, hogy
nem vagyon elleni bűncselekményről volt szó, de itt
is megállapítható, hogy amikor a rendőr terhelt
anyagi juttatás ellenében hamis útlevélhez juttatott
egy külföldre utazásra nem jogosult személyt, és
ezzel lehetővé tette az országból való – az akkor
hatályos jogszabályok szerint – jogellenes távozását,
a saját szervezete ellenében avatkozott be egy
döntési folyamatba, annak érdekeivel szemben
szegte meg a kötelességét.
A Kúria ekként általánosságban egyetértett az
indítvány azon álláspontjával, miszerint a vagyon
elleni (és más) bűncselekmény is elkövethető a
vesztegetéssel valódi alaki halmazatban. A
hivatkozott eseti döntések többsége azonban azt
támasztja alá, hogy – ahogy arra jelen ügyben a
törvényszék is hivatkozott – ilyen esetben a passzív
vesztegető általában a saját szervezete ellenében jár
el a vagyoni előny fejében, tehát mondhatjuk azt,
hogy valóban ez a rendszerinti esete a vesztegetés és
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a vagyon elleni bűncselekmény halmazatban való
megállapításának.
Kategorikusan mégsem jelenthető ki, hogy ez
minden esetben szükségszerű feltétele a valódi alaki
halmazat megállapításának. Példa erre a Kúria
Bfv.II.881/2018/6. számú határozata, amelyben a
passzív vesztegető az anyagi ellenszolgáltatás
ellenében a saját gazdasági társasága nevében
kiállított fiktív számlákat bocsátott az aktív
vesztegető rendelkezésére, költségvetést károsító
bűncselekmény elkövetéséhez való felhasználás
céljából. Ebben az esetben is az állapítható meg
azonban, hogy a passzív vesztegető olyan
tevékenységet végzett a gazdálkodó szervezet
nevében, amely semmiképp nem illeszthető a cég
jogszerű tevékenységébe, és az azért kapott
előnynek sem volt semmiféle jogilag elfogadható
jogcíme. Ezért abban az esetben sem a
kötelességszegés, sem a kapott előny jogtalan volta
nem vonható kétségbe.
Jelen ügyben viszont a terheltek a hitelügyintézői
tevékenységüket folytatták úgy, hogy azzal több
harmadik személy – a különböző bankok –
sérelmére valósítottak meg vagyon elleni
bűncselekményeket. Ezt azonban pusztán amiatt,
hogy a közösen elkövetett bűncselekményekből
származó pénzből részesültek, nem lehet
automatikusan akként is tekinteni, hogy ezzel
egyúttal (passzív) vesztegetést is elkövettek volna.
Önmagában a vagyon elleni bűncselekményből
származó pénz – pusztán az eredete okán – nem
tekinthető egyúttal jogtalan előnynek is a
vesztegetés szempontjából.
Ezért a Kúria jelen határozata nincs ellentétben az
indítványban
megjelölt
határozatokkal
(a
BH1994.584. számú jogeset tévesen került be az
indítványban megjelölt határozatok közé, mivel
annak korrupciós vonatkozása nincs).
Jelen ügyben azonban – a korábban kifejtettek
szerint – a korrupciós bűncselekmény törvényi
tényállási
elemei
nem
valósultak
meg
maradéktalanul. Ebből viszont az következik, hogy
a bíróság jogerős ítéletében a cselekmények
minősítése kapcsán nem tévedett akkor, amikor az I.
és a II. r. terhelt terhére megállapított
bűncselekményeket kizárólag csalás bűntettének és
hamis magánokirat felhasználása vétségének
minősítette.
A minősítés törvénysértő voltának hiányában a
kiszabott büntetés mértéke már nem volt
vizsgálható.
A Kúria a Be. 649. § (2) bekezdésében megjelölt
olyan eljárási szabálysértést, melynek vizsgálatára a
Be. 659. § (6) bekezdése alapján hivatalból köteles,
nem észlelt.
Ekként a Kúria a megyei főügyészség által
előterjesztett felülvizsgálati indítványt elbírálva a
megtámadott határozatokat az I. r. és a II. r. terhelt
tekintetében a Be. 662. § (1) bekezdés alapján
hatályában fenntartotta.
(Kúria Bfv.II.712/2021/14.)

I. A terhelt előkészítő ülésen tett beismerő
120
nyilatkozatát és a tárgyalásról való
lemondását a rövidített jegyzőkönyvben is rögzíteni

kell. Ez olyan, a Be. 445. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti tartalmi elem, amely nélkül nem lehet
megállapítani, hogy az eljárási szabályokat a bíróság
megtartotta-e [Be. 445. § (2) bek. a) pont].
II. Ekként úgy kell tekinteni, hogy a terhelt beismerő
nyilatkozata valójában nem állt a bíróság
rendelkezésére, így nem volt lehetséges annak Be. 504.
§ (3) bekezdése szerinti elfogadása sem, és
értelemszerűen sor sem kerülhetett a Be. 504. § (2)
bekezdésében írt feltételek vizsgálatára. Ezáltal a Be.
649. § (2) bekezdés d) pontja szerinti felülvizsgálati ok
megvalósult [Be. 504. § (2)–(3) bek., 649. § (2) bek. d)
pont].
[1] A G.-i Járásbíróság a 2021. február 10. napján
meghozott ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki
lopás bűntettében [Btk. 370. § (1) bek., (2) bek. b)
pont bb) alpont, (3) bek. b) pont ba) alpont] és lopás
vétségében [Btk. 370. § (1) bek., (2) bek. a) pont].
Ezért a többszörös visszaeső terheltet halmazati
büntetésül 1 év 10 hónap börtönben végrehajtandó
szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra
ítélte. Megállapította, hogy a terhelt a
szabadságvesztés-büntetésből
nem
bocsátható
feltételes szabadságra. Kötelezte arra, hogy dr. N. Z.
G. magánfél részére fizessen meg 75 000 forint
kártérítést és annak kamatát. Rendelkezett a
bűnügyi költségről, továbbá eljárási illeték
megfizetésére kötelezte a terheltet. Az ítélet 2021.
február 15. napján jogerőre emelkedett.
[2] A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen a
terhelt terjesztett elő felülvizsgálati indítványt a G.-i
Járásbíróság ítéletének hatályon kívül helyezése, és
a bíróság új eljárásra utasítása érdekében.
[3] Indokai szerint a dr. N. Z. G. sérelmére elkövetett
lopás vétségeként értékelt cselekmény elévült,
hiszen annak elkövetési ideje megegyezik a B.-i
Járásbíróság végzésében írt elkövetési idővel.
[4] Ez utóbbi, 2021. február 10. napján kelt végzésben a
járásbíróság a terhelttel szemben tulajdon elleni
szabálysértés miatt folytatott szabálysértési eljárást
elévülés okán szüntette meg figyelemmel arra, hogy
a 2018. június 19. 21 óra és 2018. június 20. 8 óra
közötti elkövetés óta 2 év eltelt.
[5] A Legfőbb Ügyészség nyilatkozatában a
felülvizsgálati indítványt alaptalannak tartotta.
[6] Álláspontja szerint a B.-i Járásbíróság terhelt által
hivatkozott végzése egy olyan szabálysértési
ügyben született, amelyben ugyan a terhelt volt az
eljárás alá vont személy, azonban az eljárás
tárgyává tett cselekmény nem a G.-i Járásbíróság
jogerős ítéletével elbírált bűncselekménnyel volt
azonos. A jogerős ítélettel elbírált cselekmények
esetében a szabálysértési értékhatárt meghaladó
összegűek az elkövetési értékek, így azokkal
összefüggésben elévülés nem állapítható meg.
[7] A felülvizsgálati indítvány eltérő okból alapos.
[8] A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, amely a
jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő határozattal
szembeni jogi kifogás lehetőségét biztosítja.
Kizárólag a Be. 649. §-ában megjelölt anyagi és
eljárásjogi okokból vehető igénybe, a felülvizsgálati
okok törvényi köre nem bővíthető.
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[9] A Kúria a megtámadott határozatot a 649. § (2)
bekezdése alapján akkor is felülbírálja, ha az
indítványt nem ebből az okból nyújtották be [Be.
659. § (6) bek.].
[10] A Be. 649. § (2) bekezdés d) pontja alapján
felülvizsgálati ok, ha a bíróság a határozatát a Be.
608. § (1) bekezdésében meghatározott eljárási
szabálysértéssel hozta meg. A Be. 608. § (1)
bekezdés h) pont első fordulata szerint ilyen eljárási
szabálysértés, ha az elsőfokú bíróság a bűnösséget
beismerő nyilatkozatot a Be. 504. § (2)
bekezdésében meghatározott feltételek hiányában
fogadta el.
[11] A Be. 504. § (2) bekezdése szerint a bűnösséget
beismerő nyilatkozat elfogadásának a feltétele, hogy
– a vádlott e nyilatkozatának természetét és
elfogadásának következményeit megértette,
– a vádlott beszámítási képessége és beismerésének
önkéntessége iránt észszerű kétely nem mutatkozik,
– a vádlott bűnösséget beismerő nyilatkozata
egyértelmű és azt az eljárás ügyiratai alátámasztják.
[12] Ehhez képest a Be. 502. § (3) bekezdése az
előkészítő ülés menetével kapcsolatban rögzíti,
hogy az előkészítő ülés megkezdése és a vád
lényegének ismertetése után a bíróság a vádlottat
kihallgatja, melynek megkezdésekor a Be. 185. §
(1) bekezdésben írt terhelti figyelmeztetésen kívül
figyelmezteti a vádlottat az 500. § (2) bekezdésében
foglaltakra.
[13] A Be. 502. § (5) bekezdése szerint a (3)
bekezdésben meghatározott figyelmeztetéseket
követően a bíróság kérdést intéz a vádlotthoz, hogy
beismeri-e a bűnösségét a vád tárgyává tett
bűncselekményben.
[14] A Be. 504. § (1) bekezdése értelmében, ha a vádlott
a bűnösségét beismeri, és a beismeréssel érintett
körben a tárgyaláshoz való jogáról lemond, a
bíróság e tény, az eljárás ügyiratai, valamint a
vádlott kihallgatása alapján vizsgálja meg, hogy a
vádlott
bűnösséget
beismerő
nyilatkozatát
elfogadja-e. A vádlott kihallgatása – az előkészítő
ülés jellegére figyelemmel – a Be. 504. § (2)
bekezdésben meghatározott feltételek vizsgálatára
irányul.
[15] E szabályok egybevetése alapján nyilvánvaló, hogy
a bíróság csak akkor kerülhet abba a helyzetbe,
hogy a Be. 504. § (2) bekezdésében írt szempontok
alapján megvizsgálja a vádlott bűnösséget beismerő
nyilatkozata elfogadásának lehetőségét, ha a vádlott
ilyen nyilatkozatot tesz.
[16] Másként fogalmazva a vádlott bűnösséget beismerő
nyilatkozata
elfogadásának
értelemszerű
előfeltétele, hogy e nyilatkozat a bíróság számára
rendelkezésre álljon. Ezt egyértelműen kifejezésre is
juttatja a Be. 504. § (1) bekezdésének idézett
rendelkezése.
[17] A vádlott bűnösséget beismerő nyilatkozata akkor
áll rendelkezésre, ha azt az előkészítő ülésről felvett
jegyzőkönyv – az elhangzottaknak megfelelően –
tartalmazza, ekként az eljárás követhető,
ellenőrizhető.
[18] A Be. 444. § (1) bekezdése szerint a bíróság
eljárásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyv tartalmi követelményeit a Be. 445. §
(2) bekezdése rögzíti. A Be. 445. § (2) bekezdés a)
pontja rendelkezik arról, hogy a jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az eljárási cselekmény menetét és
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az annak során történteket úgy, hogy a jegyzőkönyv
alapján azt is meg lehessen állapítani, hogy az
eljárási szabályokat megtartották-e, a b) pont szerint
pedig a vádlott és a tanú vallomását, valamint a
szakértő véleményét.
A Be. 445. § (8) bekezdése lehetőséget ad rövidített
jegyzőkönyv készítésére, ha a bíróság ügydöntő
határozata első fokon vagy másodfokon jogerőre
emelkedik. Ilyenkor a rövidített jegyzőkönyvnek
csak a Be. 445. § (1) bekezdésben meghatározott
adatokat, valamint a bírósági eljárásnak a Be. 445. §
(2) bekezdés a) pontjának megfelelő leírását kell
tartalmaznia.
Jelen ügyben a G.-i Járásbíróság – előkészítő ülésen
hozott – ítélete első fokon jogerőre emelkedett, így
az előkészítő ülésről a Be. 445. § (8) bekezdése
alapján rövidített jegyzőkönyv készült. Ezt
egyértelműen
rögzíti
a
jegyzőkönyv
–
oldalszámozással el nem látott – második oldalának
utolsó, az eljáró bíró és a jegyzőkönyvvezető
aláírását követő bekezdése.
A jegyzőkönyv első oldala a vádlott személyes
adatait követően az alábbiakat tartalmazza:
„Bíró a törvényes figyelmeztetéseket követően
meghallgatja a vádlottat.”
A jegyzőkönyv szerint ezután a bíróság végzést
hozott a terhelt beismerő nyilatkozatának
elfogadásáról.
A jegyzőkönyv második oldalának első bekezdése a
végzés indokolását az alábbiak szerint tartalmazza.
„A vádlott a feljegyzésben foglalt tényállással
egyező ténybeli és bűnösségre is kiterjedő beismerő
vallomást tett.
A vádlott a vádirati tényállással egyező ténybeli és
bűnösségre is kiterjedő beismerése önkéntes és
egyértelmű, ezen nyilatkozatának természetét és
elfogadásának
következményeit
megértette;
beszámítási képessége teljes, beismerését az
ügyiratok sem látszanak cáfolni, és a vádlott
beismerésének önkéntessége iránt ésszerű kétely
nem merült fel. Mivel a Be. 504. § (2)
bekezdésében írt valamennyi feltétel megvalósult,
ezért a bíróság a beismerő nyilatkozatot elfogadta.
A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Be. 504. §
(3) bekezdése zárja ki.”
A jegyzőkönyv tehát nem tartalmazza – a törvényi
figyelmeztetést követően és a beismerő nyilatkozat
elfogadásáról hozott végzést megelőzően – a terhelt
azzal kapcsolatos nyilatkozatát, hogy a G.-i Járási
Ügyészség
vádiratában
terhére
rótt
bűncselekményekkel kapcsolatban a bűnösségét
beismerte-e; illetve lemondott-e a tárgyaláshoz való
jogáról.
Figyelemmel arra, hogy e nyilatkozatok nem
szerepelnek a G.-i Járásbíróság jegyzőkönyvében,
úgy kell tekinteni, hogy azok nem történtek meg.
Rámutat a Kúria, hogy a terhelt előkészítő ülésen
tett beismerő nyilatkozatát és a tárgyalásról való
lemondását a rövidített jegyzőkönyvben is rögzíteni
kell. Ez olyan a Be. 445. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti tartalmi elem, amely nélkül nem lehet
megállapítani, hogy az eljárási szabályokat a
bíróság megtartotta-e.
A terhelt beismerő nyilatkozatának és a tárgyalásról
való lemondásának jegyzőkönyvben történő – nem
mellőzhető – rögzítését nem pótolja a beismerő
nyilatkozat elfogadásáról szóló végzés olyan
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tartalmú indokolása, amely a nyilatkozat meglétére
utal.
Következésképpen törvényt sértett a G.-i
Járásbíróság, amikor az előkészítő ülésről felvett
rövidített jegyzőkönyvben elmulasztotta rögzíteni a
terhelt
– 185. § (1) bekezdése és az 500. § (2) bekezdése
szerinti figyelmeztetéseit [Be. 502. § (3) bek.],
– a terhelt figyelmeztetésekre adott válaszát [Be.
185. § (3) bek.],
– bűnösséget beismerő nyilatkozatát, és
– a tárgyalásról való lemondását [Be. 504. § (1)
bek.].
Ekként úgy kell tekinteni, hogy a terhelt beismerő
nyilatkozata valójában nem állt a bíróság
rendelkezésére, így nem volt lehetséges annak Be.
504. § (3) bekezdése szerinti elfogadása sem, és
értelemszerűen sor sem kerülhetett a Be. 504. § (2)
bekezdésében írt feltételek vizsgálatára.
Ebből pedig az következik, hogy a G.-i Járásbíróság
a Be. 608. § (1) bekezdés h) pont első fordulatában
írt eljárási szabályt vétett, mivel a beismerő
nyilatkozatot a Be. 504. § (2) bekezdésében
meghatározott feltételek, elsősorban az azok
alapjául szolgáló beismerő nyilatkozat hiányában
fogadta el.
Ezáltal a Be. 649. § (2) bekezdés d) pontja szerinti
felülvizsgálati ok megvalósult.
Ekként a Kúria a terhelt által előterjesztett
felülvizsgálati indítványt elbírálva az elsőfokú
bíróság jogerős ügydöntő határozatát a Be. 663. §
(2) bekezdése alapján, a Be. 649. § (2) bekezdés d)
pontjára figyelemmel hatályon kívül helyezte, és a
bíróságot új eljárásra utasította.
(Kúria Bfv.III.383/2021/7.)

I.
A
felülvizsgálati
indítványt
a
benyújtásakor
hatályos
büntetőeljárási
törvényben szabályozott okokra lehet alapítani.
II. A Be. 608. § (1) bekezdés h) pontjának I.
fordulatában írt eljárási szabálysértés esetén
kizárólag a beismerő nyilatkozat elfogadásáról döntő
végzés meghozatala időpontjában fennálló tények és
körülmények alapján vizsgálható. Olyan tényre,
körülményre
vagy
nyilatkozatra,
amelynek
figyelembevételére
a
beismerő
nyilatkozat
elfogadásakor a bíróságnak nem volt lehetősége,
illetve nem lett volna kötelessége figyelembe venni, a
későbbiekben sem lehet eredményesen hivatkozni.
Nem eredményezheti a Be. 608. § (1) bekezdés h) pont
I.
fordulatában
írt
eljárási
szabálysértés
megállapítását, ha a beismerést elfogadó végzés
meghozatalát követően a terhelt a beismerésre és/vagy
a tárgyalásról lemondásra irányuló nyilatkozatát
megváltoztatja.
III. A terheltnek a beismerő nyilatkozat megtételekor
és a tárgyalásról lemondásakor fennálló rejtett vagy
kifejezett olyan indoka, ami nem érinti a Be. 504. § (2)
bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat, a beismerés
elfogadása szempontjából közömbös.
A vádlott beismerő nyilatkozatának elfogadását
követően, a Be. 505. § (1) bekezdésére figyelemmel, a
vádirati tényállás megalapozottságát és a bűnösség
kérdését érintő bizonyításnak az előkészítő ülésen
nincs helye.
IV. A Be. 608. § (1) bekezdés h) pontjának II.
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fordulata szerint feltétlen hatályon kívül helyezési ok,
így a Be. 649. § (2) bekezdés d) pontján keresztül
felülvizsgálati ok is, ha az írásba foglalt ítélet
tényállási elemei a bűncselekmény minősítését
befolyásoló mértékben térnek el a vádirati
tényállástól.
A bűncselekmény minősítését befolyásoló mértékű
eltérés a tettazonosság körét meghaladó eltérésként
értelmezendő. A tettazonosságot meghaladó mérték
vizsgálatánál a korábbi gyakorlat továbbra is
irányadó. A minősítést befolyásoló mértékű eltérés
vizsgálatánál a vádirati tényállás helyes minősítéséhez
képest eltérést eredményező, a vádirati tényállástól az
ítéleti történeti tényállásban megjelenő ténybeli
eltérést kell érteni.
V. A Be. 649. § (2) bekezdés d) pontja alapján a Be.
608. § (1) bekezdés h) pontjának II. fordulatára
alapított felülvizsgálati eljárásban is a jogerős
ügydöntő határozatban megállapított tényállás az
irányadó. Ebből következően a Kúria a vádirati
tényállás és az ítéleti tényállás – megalapozottság
vizsgálata nélküli – egyszerű összehasonlítását végzi
el. Eltérés esetén megállapítja a vádirati tényállásban
foglalt cselekmény helyes büntetőjogi minősítését,
majd azt, hogy az ítéleti tényállás a vádirati
tényálláshoz képest írt megállapításai eredményezteke a tettazonosság keretét túllépő, így a helyes
minősítéshez képest eltérő minősítést. E felülvizsgálati
ok megállapítására és ebből következően az ítélet
hatályon kívül helyezésére kizárólag ezen feltételek
együttes fennállása szolgáltat alapot [Be. 608. § (1)
bek. h) pont, 504. § (2) bek., 183. § (1) bek., 522. § (1)
bek., 525. § (1) bek., 565. § (1) bek., 649. § (2) bek. d)
pont, 650. § (2) bek., 659. § (1) bek.].
[1] A járásbíróság az előkészítő ülésen meghozott
ítéletében a terheltet bűnösnek mondta ki hatóság
félrevezetésének vétségében [Btk. 271. § (1) bek.],
ezért őt mint többszörös visszaesőt 1 év
végrehajtandó szabadságvesztésre, valamint 1 év
közügyektől eltiltásra ítélte. A kiszabott
szabadságvesztés-büntetést
börtön
fokozatban
rendelte végrehajtani, megállapította, hogy a terhelt
feltételes szabadságra nem bocsátható. Kötelezte a
terheltet az eljárás során felmerült bűnügyi költség
megfizetésére.
[2] Az ítélet kihirdetése napján jogerőre emelkedett és
végrehajthatóvá vált.
[3] A jogerős ítélettel szemben a terhelt terjesztett elő
felülvizsgálati indítványt, amelyet arra alapozott,
hogy az előkészítő ülésen jelezte: őt a büntetésvégrehajtási intézet személyzete bántalmazta, az
ezzel kapcsolatos sérüléseket a bíróság a
jegyzőkönyvben rögzítette; a bántalmazására és
akkori élethelyzetére tekintettel azt szerette volna,
hogy áthelyezzék őt egy másik büntetésvégrehajtási intézetbe, illetőleg érdekében állt az
ügyész által felajánlott szabadságvesztés esetén
annak összbüntetésbe foglalása. Állítása szerint a
beismerő nyilatkozat megtétele előtt, amikor az
ügyészség 1 év börtönt ajánlott fel, konzultált az
ügyvédjével, aki megerősítette, hogyha beismerő
nyilatkozatot tesz és elfogadja az ajánlatot, nem lesz
összbüntetés és enyhébb ítélet sem. A terhelt
állította, hogy olyan élethelyzetben volt, ami „ki
volt használva”, mivel azon volt, hogy elszállítsák,
de őt nem szállították el. A felülvizsgálati
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indítványban tett nyilatkozata szerint már
ragaszkodott a tárgyaláshoz való jogához, illetve
állította, hogy a nyomozást elősegítette, ugyanakkor
tagadta, hogy a jogerős ügydöntő határozatban
megállapított bűncselekményt elkövette volna.
Kifejtette, hogy M. L. tanú hamisan tanúskodott
ellene. A felülvizsgálati indítványban állította, hogy
valós az az ügy nyomozása során vallomásában
végig fenntartott és az ítéleti tényállásban megjelölt
tényállítás, miszerint egy általa nem ismert, a
büntetés-végrehajtás állományába tartozó személy
annak fejében, hogy a fogvatartottak között
telefonok végett nyomozzon, felajánlotta, hogy
ezért cserébe pszichoaktív anyaggal fizet, sőt az
anyag átadása meg is megvalósult. Kifogásolta,
hogy az előkészítő ülésen M. L. tanú nem volt jelen,
így az ő vallomását így el sem lehet fogadni.
Indítványozta, hogy váltsák le az ügyben eljáró
ügyészt és a bírót. Kifogásolta, hogy a bíró nem
engedte, hogy részletesen elmondja, mikor és hol
érte őt a tettlegesség, nem készíttetett látleletet és
nem szállíttatta át őt egy másik büntetésvégrehajtási intézetbe. Mindezek alapján az ítélet
hatályon kívül helyezését és új tárgyalást, azon
teljes körű bizonyítás lefolytatását indítványozta,
ugyanakkor felajánlotta, hogy abban az esetben, ha
az ítéletét egy másik ítéletével együtt
összbüntetésbe foglalják, akkor eláll a vizsgálattól.
A felülvizsgálati indítványához utóbb felterjesztésre
került
a
terheltnek
a
büntető
szakági
elnökhelyettesnek írott, az összbüntetésbe foglalást
szorgalmazó beadványa, és a felülvizsgálati
indítványát egy újabb beadványában lényegében
megismételte. Előadta, hogyha összbüntetésbe
foglalják a felülvizsgálati indítvánnyal támadott
ítéletben kiszabott szabadságvesztést, akkor
„hagyjuk úgy, ahogy volt”.
A terhelt ismételten benyújtott beadványában
tovább részletezte a felülvizsgálati indítványában
foglaltakat azzal, hogy a Kúria hivatalból tegyen
feljelentést M. L. tanú ellen hamis vád és
becsületsértés, valamint a hatóság félrevezetése
miatt, illetve előadta, hogy amennyiben a támadott
alapítéletet
meghozó
bíró
„elkészíti
az
összbüntetését”, úgy „eláll a vizsgálattól”.
A Legfőbb Ügyészség átiratában észrevételezte,
hogy a terhelt lényegében a Be. 608. § (1) bekezdés
h) pontjában meghatározott eljárási szabálysértésre,
és ezáltal a Be. 649. § (2) bekezdésének d)
pontjában meghatározott felülvizsgálati okra
hivatkozik, amikor azt sérelmezi, hogy az elsőfokú
bíróság a bűnösséget beismerő nyilatkozatot a Be.
504. (2) bekezdésében meghatározott feltételek
hiányában fogadta el.
A felülvizsgálati indítványt nem tartotta alaposnak.
A Be. 659. § (2) bekezdése alapján a felülvizsgálati
indítványt – a (3)–(4) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a megtámadott határozat meghozatala
idején hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni.
A Be. 608. § (1) bekezdés h) pontjában
meghatározott rendelkezés 2021. január 1. napján
lépett hatályba, az előkészítő ülés megtartására ezt
megelőzően került sor, így a hivatkozott hatályon
kívül helyezést eredményező ok nem alkalmazható.
Kifejtette: az előkészítő ülésről készült jegyzőkönyv
alapján megállapítható, hogy a beismerő vallomás
elfogadásának feltételeiről és következményeiről a
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bíróság és a védő teljeskörűen tájékoztatta a
terheltet, a terhelt indítványában is hivatkozott
körülményeket a bíróság az előkészítő ülésen
tisztázta és két alkalommal is nyilatkoztatta őt, hogy
a bűncselekmény elkövetését beismeri-e, valamint
lemond-e a tárgyaláshoz való jogáról. A terhelt
ennek alapján nyilatkozott, ezért a járásbíróság nem
követett el eljárási szabálysértést akkor, amikor a
terhelt beismerő vallomását elfogadta, és az
előkészítő ülésen hozott ügydöntő határozatot.
Érvelése szerint a terhelt által sérelmezett, a
bizonyítási eljárás lefolytatása nélküli ítélethozatal –
minthogy az a beismerő vallomás és a tárgyaláshoz
való jogról történő lemondás következménye – a
Be. 504. § (6) bekezdése alapján törvényes, nem
valósít meg eljárási szabálysértést.
Mindezek alapján indítványozta, hogy a Kúria a
felülvizsgálati indítványnak ne adjon helyt és a
felülvizsgálati indítvánnyal támadott ítéletet
tanácsülésen elbírálva, hatályában tartsa fenn.
A terhelt felülvizsgálati indítványára, valamint a
Legfőbb Ügyészség átiratára a terhelt kirendelt
védője észrevételt nem tett.
A terhelt felülvizsgálati indítványa alaptalan.
A Be. XC. Fejezetében szabályozott felülvizsgálat
rendkívüli jogorvoslat, annak lefolytatására
kizárólag a törvényben meghatározott okból van
helye.
A Be. 648. § b) pontja értelmében felülvizsgálatnak
a bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen eljárási
szabálysértés miatt is van helye.
A Be. 649. § (2) bekezdés d) pontja értelmében az
eljárási szabálysértés miatt felülvizsgálati indítvány
terjeszthető elő, ha a bíróság a határozatát a 608. §
(1)
bekezdésében
meghatározott
eljárási
szabálysértéssel hozta meg.
A Be. 2021. január 1. napjától hatályos, így az azt
követően benyújtott felülvizsgálati indítványban
hivatkozható 608. § (1) bekezdés h) pontja
értelmében feltétlen hatályon kívül helyezési ok, ha
az elsőfokú bíróság a bűnösséget beismerő
nyilatkozatot az 504. § (2) bekezdésében
meghatározott feltételek hiányában fogadta el, vagy
az írásba foglalt ítélet tényállási elemei a
bűncselekmény minősítését befolyásoló mértékben
térnek el a vádirati tényállástól.
A Be. 504. § (2) bekezdés 2020. február 21. napján,
az előkészítő ülés megtartásának napján hatályos
rendelkezései szerint a bűnösséget beismerő
nyilatkozat elfogadásának feltételei a következők:
a) a vádlott a nyilatkozatának természetét és
jóváhagyásának következményeit megértette,
b) a vádlott beszámítási képessége és beismerésének
önkéntessége iránt észszerű kétely nem mutatkozik,
c) a vádlott bűnösségét beismerő nyilatkozata
egyértelmű és azt az eljárás ügyiratai alátámasztják.
Mindezek alapján a Kúria a terhelt felülvizsgálati
indítványában
foglaltakat
megvizsgálva
megállapította, hogy a terhelt hivatkozásai
lényegében a Be. 649. § (2) bekezdés d) pontjában
megjelölt, a Be. 608. § (1) bekezdés h) pont I.
fordulatában meghatározott feltétlen hatályon kívül
helyezési okra történő hivatkozást valósít meg, az
indítvány a saját javára szól, ezért a felülvizsgálati
indítvány alapján a felülvizsgálati eljárás
lefolytatásának helye van.
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[21] A Kúria a Legfőbb Ügyészség ezzel kapcsolatos
hivatkozására figyelemmel megállapította, a
felülvizsgálati indítványban megjelölt okok
elfogadhatóságát a felülvizsgálati indítvány
benyújtásának időpontjában fennálló felülvizsgálati
okok alapján kell vizsgálni. A felülvizsgálati
indítványt az annak benyújtásakor hatályos,
büntetőeljárási törvényben szabályozott okokra
lehet alapítani. A Kúria által a felülvizsgálati okok
körének
változásával
kapcsolatosan
több
határozatában is kifejtettek alapján megállapítható,
hogy a felülvizsgálat a felülvizsgálati indítvány
benyújtásakor és a felülvizsgálati eljárás
lefolytatásakor hatályos törvényi rendelkezésekben
felülvizsgálati okként megjelölt okok alapján
nyújtható be, illetve folytatható le (BH2019.196.).
Ez egyfelől azt jelenti, hogy a felülvizsgálati
indítvány benyújtását megelőzően felülvizsgálati
okot képező olyan eljárási szabálysértés alapján,
amely az indítvány benyújtásakor, illetve
felülvizsgálati
eljárás
lefolytatásakor
már
felülvizsgálati okként a törvényben nem szerepel,
felülvizsgálat lefolytatására nincs helye; másfelől
viszont azt is jelenti, hogy az olyan eljárási
szabálysértés – amelynek megítélését valóban a
megtámadott határozat meghozatala idején hatályos
jogszabályok alapján kell vizsgálni – viszont
felülvizsgálati okként hivatkozható, ami a
felülvizsgálati indítvány benyújtásakor már
felülvizsgálat törvényes okaként szolgálhat. A
felülvizsgálati indítvány benyújtásakor a Be. 649. §
(2) bekezdés d) pontjában hivatkozott 608. § (1)
bekezdése szerinti feltétlen hatályon kívül helyezést
eredményező eljárási szabálysértések között már
szerepel a 608. § (1) bekezdés h) pontja is, így arra a
felülvizsgálati indítvány alapítható.
[22] A hivatkozott eljárási szabálysértést – jelen esetben
azt, hogy a terhelt beismerő nyilatkozatának és
tárgyalásról
lemondásának
elfogadására
az
előkészítő ülésen a Be. 504. § (2) bekezdésében
foglalt feltételek hiányában került-e sor – az
előkészítő ülés megtartásának, a nyilatkozat
megtételének és elfogadásának időpontjában
hatályos eljárási törvény szerint kell vizsgálni.
[23] A Kúria ebben a körben elvi éllel állapítja meg azt,
hogy a Be. 608. § (1) bekezdés h) pont I.
fordulatában foglaltak [azt, hogy a beismerő
nyilatkozat elfogadásakor a Be. 504. § (2)
bekezdésében foglalt feltételek fennálltak-e]
kizárólag a beismerő nyilatkozat elfogadásáról
döntő végzés meghozatala időpontjában fennálló
tények és körülmények alapján vizsgálhatók, alapját
az előkészítő ülésen történtek, az ott elhangzott
nyilatkozatok, rögzített tények és körülmények
képezik. Olyan tényre, körülményre vagy
nyilatkozatra, amelynek figyelembevételére a
beismerő nyilatkozat elfogadásakor a bíróságnak
nem volt lehetősége, illetve nem lett volna
kötelessége figyelembe venni, a későbbiekben
hivatkozni nem lehet. Amennyiben a beismerő
nyilatkozat elfogadásának törvényi feltételei a
beismerés elfogadásakor fennálltak, a terhelt később
nyilatkozatában a beismerésre és a tárgyalásról
lemondásra irányuló szándékát nem változtathatja
meg, az ilyen nyilatkozatnak nem lehet
következménye a Be. 608. § (1) bekezdés h) pont I.
fordulatában írt ok megállapítása.
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[24] A Kúria ugyancsak elvi jelentőséggel állapítja meg
azt is, hogy a terheltnek a beismerő nyilatkozat
megtételekor és a tárgyalásról lemondásakor
fennálló rejtett vagy kifejezett olyan indoka, amely
nem érinti a Be. 504. § (2) bekezdés a) és b)
pontjában foglaltakat (nem befolyásolja azt, hogy a
terhelt a beismerő nyilatkozatának természetét és
elfogadásának következményeit megértette, nem
érinti a vádlott beszámítási képességét és nem
támaszt ésszerű kételyt a beismerésének
önkéntessége iránt) a beismerés elfogadása
szempontjából közömbös. Amennyiben a terhelt
beismerő nyilatkozatát a törvényben foglalt
tájékoztatást és figyelmeztetéseket követően teszi
meg, és kihallgatása alapján megállapítható, hogy a
vádlott a nyilatkozatának természetével és
elfogadásának következményeivel tisztában van,
beszámítási
képessége
és
beismerésének
önkéntessége iránt észszerű kétely nem mutatkozik,
emellett a Be. 504. § (2) bekezdés c) pontjában
foglalt feltételnek megfelelően a bűnösségét
beismerő nyilatkozata egyértelmű és azt az eljárás
ügyiratai is alátámasztják, a beismerő nyilatkozat
elfogadásának nem akadálya, így utóbb feltétlen
hatályon kívül helyezési ok alapjául nem szolgálhat,
ha a vádlott beismerő nyilatkozata megtételének és
a tárgyalásról lemondásának a vizsgálandó
feltételeken kívül eső, egyéb személyes indoka vagy
célja is van.
[25] Mindezek alapján a terhelt azon hivatkozása, mely
szerint a beismerő nyilatkozat megtételével és a
tárgyalásról lemondásával azt szerette volna elérni,
hogy őt átszállítsák, illetőleg a későbbiekben a
kiszabott szabadságvesztés-büntetést összbüntetésbe
foglalják, így hamarabb szabadulhasson, nem teszi
kizárttá annak elfogadását, ha beismerő nyilatkozat
elfogadásának törvényi feltételei egyébként
fennállnak.
[26] Az előkészítő ülés jegyzőkönyve alapján
egyértelműen megállapítható, hogy a beismerő
nyilatkozat elfogadására a törvényi feltételek
fennállása mellett került sor.
[27] Az előkészítő ülésen az ügyész ismertette a vádirat
lényegi részét, valamint a bíró felhívására
megjelölte a vádat alátámasztó bizonyítási
eszközeit, és indítványt tett arra, hogyha a vádlott az
előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését
beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, 1 év
börtön fokozatú szabadságvesztésre és 2 év
közügyektől eltiltás kiszabására tesz indítványt. Az
ügyész nyilatkozatából egyértelmű, hogy a terhelt
által hivatkozott M. L. tanú vallomása bizonyítási
eszközként lett megjelölve.
[28] A terheltet a bíró teljeskörűen figyelmeztette, ezután
a terhelt a saját kérésének megfelelően 17 percen
keresztül konzultált a védőjével, majd ezt követően
nyilatkozatot tett, hogy a figyelmeztetéseket
megértette, vallomást kíván tenni és az ügyön kívül
szeretné elmondani, hogy két büntetés-végrehajtási
intézetben is érték sérelmek. A jegyzőkönyvben az
eljáró bíró rögzítette, hogy a vádlottnak az arcán,
pontosabban a jobb arcfelén piros foltok (bőrpír)
láthatóak, a jobb szeménél és a szájához közel a
jobb arcfelén látható bőrpír. A terhelt ezt követően
elmondta és a jegyzőkönyvben rögzítésre is kerültek
az általa állított bántalmazás részletei. A bíró
figyelmeztette a terheltet a hamis vád törvényes
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következményeire, amelyre úgy nyilatkozott, hogy
megértette, majd tovább részletezte az állított
bántalmazást. Nem felel meg tehát a valóságnak az,
hogy az előkészítő ülésen a bíró megakadályozta
volna, hogy ő az általa állított bántalmazásról
részletes nyilatkozatot tegyen. A jegyzőkönyvben
rögzítésre került, hogy a bíróság nyilatkozatára
tekintettel az előkészítő ülés jegyzőkönyvét az
ügyész és a büntetés-végrehajtási intézet felé
további intézkedés céljából megküldi.
A terhelt ezt követően úgy nyilatkozott, hogy
lemond a tárgyaláshoz való jogáról és beismeri
bűnösségét.
A védő a terhelt magatartásával kapcsolatosan a
következő nyilatkozatot tette, amelyet a Kúria
jelentősége miatt részletesen ismertet: a védencével
ismertette annak a lehetőségét, hogy a jelen
tárgyaláson
történő
beismerésének
milyen
következményei vannak. A védő elmondta, ha jól
veszi ki a terhelt szavaiból, a védence a
körülményeit abban határozta meg, hogy a jelenlegi
büntetés-végrehajtási intézetből távozni akar.
Szeretné elkerülni annak a látszatát, hogy
valamilyen nyomás vagy várható javulás érdekében
tenné a beismerő nyilatkozatát és mondana le a
tárgyaláshoz való jogáról. Az, hogy a terhelt
beismer és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, az
egy lehetőség, a nyilatkozatát nem kötheti ahhoz a
vélt változáshoz, hogy áthelyezik egy másik
büntetés-végrehajtási
intézetbe,
ennek
a
következményeit, mint védő, nem tudja felvállalni.
A terheltnek joga van vallomást tenni az ügyben,
nem ehhez a feltételhez kötött a beismerő
vallomása. A védő a terheltet kioktatva elmondta,
hogyha a terhelt úgy gondolja, azt a cselekményt,
amelyet az ügyész ismertetett és a mértékes
indítványt nem tudja elfogadni, nem köteles azt a
változás reményében beismerni, és később sem
kérheti számon a büntetés-végrehajtási intézetben
azt, hogy az elhelyezése változik-e vagy sem. A
védő tájékoztatta a terheltet, hogyha úgy érzi, azt a
cselekményt nem követte el, a bűnösségét nem
köteles elismerni. Ha nem ismeri el, akkor
megkezdődik a tárgyalás és a bíróság bizonyítást
vesz fel. A vád bebizonyítja, hogy tényleg
elkövette-e a bűncselekményt és lehetőségük van
védekezni azzal szemben. Az, hogy a terhelten
sérülés látható, az azzal kapcsolatos információ
akkor is el fog jutni, ha beismeri a bűnösségét és
akkor is, ha nem és tárgyalás tartására kerül sor.
Az eljáró bíró ezt követően ismételten tájékoztatta a
terheltet a Be. 504. § (2) bekezdésében foglaltakról,
majd mindezt követően a bíró kérdésére a terhelt a
következő nyilatkozatot tette: „Beismerem a
bűnösségem a vád szerinti cselekményben és
lemondok a tárgyaláshoz való jogomról. Önként
teszem a nyilatkozatot, nem teszem semmitől sem
függővé, elkövettem a bűncselekményt.”
Ezután az ügyésznek nem volt észrevétele, míg a
védő észrevételezte, hogy a védence tőle is minden
kioktatást megkapott, elmagyarázta a terheltnek,
hogy a beismerése mivel jár és milyen
következményei vannak.
A bíró az észrevételezéseket követően ismét
nyilatkoztatta a terheltet, aki a következő
nyilatkozatot tette: „Lemondok a tárgyaláshoz való
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jogomról. Beismerem a bűnösségem. Nem vitatom
sem a tényállást, sem a jogi minősítést.”
A bíróság az ezután meghozott végzésével a terhelt
beismerő nyilatkozatát elfogadta, az elfogadás
indokaként azt jelölte meg, hogy a rendelkezésre
álló iratok alapján a Be. 504. § (2) bekezdésére
figyelemmel megalapozottnak találta a vádlott
beismerését, ezért azt aggály nélkül fogadta el.
Nem jelentéktelen körülmény, hogy a terhelt az
utolsó szó jogán elmondta: „[…] nagyon sajnálom
és bocsánatot kérek a hatóságtól, a fegyőrtől, aki
ellen irányult, akit sértegettem. Igazából ennyi. Ha
lehetne, van valami lehetőség, hogy esetlegesen
enyhébb ítélet szülessen. 2011 óta bent vagyok és
már nem akarok ilyen ügybe belekeveredni”.
Az ítélet kihirdetése és szóbeli indokolását követően
a terhelt úgy nyilatkozott, hogy a tájékoztatást és az
ítéletet megértette, az ítéletet tudomásul veszi.
A fentiek tükrében nem lehet azt állítani, hogy a
terhelt beismerő nyilatkozatát és tárgyalásról
lemondását a Be. 504. § (2) bekezdésében írt
feltételek hiányában fogadta volna el a bíróság. Az
előkészítő ülésen rögzített tájékoztatások, a védői
részletes
kioktatások
alapján
egyértelműen
megállapítható, hogy a terhelt a bűnösséget
beismerő
nyilatkozatának
természetét
és
elfogadásának
következményeit
megértette;
beszámítási
képességében,
beismerésének
önkéntessége, valamint a beismerő nyilatkozatának
egyértelműsége kérdésében ésszerű kétely nem
mutatkozik, és azt az eljárás ügyiratai – az
egyébként a saját beismerő nyilatkozatával és az
utolsó szó jogán tett nyilatkozatával összhangban –
az eljárás iratai is alátámasztják.
Mindezek alapján az elsőfokú bíróság a Be. 608. §
(1) bekezdés h) pont I. fordulatában meghatározott
feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező
eljárási szabálysértést nem vétett.
A Kúria – arra figyelemmel, miszerint a terhelt
hivatkozott arra is, hogy az ítélet alapjául nem lehet
elfogadni M. L. tanú vallomását, mivel őt a bírósági
eljárásban tanúként nem hallgatták meg –
megállapítja, hogy a Be. 504. § (4) bekezdése
értelmében, ha a bíróság nem látja akadályát az ügy
előkészítő ülésen való elintézésének, a vádlottat a
büntetéskiszabási körülményekre is kihallgathatja, a
vádlott kihallgatását követően az 504. § (5)
bekezdésére figyelemmel az ügyész, majd a védő
felszólalhat és a bíróság az 504. § (6) bekezdése
szerint az ítéletét az előkészítő ülésen is
meghozhatja.
A vádlott beismerő nyilatkozatának elfogadását
követően, a Be. 505. § (1) bekezdésére figyelemmel
a vádirati tényállás megalapozottságát és a bűnösség
kérdését érintő bizonyítás az előkészítő ülésen nem
folyhat, így tanú kihallgatására sem kerülhet sor,
mivel erre nincs is szükség. Az előkészítő ülésen
korlátozott bizonyítás folyik, az előkészítő ülésen a
bíróság a terhelt beismerő nyilatkozata – ami a Be.
183. § (1) bekezdése értelmében, figyelemmel a Be.
522. § (1) bekezdése és 525. § (1) bekezdése
szabályaira is, a terhelt vallomásának minősül –
elfogadására és az azt alátámasztó ügyiratokra [Be.
504. § (2) bek. c) pont] alapozza az ítéletét.
A bíróságnak valósághű tényállás megállapítására
irányuló kötelezettsége akkor is fennáll, ha az
ítéletét a terhelt beismerő nyilatkozatának
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elfogadására alapítja. Ebben az esetben a Be. 565. §
(1) bekezdése értelmében a valósághű tényállást a
bűnösség vádirati tényállással egyező elismerése, e
nyilatkozat elfogadása és az eljárás ügyiratai
biztosítják, ezek képezik az ítélet alapját. A terhelt
vádirati
tényállással
egyező
beismerő
nyilatkozatának elfogadási feltétele az ügy irataival
való egyezés, mivel ebben az esetben az ítéleti –
vádirat tényállásával egyező – tényállás valósághű
jellegét, így a megalapozottságát, valamint a
bűnösség kérdését a terhelt beismerő nyilatkozata,
annak elfogadása és az eljárás ügyiratai alapozzák
meg. Amennyiben a valósághű (megalapozott)
ítéleti tényállás megállapításához vagy a terhelt
bűnösségének megállapításához további bizonyítás
lenne szükséges, ez a vádlotti beismerő nyilatkozat
elfogadhatóságát érinti, önmagában kizárja annak az
elfogadását.
A terhelt beismerő nyilatkozatának elfogadására
alapított ügydöntő határozatra, amely az elfogadó
beismerő nyilatkozat kereteire figyelemmel
kizárólag a vád tényállásával egyező ítéleti
tényállásra alapított bűnösséget megállapító ítélet
lehet, éppen ezért vonatkoznak az indokolás
tekintetében is eltérő szabályok. A bíróság ilyenkor
csak az előkészítő ülésen lefolytatott korlátozott
bizonyításra alapozza az ítéletét, amely ítéletben a
megalapozott, így valósághű tényállását az azzal
egyező vádirati tényállás vádlott általi beismerésére,
a beismerő nyilatkozat – törvényes feltételei
fennállása okán történő – elfogadására, így ezen
keresztül az eljárás irataira alapítja. Erre
figyelemmel az ügydöntő határozatnak a tényállás
megállapításával, a bizonyítással és a bizonyítékok
értékelésével kapcsolatosan kizárólag a bűnösség
beismerésére, a bűnösséget beismerő nyilatkozat
elfogadására,
valamint
az
alkalmazott
jogszabályokra való utalást kell tartalmaznia [Be.
561. § (3) bek. a), b), c), e) pont, 562. § (4) bek.].
Mindezen zárt láncolatot képező törvényi
szabályozás alapján a beismerő nyilatkozat
megalapozott és törvényes elfogadását követően
előkészítő ülésen a tényállás megállapítása és a
bűnösség kérdésében a bizonyítás lefolytatása –
felnőttkorú terhelt esetében – kizárt, így az elsőfokú
bíróságnak a terhelt beismerő nyilatkozata
elfogadását követően nem volt sem törvényes
lehetősége, sem törvényes kötelessége az ügyész
által – a tárgyalás megtartása esetére –
indítványozott bizonyítást, így annak részeként M.
L. tanú kihallgatását lefolytatnia.
A Kúria a teljes körű értelmezés érdekében rámutat
arra, hogy a Be. 608. § (1) bekezdés h) pont II.
fordulata feltétlen hatályon kívül helyezési ok – így
a Be. 649. § (2) bekezdés d) pontján keresztül
felülvizsgálati ok is – ha az írásba foglalt ítélet
tényállási elemei a bűncselekmény minősítését
befolyásoló mértékben térnek el a vádirati
tényállástól.
Az e törvényhelyhez fűzött előterjesztői
indokolásból
megállapítható,
hogy
a
bűncselekmény minősítését befolyásoló mértékű
eltérés a tettazonosság körét meghaladó eltérésként
értelmezendő. A tettazonosságot meghaladó mérték
vizsgálatánál a korábbi gyakorlat továbbra is
irányadó
(BH2007.7.;
BH2011.245.;
EBH2015.B.13.; BH2017.217.).
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[46] A terhelt beismerő nyilatkozatának elfogadása
esetén az erre alapított ítélet tényállása nem térhet el
a vádirat történeti tényállásától. Amennyiben az
eltérés nem a tettazonosságot meghaladó mértékű
(bűncselekmény minősítését befolyásoló mértékű),
arra alapítottan hatályon kívül helyezésre nem
kerülhet sor.
[47] A minősítést befolyásoló mértékű eltérés
vizsgálatánál
a
vádirati
tényállás
helyes
minősítéséhez képest eltérést eredményező, a
vádirati tényállástól az ítélet történeti tényállásában
megjelenő ténybeli eltérést kell érteni.
[48] A
felülvizsgálati
eljárásban
valamennyi
felülvizsgálati ok, így a Be. 608. § (1) bekezdés h)
pont II. fordulatára alapított felülvizsgálati ok esetén
is tilalmazott az ügydöntő határozat által
megállapított tényállás támadása [Be. 650. § (2)
bek.], a Be. 659. § (1) bekezdése értelmében pedig a
felülvizsgálati eljárásban a jogerős ügydöntő
határozatban megállapított tényállás az irányadó.
Elsődlegesen az vizsgálandó, hogy a vádirati
tényállás és az ítéleti tényállás között van-e eltérés.
Amennyiben van eltérés, akkor a vádirati
tényállásban foglalt cselekmény helyes büntetőjogi
minősítésének tükrében az vizsgálandó, hogy az
ítéleti tényállás a tettazonosság keretét túllépő-e és a
vádirat helyes minősítéshez képest eltérő minősítést
eredményezett-e. A felülvizsgálati ok fennállásának
megállapítására és az ítélet hatályon kívül
helyezésére kizárólag ezen feltételek együttes
fennállása esetén kerülhet sor. Az ilyen okra
alapozott felülvizsgálat alapossága esetén a
Be. 663. § (2) bekezdése alapján kizárólag hatályon
kívül helyező és az első fokon eljáró hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bíróságot új eljárásra
utasító határozatot hozhat.
[49] A Kúria mindezek alapján a felülvizsgálati
indítványt tanácsülésen elbírálva, a Be. 660. § (1)
bekezdése alapján a felülvizsgálati indítvánnyal
támadott ítéletet hatályában fenntartotta.
(Kúria Bfv.I.639/2021/10.)
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Az előzetes bizonyítás elrendelésére irányuló
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kérelmet elutasító jogerős végzés nem
minősül az ügy érdemében hozott jogerős végzésnek,

ezért ellene nincs helye felülvizsgálatnak [2016.
CXXX. évi törvény (Pp.) 337. §, 406. § (1)–(2) bek.,
407. § (1) bek. e) pont, 415. § (1) bek. d) pont].
[1] A kérelmező előzetes bizonyítás elrendelésére
irányuló kérelmét az elsőfokú bíróság elutasította. A
kérelmező fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.
[2] A jogerős végzés ellen a kérelmező felülvizsgálati
kérelmet és felülvizsgálat engedélyezése iránti
kérelmet terjesztett elő.
[3] A felülvizsgálati kérelem és a felülvizsgálat
engedélyezése iránti kérelem érdemben nem
bírálható el.
[4] A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (a továbbiakban: Pp.) 406. § (1) bekezdése
szerint felülvizsgálati kérelem a jogerős ítélet vagy
az ügy érdemében hozott jogerős végzés ellen
terjeszthető elő. A (2) bekezdés szerint az (1)
bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával a
keresetlevelet a 176. § (1) bekezdés a)–i) pontja és a
176. § (2) bekezdés b)–c) pontja alapján
visszautasító és az eljárást a 240. § (1) bekezdés
a)–c) és f) pontja alapján megszüntető jogerős
végzések ellen van helye felülvizsgálatnak.
[5] A Pp. 406. § (1) bekezdése – a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: régi Pp.) 270. § (2) bekezdésével
megegyezően – a jogerős ítélet és az ügy érdemében
hozott jogerős végzés felülvizsgálatát teszi lehetővé.
Mivel a bíróság a per érdemében ítélettel határoz
[régi Pp. 212. § (1) bekezdés, Pp. 340. § b) pont],
ezért mindkét szabályozás következetes gyakorlata
szerint az ügy érdemében hozott jogerős végzés alá
kizárólag a nemperes eljárásban meghozott
végzések tartoznak. Általánosságban a kérelmet
elbíráló, a nemperes eljárást befejező, az annak
tárgyát képező kérdést végleges jelleggel lezáró
határozat minősül az ügy érdemében hozott jogerős
végzésnek, ennek megítéléséhez azonban vizsgálni
kell az adott nemperes eljárás szabályozásának
sajátosságait is. A Pp. törvényjavaslatának
indokolása szerint a Kúriának kell értelmeznie,
hogy a nemperes eljárásban meghozott végzés
érdeminek minősül-e; a szabályozás indoka a
felülvizsgálat biztosítása olyan végzések ellen,
amelyek a felek lényeges anyagi jogi jogosultságait
érintik.
[6] A Pp. XXIV. Fejezete az előzetes bizonyítás két
típusát különbözteti meg attól függően, hogy a
kérelmet a per megindítása előtt vagy annak
folyamatban léte alatt nyújtják-e be. Annak
feltételeit a Pp. 334. §-a szabályozza: a kérelemben
ezekről kell nyilatkozni [Pp. 336. § (1) bekezdés d)
pont], a bíróság pedig a kérelem elbírálása során e

feltételek fennállását vizsgálja (Pp. 337. §). A
szabályozás lényege, hogy adódhatnak olyan
váratlan vagy előre nem látott körülmények,
amelyek szükségessé tehetik a bizonyítási eljárás
előbbre hozatalát. Ennek eredményeként a per
elkerülhető, illetve – akár további, nem sürgős
bizonyítás lefolytatását követően – gyorsabban vagy
sikeresebben befejezhető. Az előzetes bizonyítást
elrendelő vagy azt elutasító végzés az ügy érdemét,
a felek közötti jogvitát, a felek anyagi jogi
jogosultságait nem érinti, és nem végleges jellegű:
csak arra vonatkozik, hogy a kérelem szerinti
bizonyítással kapcsolatban abban az időpontban
megvalósulnak-e a törvényben meghatározott és a
kérelemben megjelölt feltételek.
[7] Mindezekre figyelemmel az előzetes bizonyítást
elutasító jogerős végzés nem minősül az ügy
érdemében hozott jogerős végzésnek, és nem
tartozik a Pp. 406. § (2) bekezdése szerint
felülvizsgálattal támadható végzések közé. A Kúria
ezért a kérelmező felülvizsgálati kérelmét a Pp. 407.
§ (1) bekezdés e) pontja és a 415. § (1) bekezdés d)
pontja alapján visszautasította.
[8] A felülvizsgálati kérelem visszautasítása miatt a
Kúria mellőzte a felülvizsgálat engedélyezése iránti
kérelem vizsgálatát, figyelemmel a felülvizsgálat
engedélyezésével kapcsolatos egyes kérdésekről
szóló 1/2021. (VII. 12.) PK vélemény 7. pontjára.
[10] A végzés ellen a Pp. 407. § (1) bekezdés d) pontja
alapján nincs helye felülvizsgálatnak.
(Kúria Pfv.I.21.435/2021/2.)
I. A teljes kártérítés elve nem azt jelenti, hogy
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más károsultak részére, más ügyekben – akár
hasonló tényállás mellett – megítélt összegeknek

feleljen meg a nem vagyoni kártérítés, hanem azt,
hogy az alkalmas legyen a perbeli esetben az összes
körülmény értékelésével a károsultat ért nem vagyoni
hátrányok kompenzálására.
II. Az egészségkárosodott gyermek ápolásával és
gondozásával
kapcsolatos
többletfeladatok
indokoltsága, e tevékenységek időszükséglete olyan
körülménynek minősül, amelynek megállapításához a
szakértő alkalmazásának egyik feltételeként előírt
különleges szakértelemre van szükség. Az viszont,
hogy az erre tekintettel járadékigényt érvényesítő
hozzátartozó a fenti tevékenységeket valóban elvégzie, s ha igen, milyen időtartamban, már olyan ténynek
tekinthető, amely a perben egyéb módon bizonyítandó
[1952. évi III. törvény (régi Pp.) 177. § (1) bek., 206. §
(1) és (3) bek.; 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 355. §
(4) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az I–II. rendű felperesek házastársak, a III–IV.
rendű felperesek a gyermekeik.
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[2] Az I. rendű felperesnél 2011. június 8-án 6 hetes
ikerterhességet állapítottak meg. A terhesgondozás
során elvégzett ellenőrző és szűrővizsgálatok eleinte
normál, illetve negatív eredményt adtak. A 2011.
december 20-i flowmetria vizsgálat során mért érték
azonban az egyik magzat tekintetében az élettani
határérték alatt volt, és a biometriai mérések
adataiból kiszámíthatóan méhen belüli növekedési
retardáció volt megállapítható.
[3] A 2011. december 23-án elvégzett NST vizsgálattal
kimutatott, a szükségesnél kevesebb magzatvíz,
valamint az ultrahangvizsgálat által igazolt
végdiastolés stop krónikus magzati hypoxiára utalt.
Ezt követően az I. rendű felperes terhességét
császármetszéssel fejezték be, amely után a III.
rendű felperes a súlyos retardációja és légzészavara
miatt a perinatális intenzív osztályra került. A
koponya-ultrahangvizsgálattal kifejezett progrediáló
periventrikuláris keringési zavart igazoltak, amelyet
a méhen belül elszenvedett súlyos keringészavar
következményének tulajdonítottak. A 2012. március
12-i fejlődésneurológiai vizsgálat nem progrediáló
agykárosodást
véleményezett,
képalkotó
eljárásokkal a kamrák körüli fehérállomány
károsodását
és
következményes
agytörzsi
elváltozást találtak.
[4] A III. rendű felperes törzsizomzata hypotóniás, a
végtagizomzata túlfeszült, mind a négy végtagjára
kiterjedően nehezített a mozgása, ülni és állni sem
tud, látásában károsodott. Nem szobatiszta,
manipulációs készsége nem alakult ki. Epilepsziás,
a betegségét csak nagy odafigyeléssel lehet uralni.
Számos ortopédiai beavatkozást végeztek rajta, és
születése óta folyamatosan fejlesztő terápiákra
szorul.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[5] A felperesek keresetükben vagyoni és nem vagyoni
káraik megtérítésére kérték kötelezni az alperest.
[6] Az alperes érdemi ellenkérelme a kereset
elutasítására irányult.
[7] Az elsőfokú bíróság a közbenső ítéletével
megállapította az alperes kártérítési felelősségét a
felpereseket
a
III.
rendű
felperes
egészségkárosodása következtében ért károkért. A
másodfokú bíróság a közbenső ítéletével az
elsőfokú bíróság közbenső ítéletét helybenhagyta.
[8] A felperesek módosított keresetükben nem vagyoni
kártérítés jogcímén az I–II. rendű felperesek részére
személyenként 12 000 forint, a III. rendű felperes
javára 25 000 000 forint, míg a IV. rendű felperes
részére 7 000 000 forint és ezen összegek 2011.
december 23-tól járó késedelmi kamatának
megfizetésére kérték kötelezni az alperest. Az I–II.
rendű felperesek mint egyetemleges jogosultak
vagyoni kártérítésként – egyebek mellett – ápolás és
gondozás többletköltsége címén a 2012. január 16tól 2020. április 30-ig terjedő időre 20 479 267
forint, valamint 2020. május 1-jétől havi 245 910
forint járadék tekintetében kérték az alperes
marasztalását.
[9] Az alperes érdemi ellenkérelmében a nem vagyoni
kártérítéseket eltúlzottnak tartotta, az ápolás és
gondozás többletköltségének megtérítése iránti
követelést vitatta.
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Az első- és a másodfokú ítélet
[10] Az elsőfokú bíróság ítéletével az I. rendű felperes
javára 9 000 000 forint, a II. rendű felperes részére
7 000 000 forint, a III. rendű felperes javára
18 000 000 forint, a IV. rendű felperes részére
2 000 000 forint nem vagyoni kártérítés és ezen
összegek 2011. december 23-tól számított
késedelmi kamatának, ápolás és gondozás
többletköltsége jogcímén pedig egyrészt 7 032 816
forint lejárt járadéknak, másrészt 2020. október 1jétől havi 102 380 forint járadéknak az I–II. rendű
felperesek mint egyetemleges jogosultak javára
történő megfizetésére kötelezte az alperest. Ezt
meghaladóan a nem vagyoni kártérítés, valamint az
ápolás és gondozás többletköltsége tekintetében a
keresetet elutasította.
[11] A
nem
vagyoni
kártérítési
igények
megalapozottságának vizsgálatakor abból indult ki,
hogy a III. rendű felperesnek az egészséghez fűződő
joga, míg az I., a II. és a IV. rendű felperesnek az
egészséges családban éléshez fűződő személyiségi
joga sérült. Az I–II. rendű felperesek esetében
figyelemmel volt arra, hogy önmagában traumát
jelent minden szülő számára, ha gyermeke
egészségkárosodással
születik,
amelynek
feldolgozása, a váratlan helyzethez való
alkalmazkodás rendkívüli erőfeszítést kíván.
Megállapította, hogy az ezzel kapcsolatos
szomorúság és fájdalom folyamatosan jelen van az
I–II. rendű felperesek életében, és mivel a sérült
gyermek ellátása, gondozása lényegesen több időt
és energiát igényel, mint egy egészséges gyermeké,
az életük a korábbi terveikhez képest más irányt
vett. A pszichológus szakértői véleményből
kiemelte, hogy az I. rendű felperes a történteket nem
dolgozta fel, a jövőképe bizonytalan, és a vizsgálat
eredménye a regresszív, depresszív irányú elhárítás
lehetőségét vetette fel; ehhez képest a II. rendű
felperes a vizsgálat idején pszichésen egyensúlyban
volt, ugyanakkor a tartós megterhelés hatására a
frusztrációs toleranciája romlott. A további
bizonyítékokat is értékelve rögzítette, hogy bár a
károkozás mindkét szülőnek jelentős hátrányt
eredményez, közülük az I. rendű felperes élete
változott meg nagyobb mértékben: minden nap 24
órában, megállás nélkül anyaszerepben kénytelen
helytállni, és nincs lehetősége a szakmájának
gyakorlására,
bármilyen
családon
kívüli
tevékenység végzésére. Ezzel szemben figyelembe
vette, hogy a II. rendű felperesnek ugyan a munkája
mellett a beteg gyermek miatt megnövekedett
mennyiségű gondozási és háztartási teendőt kell
elvégeznie, de a munkahelyi tevékenysége révén
lehetősége
van
a
szakmai
képességei
kibontakoztatására. Mindezekre tekintettel a nem
vagyoni kártérítés összegét az I. rendű felperes
esetében 9 000 000 forintban, míg a II. rendű
felperes esetében 7 000 000 forintban határozta
meg.
[12] A III. rendű felperes vonatkozásában kiemelte, hogy
önmagában az egészségi állapotából, az egyes
hátrányok részletezése nélkül is következik az őt ért
sérelem igen jelentős mértéke. Hivatkozása szerint a
III. rendű felperes egész életét meghatározza, és a
lehetőségeit nagy mértékben beszűkíti a
mozgáskorlátozottsága, az epilepsziája, valamint az
a körülmény, hogy egész életében mások
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segítségére fog szorulni. Emiatt – a más, hasonló
ügyekben hozott ítéletekre is figyelemmel –
18 000 000 forint nem vagyoni kártérítést talált
arányban állónak a III. rendű felperest ért
sérelemmel.
[13] Kifejtette, hogy a IV. rendű felperes élete is
hátrányosabban alakult, mint ahogy egy egészséges
testvér születése esetén alakulhatott volna, a
testvérének betegsége miatt ugyanis a szülei
kevesebb időt, energiát és figyelmet tudnak
fordítani rá. Értékelte azonban az igazságügyi
pszichológus szakértőnek azt a megállapítását,
amely szerint a IV. rendű felperes nem érzi úgy,
hogy a szülei különbséget tennének közte és az
ikertestvére között, emellett a szakértői vizsgálat
explorációs részének leírása az ikertestvérek közötti
szoros és jó viszonyra utalt. Erre figyelemmel a IV.
rendű felperest ért hátrányok kiegyensúlyozására
2 000 000 forint nem vagyoni kártérítést tartott
alkalmasnak.
[14] Az ápolás és gondozás többletköltségét illetően
megállapította, hogy a III. rendű felperes egészségi
állapota összességében több gondozási tevékenység
elvégzését teszi indokolttá, mint amennyi egy
egészséges gyermek esetén szükséges lenne.
Egyetértett ugyanakkor az alperessel abban, hogy a
gyermek 2,5 éves koráig nincs különbség a beteg és
az egészséges gyermek ellátásának időszükséglete
között. A 2,5 éves kor és 4,7 éves kor közötti, az
óvoda előtti időszak tekintetében a követelést
megalapozottnak minősítette, de annak mértékét
eltúlzottnak tartotta. Értékelte, hogy egy ennyi idős
gyermek értelmi és érzelmi fejlesztésére a szülők
jellemzően sok időt fordítanak. Az orvosszakértői
véleményt ugyan alkalmasnak tekintette az ápolási
és gondozási többlettevékenység szükségességének
alátámasztására, de az egyes tevékenységek
időigényének pontos meghatározására nem. Ehhez
képest az általános élettapasztalat alapján,
mérlegeléssel erre az időszakra napi 4 órában
határozta meg azt az időmennyiséget, amelyet az I–
II. rendű felperesek a III. rendű felperes napi
gondozásával
kapcsolatban
a
betegségére
figyelemmel többlettevékenységre fordítanak. A
kereseti követelést a 4,7 éves kortól kezdődő
időszak vonatkozásában is eltúlzott mértékűnek
tartotta, amit azzal indokolt, hogy egy kisiskolás
gyermek is nagyon sok szülői segítséget és
odafigyelést igényel. Emiatt a keresettől eltérően a
többlettevékenység időtartamát napi 6 órában
határozta meg. Ennek megfelelően 2014. június 24től az elsőfokú ítélet meghozataláig terjedő időre az
aktuális minimál óradíj figyelembevételével,
összesen 8 777 316 forint többletköltséget állapított
meg, amelyből levonta a családi pótlék és a GYES
összegét, s így 7 032 816 forint lejárt járadék, 2020.
október 1-jétől kezdődően pedig havi 102 380 forint
járadék megfizetésére kötelezte az alperest.
[15] A valamennyi fél fellebbezése folytán eljárt
másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság
ítéletének fellebbezett rendelkezését részben
megváltoztatta, a IV. rendű felperest megillető nem
vagyoni kártérítés összegét – a késedelmi
kamatfizetési kötelezettség változatlanul hagyása
mellett – 3 500 000 forintra felemelte, az I–II. rendű
felpereseket megillető ápolás és gondozás
többletköltsége jogcímű lejárt járadék összegét
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13 852 844 forintra, míg az ugyanezen jogcímen,
folyamatosan fizetendő havi járadék összegét
163 940 forintra felemelte. Egyebekben – a nem
vagyoni kártérítések, valamint az ápolás és
gondozás többletköltsége tekintetében – az elsőfokú
bíróság ítéletének fellebbezett rendelkezését
helybenhagyta.
Határozatának indokolása szerint az elsőfokú
bíróság megfelelő indokát adta annak, hogy miért
differenciált a szülőket megillető nem vagyoni
kártérítések mértéke között. Nem tartotta kétségbe
vonhatónak,
hogy
a
szülők
életvitelét,
párkapcsolatát a káresemény számos területen
egyforma mértékben érintette, és a II. rendű
felperesre nehezedik a család egzisztenciális
biztonságának megteremtése. Ennek ellenére
helytállónak minősítette az elsőfokú bíróságnak azt
a megállapítását, hogy a káresemény következtében
az I. rendű felperes a társas kapcsolataira
kiterjedően még súlyosabb hátrányokat szenvedett.
Megalapozottnak
tekintette
ugyanakkor
a
felpereseknek azt a fellebbezési hivatkozását, hogy
az ikertestvérek köztudomású szorosabb lelki
kapcsolata miatt a III. rendű felperes egészségi
állapota a IV. rendű felperes lelki, szellemi
fejlődését fokozottan korlátozza, még akkor is, ha a
III. rendű felperessel egyébként szoros és jó
viszonyt ápolnak.
Ezen túlmenően a fellebbezésekre tekintettel azt
vizsgálta, hogy az elsőfokú bíróság által megítélt
nem vagyoni kártérítések arányban állnak-e a
hasonló ügyekben megítélt nem vagyoni
kártérítések összegével, és tükrözik-e a káresemény
idején érvényesülő ár- és értékviszonyokat. E
körben hangsúlyozta, hogy a bírói gyakorlatot nem
lehet automatikusan alapul venni, hasonló
tényállások mellett is lehetnek olyan különbségek az
ügyek között, amelyek eltérő mértékű kártérítési
összeg
megítélésére
vezetnek.
Mindezeket
figyelembe véve arra az álláspontra helyezkedett,
hogy az elsőfokú bíróság által meghatározott nem
vagyoni kártérítések az I–III. rendű felperesek
esetében a fenti szempontoknak megfelelnek. Utalt
továbbá arra, hogy olyan körülményt, amely a
mérlegelés szempontjait módosította volna, és
ennek következményeként a kártérítés összegének
megváltoztatására
adott
volna
alapot,
fellebbezéseikben a felek nem jelöltek meg.
A IV. rendű felperest megillető nem vagyoni
kártérítés összegének felemelését azzal indokolta,
hogy az elsőfokú bíróság a nem vagyoni
hátrányokat nem kellő súllyal értékelte, és a nem
vagyoni kártérítés mértékét a káreseménykori ár- és
értékviszonyokhoz, valamint a hasonló jellegű
ügyekben folytatott bírói gyakorlathoz képest
némileg alacsonyabb összegben határozta meg.
Az ápolás és gondozás többletköltsége kapcsán nem
tartotta elfogadhatónak az elsőfokú bíróságnak azt
az álláspontját, hogy a III. rendű felperes mellett 2,5
éves koráig ugyanannyi ápolási és gondozási munka
merült fel, mint egy egészséges gyermek mellett.
Lényegesnek tartotta, hogy a III. rendű felperes az
alapvető életfunkcióiban más jellegű, a hasonló
korú, egészséges társai ellátásával össze sem
vethető segítségre szorult már az említett életkorban
is. Figyelemmel volt arra, hogy a szóban forgó
többletfeladatokat az I–II. rendű felperesek
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részletesen megjelölték, és azok szükségszerűségét
a gyermek születésétől az I–II. rendű felperesek
személyes előadása és az általános élettapasztalat
mellett az orvosszakértői szakvélemény és a
tanúvallomások is alátámasztották. Egyetértett
ugyan az elsőfokú bírósággal abban, hogy az I–II.
rendű felperesek a többletfeladatok időigényét
túlzott mértékben határozták meg, de érvelése
szerint a per adatai nem támasztották alá annak
mintegy 1/3-ára történő mérséklését. Ezzel
összefüggésben rámutatott arra, hogy a kérdéses
tevékenységek időszükségletének meghatározása
szükségszerűen
becslésen
alapul,
annak
bizonyítására a fél által készített kimutatások nem
alkalmasak. A bázisadatokat ugyancsak becslésen
alapulónak tekintette, hivatkozva arra, hogy nem
létezik olyan adatbázis, amelyből egyértelműen
meghatározható lenne egy egészséges gyermek
felnevelésével szükségképpen felmerülő ápolási és
gondozási munkák időigényessége. Mindezekhez
képest a III. rendű felperes ápolásának és
gondozásának
elvégzéséhez
szükséges
többlettevékenység időtartamát mérlegelés útján az
előterjesztett igény 2/3-ában határozta meg. Ennek
megfelelően rendelkezett az alperes által fizetendő
lejárt
és
folyamatos
járadék
összegének
felemeléséről.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[20] A jogerős ítélet ellen a felperesek terjesztettek elő
felülvizsgálati kérelmet, amelyben annak részbeni
hatályon kívül helyezését, az alperesnek a nem
vagyoni kártérítések, valamint az ápolás és
gondozás többletköltsége tekintetében a keresettel
egyező marasztalását, továbbá az alperes által a
részükre egyetemlegesen megfizetendő elsőfokú
perköltség összegének 6 112 040 forintra történő
felemelését kérték.
[21] Megsértett jogszabályhelyként az Alaptörvény XV.
cikkét, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 355. § (1)–
(4) bekezdéseit és 359. §-át, a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: régi Pp.) 81. § (2) bekezdését, 177. §
(1) bekezdését, 206. § (1) és (3) bekezdését, 221. §
(1) bekezdését és 253. § (3) bekezdését.
[26] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős
ítélet hatályában való fenntartását kérte.
A Kúria döntése és jogi indokai
[28] A felülvizsgálati kérelem részben megalapozott.
[29] A Kúria a régi Pp. 275. § (2) bekezdése szerint a
felülvizsgálati kérelem keretei között eljárva, a
felülvizsgálati eljárás eredményeként azt állapította
meg, hogy a jogerős ítélet felülvizsgálati
kérelemmel támadott rendelkezése a III. rendű
felperes részére megítélt nem vagyoni kártérítés és
az ápolás, gondozás többletköltsége vonatkozásában
a felperesek által megjelölt és érdemben vizsgálható
okokból jogszabálysértő.
[30] A felperesek a felülvizsgálati kérelmükben – a
törvény előtti egyenlőség elvének és a
diszkrimináció tilalmának sérelmére hivatkozással –
az Alaptörvény XV. cikkének megsértését is
állították. Ezzel kapcsolatban abból kellett kiindulni,
hogy
a
felülvizsgálatot
jogszabálysértésre
hivatkozással lehet kérni [régi Pp. 270. § (2)
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bekezdés],
a
felülvizsgálati
kérelemben
jogszabálysértést kell előadni [régi Pp. 272. § (2)
bekezdés], valamint a Kúria a felülvizsgálati
kérelemben megjelölt jogszabálysértést vizsgálhatja
[régi Pp. 275. § (2) bekezdés]. Az Alaptörvény
Nemzeti Hitvallás utolsó előtti bekezdése szerint az
Alaptörvény a jogrend alapja, ugyanakkor az
Alapvetés C) cikk (3) bekezdése, az R) cikk (2)
bekezdése és a T) cikk (2)–(3) bekezdései alapján az
Alaptörvény nem jogszabály. Az Alaptörvény 28.
cikke szerint a bíróságoknak a jogalkalmazás során
a jogszabályok szövegét az Alaptörvénnyel
összhangban kell értelmezniük. Ebből következően
a
felülvizsgálati
kérelemben
hivatkozott
jogszabálysértések vizsgálata körében a Kúriának a
megsértettként állított jogszabályi rendelkezést az
Alaptörvénnyel összhangban kell értelmeznie, és
erre figyelemmel kell állást foglalnia a
jogszabálysértésről. A Kúria azonban nem
vizsgálhatja, hogy a jogerős ítélet sérti-e az
Alaptörvényt,
mert
erre
kizárólag
az
Alkotmánybíróság jogosult az Alaptörvény 24. cikk
(2) bekezdés d) pontja alapján [Kúria
Pfv.V.21.965/2018/8.
(BH2020.324.)].
Az
Alaptörvény megsértésére hivatkozás tehát
önmagában nem ad alapot felülvizsgálati kérelem
előterjesztésére, amellett valamilyen konkrét anyagi
vagy
eljárási
jogszabály
megsértésének
megjelölését is kell tartalmaznia a kérelemnek az
érdemi elbíráláshoz (Kúria Pfv.III.20.015/2019/2.).
A Kúria ezért érdemben nem vizsgálhatta, hogy a
jogerős ítélet sérti-e az Alaptörvénynek a
felülvizsgálati
kérelemben
feltüntetett
rendelkezését.
[31] Érdemben a régi Ptk. 359. §-ának megsértésére
történt felülvizsgálati hivatkozás sem volt
vizsgálható. A felülvizsgálati eljárás tárgyát képező
jogerős ítélet ugyanis csak olyan kérdésben
támadható felülvizsgálati kérelemmel, amely az
első- és a másodfokú eljárásnak is tárgya volt [Kúria
Pfv.V.20.797/2016/11. (BH2017.232.II.)]. Ezzel
szemben az említett jogszabályhelyet sem az első-,
sem a másodfokú bíróság nem alkalmazta, az ápolás
és gondozás I–II. rendű felperesek által megtéríteni
kért többletköltségének összegét nem annak
alapulvételével határozták meg, az alperest nem
általános kártérítés megfizetésére kötelezték.
[32] A nem vagyoni kártérítések mértékét érintő
felülvizsgálati
támadás
megalapozottságának
vizsgálatakor az alábbiakból kellett kiindulni.
Ilyen esetben abban a kérdésben kell állást foglalni,
hogy a bíróságok a nem vagyoni hátrányokat
teljeskörűen feltárták-e, azokat kellő súllyal
értékelték-e, valamint ennek során figyelemmel
voltak-e a kár bekövetkeztekori értékviszonyokra és
a hasonló tényállású ügyekben kialakult bírói
gyakorlatra
(Kúria
Pfv.III.20.748/2020/4.).
Lényeges
ugyanakkor,
hogy
a
más,
összehasonlításra alkalmas ügyekben hozott
döntéseket nem lehet automatikusan alapul venni,
mert
az
egyéni
körülmények
és
az
egészségkárosodásból
származó
hátrányok
különbsége az, ami alapot adhat az eltérő mértékű
nem vagyoni kártérítés megállapítására. Emellett a
figyelembe vett, az összehasonlítás alapjául szolgáló
ítéletek nem bizonyítékok, azok nem megfelelő
értékelése nem jelenti a régi Pp. 206. § (1)
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bekezdésének
sérelmét
(Kúria
Pfv.III.20.279/2018/4.). A nem vagyoni kártérítés
összegének meghatározása során tehát a bírói
gyakorlat összehasonlításra alkalmas más ügyekben
hozott döntését is értékelni kell, de ez nem jelenthet
mechanikus, számszerűsíthető összevetésen alapuló
vizsgálatot (Kúria Pfv.III.22.392/2016/6.). Ez azt is
jelenti, hogy a bírói gyakorlatban formálódó
értékszínvonal
a
kártérítési
összeg
meghatározásának
csak
a
nagyságrendi
behatárolásához ad szempontot. A személyiségi
jogsértések
és
hátrányos
következményeik
különbözőségei nem teszik lehetővé a kártérítési
összegek ennél pontosabb összevetését. Ehhez
képest a bírói gyakorlattól eltérő döntés sem sérti a
régi Pp. 221. § (1) bekezdését, mert a bíróságnak
nem azt kell indokolnia, hogy mennyiben tér el más
korábbi döntésektől, hanem azt, hogy az adott ügy
egyedi körülményei milyen összeg meghatározását
indokolják (Kúria Pfv.III.20.210/2017/4.).
[33] A felperesek a felülvizsgálati kérelmükben – miként
a fellebbezésükben is – alapvetően két okból
támadták a nem vagyoni kártérítések megfizetéséről
szóló rendelkezést, és kérték e körben az alperesnek
a keresettel egyező marasztalását: egyrészt az I–II.
rendű felperesek javára megítélt nem vagyoni
kártérítések
összege
közötti
indokolatlan
különbségtételre
hivatkoztak,
másrészt
valamennyiük esetében sérelmezték a kár
bekövetkeztekori értékviszonyok és a hasonló
tényállású ügyekben kialakult bírói gyakorlat
figyelmen kívül hagyását. A fentiekben ismertetett
mérlegelési szempontok közül a nem vagyoni
hátrányok teljes körű feltárásának elmaradását, és
ehhez kapcsolódóan a bizonyítékmérlegelés hibáját
kizárólag a II. rendű felperest megillető nem
vagyoni kártérítés tekintetében állították. Az
adekvát
eljárásjogi
jogszabályhelyet,
a
felülvizsgálati kérelemben is feltüntetett régi Pp.
206. § (1) bekezdését azonban a jogerős ítéletnek ez
a rendelkezése sem sérti. Mindkét fokú bíróság
helyesen abból indult ki, hogy a szülők számára a
gyermekük
egészségkárosodottan
való
megszületése súlyos megrázkódtatást, traumát
jelentett, amelynek feldolgozása, a kialakult
helyzethez történő alkalmazkodás rendkívüli
erőfeszítést kíván tőlük. Ennek megfelelően
értékelték azt is, hogy a káresemény a szülők
életvitelét és párkapcsolatát számos területen
egyforma mértékben érintette. A felülvizsgálati
kérelemben
előadottakkal
szemben
annak
számbavétele sem maradt el, hogy e megváltozott
élethelyzetben teljes egészében a II. rendű
felperesre
hárul
a
család
egzisztenciális
biztonságának megteremtése, és a munkája mellett
az I. rendű felperessel együtt részt vesz a III. rendű
felperes ellátásában, valamint az ugyancsak
megnövekedett háztartási teendők elvégzésében.
Ebből következően annak a körülménynek az
értékelése is értelemszerűen megtörtént, hogy a II.
rendű felperes társas kapcsolatai is beszűkültek. A
kifogásolt differenciálás oka ugyanakkor részben
éppen utóbbi hátrány mértékében megmutatkozó
különbség volt: a II. rendű felperestől eltérően az I.
rendű felperes a szakmáját nem gyakorolhatja, és
semmiféle családon kívüli tevékenységet nem
végezhet. Ezen túlmenően a bíróságok helytállóan
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tulajdonítottak a nem vagyoni kártérítések mértéke
közötti megkülönböztetésre okot adó jelentőséget az
I. rendű felperesnél kimutatható fokozottabb
pszichés megterhelésnek, amelyet az igazságügyi
pszichológus
szakértő
szakvéleménye
is
alátámasztott. E körben – a felperesek
hivatkozásával ellentétben – nem volt jelentősége
annak, hogy más, hasonló tényállású ügyben a
bíróságok differenciáltak-e a szülők között a nem
vagyoni kárigények elbírálása során. A jelen perben
eljárt bíróságok az eset összes körülményének,
egyedi sajátosságainak figyelembevételével hozták
meg döntésüket, és a bizonyítékok okszerű
mérlegelésével jutottak arra a következtetésre, hogy
adott esetben indokolt az I. és a II. rendű felperes
részére járó nem vagyoni kártérítés mértéke
tekintetében a közöttük való különbségtétel.
[34] A felperesek egyebekben – a régi Ptk. 355. § (1)–(4)
bekezdéseinek megsértésére való hivatkozáson túl –
a mérlegelés további, a régi Pp. 206. § (3)
bekezdésének alkalmazása során érvényesíthető
szempontjai, vagyis a kár bekövetkeztekori
értékviszonyok és az azok megjelenítésére
alkalmas, az összehasonlítás alapjául szolgálható
eseti döntések nem megfelelő értékelését
sérelmezték. E vonatkozásban helyesen fejtették ki,
hogy az említett értékelés nem szűkíthető le az
egészségügyi szolgáltatók elleni kártérítési perekben
követett bírói gyakorlatra. A
különböző
határozatokat
az
okozott
személyiségi
jogsértéseknek és azok következményeinek, a
károsultaknál jelentkező nem vagyoni hátrányoknak
a hasonlósága teszi alkalmassá az összehasonlításra.
A bírói mérlegelésnek ez a lépése azonban – a
fentiekben bemutatottak szerint – szükségképpen, a
jellegéből
adódóan
csak
hozzávetőleges,
nagyságrendi behatárolásra ad lehetőséget.
[35] Mindezekhez képest a jogerős ítéletnek az alperest
az I–II. és a IV. rendű felperes javára nem vagyoni
kártérítés megfizetésére kötelező rendelkezése sem
a régi Pp. 206. § (3) bekezdését, sem a – teljes
kártérítés elvét rögzítő – régi Ptk. 355. § (4)
bekezdését nem sérti. A maradéktalanul feltárt nem
vagyoni hátrányok súlyát ugyanis a másodfokú
bíróság a megjelölt felperesek esetében megfelelően
vette figyelembe, és a nem vagyoni kártérítések
mértékét egymáshoz viszonyítottan is helytállóan
határozta meg. Helyesen állapította meg továbbá
azt, hogy ezek az összegek a hasonló tárgyú
ügyekben megítélt nem vagyoni kártérítésekhez és a
korabeli értékviszonyokhoz képest túlzott mértékű
eltérést nem mutattak. Ezzel ellentétes következtetés
levonására a felperesek által az eljárás korábbi
szakaszaiban és a felülvizsgálati eljárásban egyaránt
hivatkozott eseti döntések sem adhattak okot.
Emellett a másodfokú bíróság azzal, hogy – a IV.
rendű felperest megillető nem vagyoni kártérítés
kivételével az elsőfokú bírósággal azonos –
mérlegelésének szempontjairól kellő részletességgel
számot adott, a régi Pp. 221. § (1) bekezdése által
előírt indokolási kötelezettségét teljesítette. A
felülvizsgálati kérelemben előadottakkal szemben a
felülbírálat korlátait meghatározó régi Pp. 253. § (3)
bekezdését sem sértette, a felperesek fellebbezését
ugyanis teljes terjedelmében, az abban foglalt, a
nem vagyoni kártérítések összegével kapcsolatos
hivatkozásokat is figyelembe véve bírálta el.
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[36] Az elsőfokú bíróság a III. rendű felperes esetében is
hiánytalanul rögzítette azokat a hátrányokat,
amelyeket a nem vagyoni kártérítés mértékének
megállapításakor értékelni kellett. A III. rendű
felperest a születése óta fennálló súlyos
egészségkárosodása teljes egészében megfosztja az
önálló életvitel lehetőségétől. A mind a négy
végtagjára kiterjedő mozgáskorlátozottsága, a
látáskárosodása és az epilepsziája önmagukban is
rendkívül jelentős, az egész életére kiható
hátrányoknak
tekinthetők.
Mindezek
figyelembevétele mellett, a kár bekövetkeztekori
értékviszonyokra és az azokat tükröző eseti
döntésekre tekintettel a felperesek a felülvizsgálati
kérelmükben megalapozottan hivatkoztak arra, hogy
a jogerős ítélet alapján az alperes által a III. rendű
felperes részére fizetendő nem vagyoni kártérítés
nem nyújt megfelelő ellentételezést. Emiatt a régi
Ptk. 355. § (4) bekezdésének sérelmére figyelemmel
a Kúria e nem vagyoni kártérítés összegét
22 000 000 forintban határozta meg azzal, hogy az
alperes ezen összeg után az elsőfokú bíróság
ítéletében megállapított késedelmi kamat fizetésére
köteles.
[37] A felülvizsgálati kérelemmel érintett egyetlen,
járadékként érvényesített vagyoni kártérítési igény,
az I–II. rendű felperesek által megtéríteni kért
ápolás
és
gondozás
többletköltsége
a
megnevezésének
megfelelően
azokra
a
többletkiadásokra terjedt ki, amelyek a III. rendű
felperesnél az egészséges ikertestvére, a IV. rendű
felperes esetében szükséges ápolási és gondozási
tevékenységekkel
járó
kiadásokhoz
képest
felmerültek és a jövőben felmerülnek. A kereset
szakaszosan behatárolt, életkoronkénti bontásban
tartalmazta az egyes tevékenységek, az azokhoz
tartozó időráfordítások és a különbözetként
jelentkező
időszükségletek
feltüntetését.
A
felperesek azok alapulvételével, a mindenkori
minimálbér szerinti óradíjjal számolva, az emelt
összegű családi pótlék és a GYES levonásával
határozták meg az általuk követelt lejárt és
folyamatos járadék mértékét. A másodfokú bíróság
a szóban forgó többletfeladatok indokoltságát – az
I–II. rendű felperesek személyes előadása és az
általános élettapasztalat mellett – az orvosszakértői
vélemény és a tanúvallomások által is igazoltnak
tartotta. Ezzel szemben a tevékenységek
időszükségletének meghatározását szükségszerűen
becslésen alapulónak tekintette, és azok
bizonyítására a felperesek kimutatásait nem tartotta
alkalmasnak. Az alperes által az említett jogcímen
fizetendő járadék összegét ezért mérlegeléssel,
ugyan az elsőfokú bíróság ítéletében foglaltaknál
nagyobb, de a keresetben megjelöltnél kisebb
összegben határozta meg. A jogerős ítéletnek ez a
rendelkezése a következő indokok miatt
jogszabálysértő.
[38] Az elsőfokú bíróság a perben kirendelt szakértői
intézmény által kijelölt igazságügyi orvosszakértő
szakvéleménye kiegészítésének elrendelésekor a
szakértő feladataként határozta meg a keresetben
megjelölt ápolási és gondozási tevékenységek
indokoltságának megállapítását, valamint annak
megválaszolását, hogy a III. rendű felperes az
egészségi állapota miatt a nap 24 órájában
folyamatos felügyeletre szorult, illetve szorul-e. A
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szakértő a felperesek által feltüntetett ápolási és
gondozási
szükségletet
orvosszakértőileg
elfogadhatónak tartotta, megállapította a felsorolt
tevékenységek addigi és a jövőbeni indokoltságát,
valamint azt, hogy a III. rendű felperes az egészségi
állapotára tekintettel a nap 24 órájában felügyeletre
szorul.
A
szakvéleménnyel
kapcsolatos
aggályossági ok fennállására a bíróságok egyike
sem utalt, és a másodfokú bíróság azt – a fentiek
szerint – az ellentételezendő többletfeladatok
szükségességének bizonyítására alkalmasnak találta.
Habár a szakértő a folyamatos felügyelet
indokoltságát is megállapította, a másodfokú
bíróság a szakvéleményt e részében figyelmen kívül
hagyta, és az időráfordítás mértékét mérlegeléssel
határozta meg.
[39] Ezzel szemben rámutat a Kúria, hogy nem csupán
az egészségkárosodott gyermek ápolásával és
gondozásával
kapcsolatos
többletfeladatok
indokoltsága, de e tevékenységek időszükséglete is
olyan
körülménynek
minősül,
amelynek
megállapításához a régi Pp. 177. § (1) bekezdése
által a szakértő alkalmazásának egyik feltételeként
előírt különleges szakértelemre van szükség.
Ugyanakkor az, hogy az erre tekintettel
járadékigényt érvényesítő hozzátartozó az általa
megjelölt fenti tevékenységeket valóban elvégzi-e, s
ha igen, milyen időtartamban, már olyan ténynek
tekinthető, amely a perben egyéb módon
bizonyítandó. Ezzel együtt, mivel a gyermek
személye körüli teendők időszükséglete teljes
pontossággal nem határolható be, a szükséges
humánerő-ráfordítás értékének a meghatározása
végeredményben a régi Pp. 206. § (3) bekezdésén
alapuló
mérlegeléssel
történhet
(Kúria
Pfv.III.20.210/2017/4.). E döntés sem lehet azonban
önkényes, és meg kell felelnie a régi Pp. 206. § (1)
bekezdése
szerinti
mérlegeléssel
szemben
támasztott követelményeknek.
[40] Az adott esetben az aggálymentes szakvélemény a
keresetben feltüntetett ápolási és gondozási
többletfeladatok indokoltsága mellett azok állított
időszükségletét is alátámasztotta, az I–II. rendű
felperesek
pedig
az
általuk
részletezett
tevékenységek
elvégzését
tanúvallomásokkal
bizonyították. Kiemelendő továbbá, hogy a
járadékszámítás alapjául szolgáló kimutatásukban
az I–II. rendű felperesek mellőzték a III. rendű
felperes által intézményben (kórházban, óvodában
és iskolában) töltött időszakok figyelembevételét, és
az így feltüntetett időráfordítás mértéke a gyermek
körüli egyéb, a további kereseti követeléseknél
felsorolt teendők időigényével együtt sem tekinthető
eltúlzottnak. Mivel pedig a számítás során a
minimálbér alkalmazását és az előzőekben
megjelölt társadalombiztosítási juttatások levonását
a másodfokú bíróság is helytállónak tartotta, ezért a
járadék
mértékének
a
keresettől
eltérő
meghatározását ez sem indokolhatta. Mindezek
miatt a jogerős ítéletnek az ápolási és gondozási
többletköltség megfizetéséről szóló rendelkezése a
felülvizsgálati
kérelemben
megjelölt
jogszabályhelyek közül a régi Pp. 177. § (1)
bekezdését, valamint 206. § (1) és (3) bekezdését is
sérti.
[44] A Kúria a kifejtettekre figyelemmel, a régi
Pp. 275. § (4) bekezdése alapján a jogerős ítélet
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felülvizsgálati kérelemmel támadott rendelkezését
részben – a másodfokú perköltség viselésére is
kiterjedően – hatályon kívül helyezte, az elsőfokú
bíróság ítéletének fellebbezett rendelkezését részben
megváltoztatta, az alperes által a III. rendű felperes
részére fizetendő nem vagyoni kártérítés összegét –
az elsőfokú bíróság ítéletében írt késedelmi
kamatfizetési kötelezettség változatlan hagyása
mellett – 22 000 000 forintra felemelte; az alperes
által az I–II. rendű felperesek mint egyetemleges
jogosultak részére fizetendő lejárt járadék összegét
35 003 541 forintra felemelte azzal, hogy az alperes
ebből az összegből 2017. augusztus 15-től a
kifizetés napjáig 7 667 681 forint helyett 22 343 682
forint után köteles megfizetni az elsőfokú bíróság
által megállapított mértékű késedelmi kamatot; az
alperes által az I–II. rendű felperesek mint
egyetemleges jogosultak részére 2020. október 1jétől fizetendő havi járadék összegét 418 930
forintra felemelte.

[4]
[5]

(Kúria Pfv.III.20.566/2021/5.)
Az utóbb alaptalanná vált ideiglenes
124
intézkedéssel összefüggésben okozott kár
megtérítése iránt kártalanítás vagy kártérítés címén

igényt csak az ideiglenes intézkedéssel közvetlenül
érintett, az eljárásban félként részt vevő személy
érvényesíthet [1952. évi III. törvény (Pp.) 156. § (1)
bek.; 1995. évi XXXIII. törvény 104. § (13)-(14) bek.;
1959. évi IV. törvény (Ptk.) 198. § (3) bek., 339. § (1)
bek.; 2004/48. EK Irányelve 9. cikk (7) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A főtevékenységként gyógyszer és gyógyászati
termékek nagykereskedelmét folytató – 2014. június
6-ig L. P. Kft. néven működő – felperes a jogosultja
a fogamzásgátló gyógyszerkészítmények (a
továbbiakban:
termékek)
forgalombahozatali
engedélyének. A termékeket a spanyolországi
székhelyű L. L. F. S.A. (a továbbiakban: Gyártó)
gyártja. A termékek magyarországi forgalmazása jól
elhatárolhatóan két értékesítési struktúrában valósult
meg.
[2] Az első esetben, 2011. december 31-ig a Gyártó
közvetlenül hozta be Magyarországra a termékeket,
azok belföldi értékesítését és logisztikáját a
„Distribution agreement” című szerződés 2010.
április 12-i módosítása alapján a C. Kft. (a
továbbiakban: Kft.) szervezte meg. A szerződés
szerint a Gyártó bizományosi árukészleteket
bocsátott a Kft. rendelkezésére, utóbbi pedig a
termékeket a magyar gyógyszernagykereskedők
részére értékesítette, majd minden hónap végén
elszámolást küldött a Gyártónak, aki ennek alapján
gyűjtőszámlát állított ki részére. A Kft.-nek a
Gyártó úgy fizetett díjat, hogy a számlák a termékek
vételárának a Kft. szolgáltatási díjaival csökkentett
összegét tartalmazták. A termékek tulajdonjoga a
vételár megfizetéséig a Gyártónál maradt.
[3] A második formában, 2012. január 1-jétől a
termékeket a Gyártó közvetlenül a felperesnek
szállította, az együttműködés részleteit a köztük
2012. január 1-én létrejött „License and supply
agreement” megjelölésű szerződés rögzítette. A
felperes
a
forgalombahozatali
engedély
megszerzéséhez jogot nyert a termékekkel

[6]

[7]

kapcsolatos regisztrációs dosszié használatára. A
felperes, a Gyártó és a Kft. közötti háromoldalú
szerződés értelmében 2012. január 1-jétől a felperes
bocsátott bizományosi készleteket a Kft.
rendelkezésére, és utóbbi társaság értékesítette
azokat a magyar gyógyszernagykereskedők felé,
majd hónap végén elszámolást küldött a
felperesnek, aki ennek alapján számlát állított ki,
mely a termékek vételárának a Kft. szolgáltatási
díjaival csökkentett összegét tartalmazták. A
felperes promóciós, marketing tevékenységet is
végzett
a
termékekkel
kapcsolatban
Magyarországon a Gyártóval 2009. február 19-én
kötött promóciós szerződés alapján, mely szerződés
2012. január 1-jével szűnt meg.
Az
alperes
németországi
gyógyszergyártó
vállalkozás, jogosultja volt a 2000. augusztus 31-i
elsőbbségű szabadalomnak.
A keresetlevél benyújtását megelőzően előterjesztett
ideiglenes intézkedés iránti kérelem alapján indult
nemperes eljárásban a szabadalmas alperes
kérelmére az elsőfokú bíróság a 2011. július 11-én
kelt (felperes részére 2011. július 28-án kézbesített)
végzésével kötelezte az alperest 21 000 000 forint
letétbe helyezésére. Ennek teljesítése után a bíróság
kötelezte a felperest a termékek raktáron tartásának,
forgalomba hozatalra ajánlásának, forgalmazásának
abbahagyására, eltiltotta a további jogsértéstől,
elrendelte a termékek felperes székhelyén történő
lefoglalását, és kötelezte a termékek kereskedelmi
forgalomból való visszavonására. A felperes
fellebbezése alapján eljárt Fővárosi Ítélőtábla a
2011. szeptember 29-én kelt (a felperes részére
2011. november 3-án kézbesített végzésével az
elsőfokú végzést hatályon kívül helyezte és az
elsőfokú bíróságot új eljárásra kötelezte. A
megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság a 2012.
január 30-án hozott végzésével a kérelmet
elutasította, amelyet az alperes fellebbezése folytán
eljárt Fővárosi Ítélőtábla a 2012. május 8-án
meghozott végzésével helybenhagyott.
Az alperes a felperessel szemben – 2011. augusztus
11-én – benyújtott keresetében kérte a
szabadalombitorlás
megállapítását
és
jogkövetkezményeinek alkalmazását. Az elsőfokú
bíróság a per tárgyalását a felperes által a
szabadalom megsemmisítése iránt 2011. január
18-án indított eljárás jogerős befejezéséig
felfüggesztette.
Az elsőfokú bíróság a 2014. szeptember 9-én
kihirdetett végzésével a szabadalmat teljes
terjedelmében megsemmisítette. A végzés az
alperes fellebbezése folytán eljárt Fővárosi
Ítélőtábla 2016. szeptember 20-án kelt végzésével
vált jogerőssé. Ezt követően az alperes a
szabadalombitorlás iránti keresetétől elállt, ezért az
elsőfokú bíróság a 2017. április 8-án jogerőre
emelkedett végzésével a pert megszüntette.

A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[8] A felperes 2017. július 5-én benyújtott, majd
módosított keresetében kérte az alperesnek az
elrendelt ideiglenes intézkedés miatt elszenvedett
károk
megtérítésére
kötelezését,
amelyben
egyrészről engedményezési szerződés alapján a
Gyártó kárigényét, másrészről a saját kárait
érvényesítette.
Igényének
jogalapjaként
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elsődlegesen kártalanítás címén a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: régi Pp.) 156. § (1) bekezdését és a
találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 104. § (13)
és (14) bekezdéseit, másodlagosan a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: régi Ptk.) 339. §-át jelölte meg.
Kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest összesen
271 453 252 forint és törvényes mértékű kamatai
megfizetésére. A Gyártó részéről 165 965 737 forint
elmaradt haszon és 30 924 667 forint visszahívás,
jogi képviselet, promóciós és orvoslátogató
költségek, saját részéről 64 562 848 forint elmaradt
haszon és 10 000 000 forint imázs és goodwill
veszteség címén érvényesítette az igényét.
[9] Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására
irányult. Elsődlegesen arra hivatkozott, hogy a
keresetlevél
benyújtásának
időpontjában
a
követelésnek a felperes még nem volt az
engedményese és elévülési kifogást is előterjesztett.
Érdemben vitatva a keresetet azzal érvelt, hogy a
Gyártó a nemperes és peres eljárásokban félként
nem vett részt, illetve jogellenes magatartást nem
tanúsított, továbbá az okozati összefüggés sem áll
fenn, miután az ideiglenes intézkedés a Gyártó
vonatkozásában nem tartalmazott tiltó rendelkezést.
A felperes esetében pedig az zárja ki a kár
felmerülését, hogy az ideiglenes intézkedés
hatályának időtartamában még nem forgalmazta a
terméket, mivel ezt a tevékenységet csak 2012.
január 1-jén kezdte meg. Ugyanezen okból nem
sérülhetett a felperes cégének jóhírneve sem. Vitatta
az egyes kárelemek számításának helyességét, és
azzal is érvelt, hogy amennyiben mégis érte kár a
felperest, azt önmagának okozta.
Az első- és a másodfokú ítélet
[10] Az elsőfokú bíróság ítéletével a kereseteket
elutasította.
[11] Indokolásában rögzítette, hogy a felperes az
elrendelt ideiglenes intézkedéssel okozott károk
megtérítését követeli arra hivatkozva, hogy az
annak alapjául szolgáló szabadalmat utóbb az
elsőbbség
napjára
visszaható
hatállyal
megsemmisítették. Az elsőfokú bíróság külön
vizsgálta a tárgyi keresethalmazatban álló
igényeket.
[12] A Gyártó kártérítési igényének felperes által
engedményezés útján való érvényesítésével
kapcsolatban az elsőfokú bíróság rögzítette: csak a
jelen perben derült ki, hogy az ideiglenes intézkedés
2011. július 11-i elrendelése és még a hatályon
kívül helyezése időpontjában is kizárólag a Gyártó
forgalmazta Magyarországon a termékeket a Kft.
közreműködésével. Tehát az a sajátos helyzet állt
elő, hogy a bíróság az intézkedést olyan személlyel
szemben rendelte el, aki a termékeknek akkor nem
volt forgalmazója, és kérelem hiányában nem
rendelt el intézkedést azzal a személlyel szemben,
aki a termékek akkori magyarországi forgalmazását
ténylegesen végezte. Történt ez annak ellenére,
hogy a felperes, akit az ideiglenes intézkedés iránti
eljárás kérelmezettjeként a bíróság előzetesen
meghallgatott, a forgalmazási tevékenységet nem
tagadta, és a – magyarországi forgalmazást végző –
Gyártó szerepéről csak annyit adott elő, hogy ő a
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kifogásolt termékek gyártója. Miután a bíróság a
termékek
magyarországi
forgalombahozatali
engedélyének jogosultját eltiltotta a termékek
forgalmazásától, a Gyártó úgy döntött, hogy nem
forgalmazza a termékeket Magyarországon. Ebből
eredően az érvényesített kárigény az elmaradt
haszonból, ami egyrészt az ideiglenes intézkedés
hatálya alatti (2011. augusztus 2.–2011. november
3.) teljes árbevétel kiesésből, másrészt az intézkedés
hatályon kívül helyezése után 2012 februárjáig tartó
részleges forgalomkiesésből, továbbá a termékek
visszahívásával felmerült és egyéb költségekből áll.
[13] Az elsődleges jogalapot vizsgálva az elsőfokú
bíróság kifejtette, hogy a Gyártó az alperes
jogszabály által megengedett magatartásával
okozott kár kompenzációját, azaz kártalanítást
igényelhet. Ennek jogszabályi alapjaként a régi Pp.
156. § (1) bekezdése és az Európai Parlament és a
Tanács a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről
szóló 2004/48 EK Irányelve (a továbbiakban:
Irányelv) átültetése nyomán az Szt. 104. § (13)–(14)
bekezdései fogadhatók el, amelyeknek az Irányelv
9. cikk (7) bekezdésével azonos anyagi jogi tartalom
tulajdonítható. Az Irányelv a kártalanítási
jogviszonyt a „felperes” és „alperes” viszonyaként
határozza meg, e szóhasználatból következően
kártalanítást az igényelhet, akivel szemben az
ideiglenes intézkedést kérték. Ez az értelmezés
összhangban áll az Irányelv alapvető tárgyával és
céljával, ami a szellemi tulajdon védelme [(1)
preambulumbekezdés], és e jogok érvényesítéséhez
szükséges intézkedések, eljárások és jogorvoslatok
harmonizálása (1. cikk). Nincs olyan értelmező
rendelkezése az Irányelvnek, aminek alapján az
„alperes” fogalmába a bíróság vagy más hatóság
előtti
intézkedéseken,
eljárásokon
és
jogorvoslatokon kívüli személyi kör is beleértendő
volna.
De
ez
következik
a
(22)
preambulumbekezdésből is, amely szintén az
alperes oldalán felmerült költségek és okozott kár
fedezésére szolgáló garanciák biztosításának
szükségességét említi. Minthogy a Gyártó a
nemperes eljárásban félként nem vett részt, a régi
Pp. 156. § (1) bekezdése és az Szt. 104. § (13)–(14)
bekezdései számára nem biztosítanak alanyi jogot
az ideiglenes intézkedés miatti kártalanításra, tehát
az elsődlegesként megjelölt jogalapon a Gyártó
kárainak megtérítésére a felperes megalapozottan
nem tarthat igényt.
[14] Ugyanerre a következtetésre jutott az elsőfokú
bíróság a Gyártó régi Ptk. 339. § (1) bekezdésén
alapuló másodlagosan megjelölt kártérítési igényét
illetően is. Álláspontja szerint a hivatkozott
jogszabályi rendelkezés alapján a károkozó
magatartás jogellenessége esetén követelhető az
okozott kár megtérítése, azonban a károk okaként
megjelölt ideiglenes intézkedés kérése és bíróság
általi elrendelése jogszabály által megengedett
magatartás, ami kizárja jogellenességét. Az elsőfokú
bíróság elvetette azt a felperesi érvelést, miszerint
jogszabályi
kivételektől
eltekintve
minden
károkozás eleve jogellenesnek minősül. Rámutatott,
hogy a károkozás jogellenességét generálisan
kimondó szabály az alkalmazandó Ptk.-ban nincs. A
jogellenesség valamely konkrét jogszabályi
rendelkezés megsértését, azzal való ellentétességet
jelent. A felperes olyan jogszabályi rendelkezést,
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[15]

[16]

[17]
[18]

amellyel az ideiglenes intézkedés az alapul szolgáló
jog utólagos megszűnése miatt ellentétbe kerülne,
felhívni nem tudott. Az elsőfokú bíróság
meggyőződése szerint az ideiglenes intézkedést még
fikcióval sem lehet jogellenesnek tekinteni, mert
adott magatartás nem lehet egyszerre jogszabállyal
ellentétes (jogellenes) és a jogszabály által
megengedett. Az ideiglenes intézkedés alapjául
szolgáló
jog
utólagos
visszamenőleges
megszűnésének
következménye
nem
a
jogellenesség, hanem a megalapozatlanság.
Az elsőfokú bíróság a Gyártó kárigényeit az
elévülés miatt sem találta érvényesíthetőnek.
Megállapította, hogy a Gyártó kárigénye – a
követelések közül a legkésőbb esedékessé váló
elmaradt haszon iránti igény tekintetében is – 2017.
februárjában
elévült,
a
szabadalom
megsemmisítéséig az elévülés nyugvása pedig nem
állapítható meg, ezért a Gyártó kárai a 2017. július
5. napján benyújtott keresetlevéllel a régi Ptk. 325. §
(1) bekezdése értelmében már nem voltak
érvényesíthetők. Mindezek alapján az elsőfokú
bíróság teljes egészében elutasította a felperesnek a
Gyártó kárigényeire vonatkozó keresetét.
A felperes saját kárainak megtérítése iránti
keresetének elsődleges jogalapja tekintetében az
elsőfokú bíróság rögzítette, hogy az ideiglenes
intézkedés iránti nemperes eljárásban a bíróság
kérelmezettként
őt
marasztalta,
ezért
vonatkozásában teljesül az Irányelv 9. cikk (7)
bekezdése szerinti személyi feltétel, az alperesi
minőség, így ezt a jogot ő érvényesítheti. Az
elévülési kifogás megalapozottságát vizsgálva az
elsőfokú bíróság arra a következtetésre jutott, hogy
a
kártalanítás
a
szabadalom
jogerős
megsemmisítésével és a bitorlási per 2017. április 8án jogerős határozattal történt megszüntetésével vált
esedékessé, ezért a felperesnek a régi Pp. 156. § (1)
bekezdése és az Szt. 104. § (13)–(14) bekezdésein
alapuló kártalanítási igénye a keresetlevél 2017.
július 5-i benyújtásakor nem évült el.
Az elsőfokú bíróság a felperes saját káraként
érvényesített igényét alaptalannak találta.
Az elmaradt haszon címén megjelölt követeléssel
kapcsolatban, amelyet a felperes az ideiglenes
intézkedés hatályon kívül helyezése után
bekövetkező részleges árbevétel-kiesés miatt
igényelt, az elsőfokú bíróság kifejtette, hogy a
felperes csak 2012 elejétől kapcsolódott be a
forgalmazásba olyan módon, hogy a Gyártó
közvetlenül neki szállította a termékeket, tőle azokat
megvásárolta, majd tovább értékesítette a
nagykereskedőknek, ezért a felperes által a 2012.
január 1. utáni forgalmazásban kimutatott elmaradt
árbevétel jogilag nem minősül elmaradt haszonnak,
s az nem is áll közvetlen okozati összefüggésben az
ideiglenes intézkedéssel. Nem fogadta el a felperes
piacvesztéssel kapcsolatos érvelését, tekintettel arra,
hogy a releváns időszakban mindössze a
forgalomba-hozatali engedélyek jogosultja volt,
korábban nem forgalmazta a termékeket.
Megállapítása szerint 2012. január–februárban a
felperes számára realizálható forgalom viszonyítási
alap hiányában nem tekinthető elmaradó
forgalomnak. A felperes saját döntése volt a 2012.
januári piacra lépés, ekkor pontosan kalkulálhatta az
elérhető forgalmat, tisztában volt a korábbi időleges

bírósági tiltással és a felek közti jogvitával, tehát
semmilyen olyan előre nem kalkulálható, váratlan
körülménnyel nem kellett szembe néznie, amely az
általa várható forgalom elmaradását jelenthetné.
Másrészt a piaci részesedést a Gyártó alakította
azzal,
hogy
a
termékek
forgalmazását
felfüggesztette az ideiglenes intézkedés hatálya
alatt. Az okozati összefüggés megítélésében
közömbös, hogy a Gyártó döntése önkéntes, jó
szándékú, jogkövető volt, csak annak van
relevanciája, hogy emiatt a felperes alacsonyabb
piaci részesedéssel kezdhette meg a fogalmazást. Az
Irányelv 9. cikk (7) bekezdése alapján érvényesített
károknak az ideiglenes intézkedés megalapozatlanul
való igénylésével közvetlen okozati összefüggésben
kell állnia, ami az adott esetben nem teljesül, mert
az alperes ideiglenes intézkedés iránti kérelme és a
felperes esetleges elmaradt haszna között csak
közvetett okozati kapcsolat áll fenn, melyet a
Gyártó piacalakító döntése közvetít.
[19] Az elsőfokú bíróság a felperesnek a termékek
márkaneve goodwilljének csökkenéséből és saját
imázs vesztéséből eredő kártalanítási igényeit
bizonyítottság hiányában tartotta alaptalannak.
Megállapítása szerint a felperes nem mutatta be,
hogy az intézkedés elrendelése előtt a termékek
márkaneve, illetve személyes megítélése milyen
volt, az ebben bekövetezett változás miben
nyilvánult meg, mik azok a konkrét tapasztalatai,
amelyekből a jóhírnév elvesztésére következtet.
Konkrétumok előadása nélkül a szakértői bizonyítás
iránti indítvány súlytalan, de alkalmatlan bizonyítási
eszköz is lenne, mert a jóhírnév megítélése nem
szakkérdés. Emellett a peradatok sem engednek a
felperes vagy a márkanév jó hírnevének számottevő
romlására következtetni. A termékeket az
intézkedés elrendelésekor nem a felperes
forgalmazta, nem kellett lépéseket tennie a tiltás
végrehajtása érdekében, neve csak a forgalombahozatali engedély miatt volt a termékekhez
kapcsolható, ami azonban csupán egy szűk szakmai
kör számára releváns adat, amely pontosan tisztában
lehet az ilyen intézkedések rendeltetésével, átmeneti
jellegével. Ha a saját döntése alapján 2012-ben
megkezdett forgalmazással a piac vagy a fogyasztók
körében a felperes megítélése romlott volna, azt
kizárólag önmagának róhatná fel, ilyesmivel
azonban bizonyosan nem számolt, hiszen maga is
úgy nyilatkozott, hogy legkésőbb 2012 októberére
sikerült visszanyernie a termékek ideiglenes
intézkedés előtti piaci részesedését.
[20] A felperes és az alperes fellebbezése alapján eljárt
másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság
ítéletét helybenhagyta és a felperest az alperes
részére 2 000 000 forint másodfokú eljárási költség
megfizetésére kötelezte.
[21] A jogerős ítélet – felülvizsgálati kérelem elbírálása
szempontjából releváns – indokolása szerint a
magyar jogalkotás az Irányelv 9. cikk (7)
bekezdésében előírt kártérítést/kártalanítást az
anyagi jogi szabályozás szintjén ténylegesen nem
ültette át a nemzeti jogba, a kereset a felperes által
megjelölt jogalapon azonban elbírálható volt a régi
Pp. 156. § (1) bekezdésének, valamint az Szt. 104. §
(13)–(14) bekezdéseinek az Irányelv hivatkozott
rendelkezésével
összhangban
történő
értelmezésével. Az Irányelv 9. cikk (7) bekezdése
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(egyezően a TRIPS egyezmény 50. Cikk (7)
bekezdésével) nem egy adott jogrendszer konkrét
polgári jogi kártérítési vagy kártalanítási szabályaira
utal, hanem általános uniós elvként azt határozza
meg, hogy az ideiglenes intézkedéssel érintett fél a
sérelem, hátrány megtérítését követelheti. Ezt az
igényt a másodfokú bíróság nem azonosította a
magyar jogban a felróhatósághoz kötődő kártérítési
jogalappal, hanem kártalanítási jellegűnek tekintette
és ezt a megközelítést az Európai Unió Bírósága (a
továbbiakban: EUB) C-688/17. számú ítéletében
kifejtettek ismeretében is helytállónak tartotta.
[22] A másodfokú bíróság – egyetértve az elsőfokú
bíróság álláspontjával – kifejtette, hogy a Gyártó
elsődleges kártalanítási keresete megalapozatlan,
mivel ilyen igényt kizárólag az a személy terjeszthet
elő, aki az eljárásban félként szerepelt, akire nézve
az ideiglenes intézkedés kötelezést, eltiltást
tartalmazott. Ez áll összhangban az Irányelv 9. cikk
(7) bekezdésével, amely kifejezetten meghatározza,
hogy megfelelő kártérítést/kártalanítást az alperes
kérelmére és az alperes számára rendelhet el a
bíróság. Az Irányelv egyrészről lehetővé teszi az
azonnali jogvédelmet nyújtó ideiglenes intézkedés
alkalmazását, ugyanakkor garanciát is biztosít, de
kizárólag az intézkedéssel kötelezett fél részére. A
felperes téves álláspontjával szemben, annak nincs
döntő jelentősége, hogy közvetlenül és ténylegesen
ki szenvedett károkat az ideiglenes intézkedés
folytán. Az igény érvényesítésére jogosultak köre
nem tágítható. Nem lehet eltérő következtetésre
jutni az Irányelv felperes által hivatkozott (18)
preambulumbekezdése alapján sem. A magyar
jogrendszer nem teremti meg annak a lehetőségét,
hogy olyan személy is „jóvátételt” nyerhessen a
letett biztosítékból, akire vonatkozóan az ideiglenes
intézkedés végrehajtandó rendelkezést nem
tartalmazott, azaz az intézkedéssel ténylegesen nem
kötelezett személynek nincs kereshetőségi joga az
egykori szabadalmassal szemben még abban az
esetben sem, ha ebből eredően valóban hátrányok
érték.
[23] Rámutatott a másodfokú bíróság: a felperes a
nemperes eljárásban tisztában volt azzal, hogy a
sérelmezett termékeket nem ő forgalmazza, így az
őt
kötelező
rendelkezés
valójában
nem
kényszeríthető ki, ugyanakkor nem tett semmit
annak érdekében, hogy a Gyártó, a termékek hazai
forgalmazója az eljárásba belépjen. Ehelyett a
Gyártó, figyelemmel a termékek forgalombahozatali engedélyének jogosultjával szemben
elrendelt ideiglenes intézkedésre azt a megoldást
választotta, hogy leállította a termékek szállítását és
értékesítését Magyarországon. A Gyártó azonban a
saját üzleti kockázatába tartozó döntésből eredő
kára miatt nem léphet fel eredményesen az
alperessel szemben a régi Pp. 156. § (1) bekezdése
vagy az Szt. 104. § (13)–(14) bekezdései alapján.
[24] A másodfokú bíróság nem fogadta el a felperes
fellebbezési érvelését a Gyártó másodlagos
jogcímen, a régi Ptk. 339. § (1) bekezdése alapján
előterjesztett kártérítési követelése tekintetében.
Kifejtette, hogy ezen igény esetében nem elégséges
a kár bekövetkezése és az okozati kapcsolat
fennállása,
elengedhetetlenül
szükséges
a
jogellenesség megléte is. Az ideiglenes intézkedés
kezdeményezése a találmány jogosultjának
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[26]

[27]

[28]

jogszabályban biztosított joga mindaddig, amíg
érvényes szabadalommal rendelkezik. Nem igényel
külön bizonyítást és utólag sem vitatható, hogy a
jogszabály által megengedett ideiglenes intézkedés
kérelmezése nem minősül jogellenes magatartásnak.
Legfeljebb a kérelem, illetve az annak alapján
elrendelt ideiglenes intézkedés – a megváltozott
körülmények
miatt
–
utóbb
válhat
megalapozatlanná, amely azonban nem szolgálhat a
kárfelelősség alapjául. Mivel a jogellenesség hiánya
önmagában
kizárja
a
kártérítési
igény
érvényesíthetőségét, a másodfokú bíróság a Gyártó
követelésének elévülése kérdésben már nem foglalt
állást.
A másodfokú bíróság a felperes kártalanítás jellegű
saját igényének érvényesíthetőségét – egyezően az
elsőfokú bíróság álláspontjával – elfogadhatónak
tartotta, figyelemmel arra, hogy a felperes részese
volt a nemperes eljárásnak, miután az ideiglenes
intézkedést a bíróság vele szemben rendelte el,
vagyis azon személyi körbe tartozik, aki a
hivatkozott nemzeti és irányelvi szabályok alapján,
alanyi jogon kártalanítást követelhet az alperestől.
A másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú
bíróságnak azzal az álláspontjával, hogy a felperes
kártalanítási igénye nem évült el, figyelemmel arra,
hogy a szabadalom megsemmisítése tárgyában
hozott másodfokú döntésnek és azt követően, az
alperes keresettől való elállása folytán a
szabadalombitorlás
iránt
indult
per
megszüntetésének az időpontjához viszonyítva
számítható a követelés esedékessé válása.
A felperes által érvényesített kárigény egyes
elemeinek tekintetében a másodfokú bíróság
mindenben egyetértett az elsőfokú bíróság
döntésével és indokaival. Kiemelte, hogy a
nemperes eljárásban kérelmezetti pozícióban
szereplő felperes nem tárta fel, hogy nem ő végzi a
kifogásolt termékek forgalmazását, így az elrendelt
intézkedés valójában nem jelentett szankciót
számára. Amikor pedig 2012 januárjában a
tényleges forgalmazást megkezdte, az ideiglenes
intézkedés már több, mint három hónapja nem volt
hatályban. A felperes a termékek „előtörténetének”
pontos ismeretében határozott úgy, hogy megkezdi
azok forgalmazását, vagyis bizonyosan tudta, hogy
egy visszaesett forgalmi helyzetből indul, ami abból
adódott, hogy a Gyártó időlegesen kivonta a
termékeket a magyar piacról. A felperes elmaradt
haszna csak a saját korábbi eredményéhez
viszonyítva lenne értelmezhető, miután azonban
megelőzően nem forgalmazta a perbeli termékeket,
fogalmilag kizárt, hogy elmaradt hasznot
realizálhatott volna. Emellett nem áll fenn a
közvetlen okozati összefüggés sem a felperes
igénye és a megalapozatlan kérelem alapján
elrendelt ideiglenes intézkedés között, így nem
tarthat igényt elmaradt haszon címén a felperes a
kártalanításra.
A másodfokú bíróság megállapítása szerint a
goodwill sérelem és imázs vesztés miatt
érvényesített kártalanítás körében a régi Ptk. 78. §
(1) és (2) bekezdései alapján a jóhírnév sérelmének
megállapíthatósága előfeltétele a nem vagyoni igény
követelésének. A felperes e tekintetben még a
fellebbezésben
is
csupán
általánosságokra
hivatkozott, nem tárt fel arra vonatkozó tényeket,
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amelyekből arra lehetne következtetni, hogy az
alperes magatartása miatt a felperes cégének vagy a
termékek márkájának megítélésében negatív
változás következett be és ez miben nyilvánult meg.
Az alperes F/18. alatt csatolt levele, amiben
tárgyilagosan tájékoztatja a szakmai közönséget a
felek jogvitájáról és várható fejleményeiről, nem
valósítja meg a jóhírnév megsértésének törvényi
tényállási elemeit. Miután a személyhez fűződő
jogsértés nem nyert bizonyítást, nem lehet alapos a
felperes nem vagyoni kárigénye, emiatt már
irreleváns az, hogy elvárható-e a hátrány
bizonyítása.
[29] A másodfokú bíróság a felperes régi Ptk. 339. § (1)
bekezdése szerint másodlagosan előterjesztett
kártérítési keresetét a Gyártó ugyanezen a jogalapon
előterjesztett kárigényénél kifejtett okból találta
alaptalannak.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[30] A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be
felülvizsgálati kérelmet, annak hatályon kívül
helyezése és elsődlegesen az alperesnek –
elsődlegesen
kártalanításként,
másodlagosan
kártérítés jogcímén – a kereseti követelés szerinti
marasztalása érdekében, e körben a letétbe helyezett
biztosítéknak a felperes részére történő kiutalásáról
való rendelkezéssel; másodlagosan közbenső ítélet
meghozatalát kérte annak megállapításával, hogy az
alperes teljes mértékben felelős – elsődlegesen
kártalanítás, másodlagosan kártérítés alapján – a
Gyártó és a felperes által elszenvedett minden
kárért, amelyet a felperes a jelen perben érvényesít,
és az elsőfokú bíróságnak a kár összegének
megállapítása tekintetében az eljárás folytatására
kötelezését kérte; harmadlagosan az elsőfokú
bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára
utasítását indítványozta. A felperes a felülvizsgálati
kérelmei nem teljesítése esetén külön kérte az
elsőfokú
ítéletben
megállapított
perköltség
összegének leszállítását. A jogerős ítélet által
megsértett jogszabályként a régi Pp. 221. § (1)
bekezdését, a 156. § (1) bekezdését, a Szt. 104. §
(13) és (14) bekezdéseit, a régi Ptk. 339. § (1)
bekezdését, a 324. § (1) bekezdését, a 326. § (1) és
(2) bekezdéseit, a 78. § (1) és (2) bekezdéseit,
valamint a 4. § (1) és (4) bekezdéseit, továbbá az
Irányelv 9. cikk (7) bekezdését jelölte meg.
[31] A felperes felülvizsgálati álláspontja szerint a
másodfokú bíróság tévesen jutott arra a
következtetésre, hogy az elsőfokú bíróság
jogszabálysértés nélkül állapította meg, hogy az
alperest nem terheli megtérítési kötelezettség a
Gyártó és a felperes irányában a kezdeményezése
alapján elrendelt ideiglenes intézkedés miatt.
Kifogásolta, hogy a másodfokú bíróság nem tért ki
valamennyi fellebbezési érvelésére és jogi
okfejtésére, megsértve ezzel az indokolási
kötelezettségét.
[32] A felperes Gyártó kártalanítási igényével
kapcsolatban előadott érvelése szerint az Irányelv 9.
cikkének (7) bekezdése nem alkalmazható
közvetlenül, ezért annak szövege önmagában nem
lehet döntő jelentőségű. Az irányelvek általában
csak minimális előírásokat határoznak meg, a
tagállamok pedig bizonyos fokú szabadsággal
rendelkeznek azok átültetésében. A régi Pp. 156. §
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(1) bekezdése és az Szt. 104. § (13) és (14)
bekezdései, amelyekre az elsőfokú bíróság a
kártalanítási igény jogalapjaként utalt, nem
tartalmaznak korlátozást azon személyek körére,
akik általában jogosultak kártalanítást igényelni.
Ezért e jogszabályi rendelkezéseket úgy kell érteni,
hogy azok nemcsak az ideiglenes intézkedés iránti
eljárásban részt vevő félre („alperesre”), hanem
minden olyan más személyre is vonatkoznak, aki a
megalapozatlan ideiglenes intézkedéssel közvetlen
okozati összefüggésben kárt szenvedett. Az
irányadó jogszabályi rendelkezések alkalmazása
szempontjából ugyanis nem annak van jelentősége,
hogy ki szerepelt félként az eljárásban, hanem
annak, hogy ki szenvedett ténylegesen és
közvetlenül károkat az ideiglenes intézkedés miatt.
Ezt az álláspontot támasztja alá az Irányelv (18)
preambulumbekezdése is, amely nemcsak a
szellemi tulajdonjogok jogosultjai (különösen a
szabadalmasok) vonatkozásában, hanem közvetlen
és jogos érdekkel rendelkező harmadik felek
vonatkozásában is utal „az ideiglenes intézkedés
iránti kérelemhez való jogosultságra”. Az alperes az
ideiglenes intézkedés iránti kérelem benyújtásakor
tudatában volt annak a ténynek, hogy ki gyártja a
terméket, így amikor a felperes ellen nyújtotta be az
ideiglenes intézkedés iránti kérelmet, azt is tudta,
hogy az „hatással lesz” a Gyártóra is, és ha
esetlegesen kártalanítást kell fizetniük, akkor az a
Gyártót is megilleti. Az pedig az alperes döntése
volt, hogy felperessel szemben indított eljárást. A
felperes érvelt azzal is, hogy az ideiglenes
intézkedés célja az érintett termékek visszahívása a
magyar piacról, ezért kevésbé fontos az, hogy kit
kötelezett az ideiglenes intézkedés, mint az, hogy az
intézkedés melyik terméket érintette. A régi
Ptk. 4. §-ában megfogalmazott jóhiszeműség és
tisztesség, valamint az adott helyzetben általában
elvárható magatartás elvét is sértette volna, ha a
Gyártó folytatta volna a forgalmazást az ideiglenes
intézkedés hatálya alatt. Kifogásolta a felperes,
hogy a másodfokú bíróság nem tért ki a fellebbezési
ellenkérelmében bemutatott példákra, miszerint
hogyan értelmezik az Irányelv 9. cikkének (7)
bekezdését az egyes tagállamokban, megsértve
ezzel az indokolási kötelezettségét.
[33] A felperes a Gyártó régi Ptk. 339. §-a alapján
érvényesített kárigényével kapcsolatban vitatta az
eljárt bíróságoknak a kárt okozó magatartás –
kártérítés
feltételeként
támasztott
–
jogellenességének
hiányára
vonatkozó
megállapítását. Hangsúlyozta, hogy minden
károkozás jogellenes, kivéve, ha jogszabály az adott
magatartást jogszerűvé teszi. A régi Ptk.
kommentárjaira hivatkozva azzal érvelt, hogy a
károsultnak a jogellenességet nem kell bizonyítania,
a károkozó mentheti ki magát a felelősség alól
azzal, hogy bizonyítja, hogy az adott károkozás nem
minősül jogellenesnek. A felperes álláspontja
szerint a régi Ptk. 339. §-a szerinti kártérítés
keretein belül a kártérítéshez való jogát az a tény
nyitotta meg, hogy a szabadalmat az ideiglenes
intézkedés
elrendelését
követően
jogerős
határozattal megsemmisítették, és a bíróság az
alperes
keresetétől
való
elállása
folytán
megszüntette a szabadalombitorlási pert. A
kártérítést igénylő személyek köre pedig nem
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korlátozott, bárki követelhet kártérítést, aki
jogellenes magatartás miatt szenvedett károkat. A
jelen esetben az okozati összefüggés is fennáll a
jogellenes magatartás és a Gyártó általa elszenvedett
károk között.
A Gyártó követelésének elévülésével kapcsolatban a
felperes, miután a másodfokú bíróság a jogalap
körében elfoglalt álláspontja miatt az elévüléssel
már nem foglalkozott, az elsőfokú bíróság
megállapításait vitatva azt hangsúlyozta, hogy nem
lehet ugyanazon tények alapján a kétféle jogalap
tekintetében eltérő következtetésre jutni.
A felperes a saját kártérítési igényével kapcsolatban
vitatta, hogy közvetlen okozati kapcsolatnak kell
fennállnia az általa elszenvedett kár és a
megalapozatlan ideiglenes intézkedés között.
Megítélése szerint a jogerős ítéletnek e
megállapítása ellentétes az Irányelv 9. cikkének (7)
bekezdésével, az Szt. 104. § (13) és (14)
bekezdéseivel, valamint a régi Pp. 156. §-ával,
amely rendelkezések nem tartalmazzák a közvetlen
okozati összefüggés kifejezést, és nem is
értelmezhetők ilyen megszorító módon.
Érvelése szerint az elmaradt haszon megítélése
során a termékek piaci részesedését kell figyelembe
venni, függetlenül attól, hogy ki volt a tényleges
importőr és forgalmazó. A termékeknek az
ideiglenes intézkedés hatályon kívül helyezését
követően általa megkezdett értékesítésének és
forgalmazásának
a
szintjét
egyértelműen
befolyásolta az ideiglenes intézkedés, így az
elmaradt haszon iránti igénye legalább közvetett
okozati összefüggésben áll az ideiglenes
intézkedéssel. Egy vállalatcsoport tagjának az
eredményeit és piaci részesedését a vállalatcsoport
másik tagjának az eredményeként kell értelmezni.
Az elmaradt haszna nem csupán a saját korábbi
eredményéhez viszonyítva értelmezhető, hanem
aszerint is, hogy a károkozás után milyen profithoz
juthatott volna hozzá. E tekintetben pedig
megállapítható, hogy alacsonyabb profitot szerzett,
mint amennyit szerezhetett volna az ideiglenes
intézkedés hiányában.
A felperes álláspontja szerint a goodwill-veszteség
miatt érvényesített kár összegét, annak jellege miatt
nem lehet, de nem is volt köteles bizonyítani, ettől
függetlenül a szakértő megállapíthatta volna, hogy
az igény eltúlzott-e vagy sem. Egy gyógyszeripari
szektorban működő vállalat hírneve kapcsolódik
azokhoz a termékekhez, amelyeket értékesít, illetve
amelyek forgalomba hozatali engedélyének
jogosultja. A felperes érvelése szerint „[m]indaddig,
amíg egy vállalat a piacról kivont termék
forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, addig
ennek a kivonásnak a következménye valóban
releváns”. A kár pedig a jogerős ítélet
megállapításával szemben, nem függ attól, hogy az
ideiglenes intézkedést széles körben nyilvánosságra
hozták-e. Egy jogi ügy a természetéből adódóan
mindig jelentős goodwill veszteséget eredményez.
A felperes további érvelése szerint követelését az
elsőfokú bíróság által elrendelt biztosítékból kívánja
kielégíteni, amely objektív kártalanítási igény. A
biztosítéknak kárátalányként kell funkcionálnia,
amit a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény (Pp.) 107. § (3) bekezdésének
rendelkezése is alátámaszt. Ennek megfelelően
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rendelkezni kellett volna a biztosíték felperes
részére való kiadásáról.
[39] A felperes kifogásolta, hogy a másodfokú bíróság
elfogadva azon érveit, hogy az alperes elsőfokú
költségigénye eltúlzott, nem csökkentette azt
megfelelően az óradíj mértékére, a munkaórák
számára és a költségekre figyelemmel.
[40] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős
ítélet hatályában való fenntartását kérte,
túlnyomórészt
annak
helyes
indokaira
hivatkozással. Nem értett egyet a jogerős ítéletnek
azzal a megállapításával, hogy a felperes saját
kárainak megtérítése iránti igénye nem évült el, és
kifogásolta azt is, hogy az elsőfokú bíróság az általa
igényelt perköltséget mérsékelt összegben határozta
meg, amelynek az igény szerinti felemelésére a
másodfokú bíróság sem látott okot.
A Kúria döntése és jogi indokai
[41] A Kúria a jogerős ítélet érdemi döntésével az
indokolás kiegészítése mellett értett egyet. A
felülvizsgálati kérelem a következők szerint
alaptalan.
[42] A
felperes
harmadlagosan
előterjesztett
felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet hatályon
kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra
és új határozat hozatalára utasítását kérte.
[43] A régi Pp. 275. § (3) és (4) bekezdéseinek
értelmében a jogerős ítélet hatályon kívül
helyezésének és az eljárt bíróság új eljárásra és új
határozat hozatalára utasításának akkor van helye,
ha olyan eljárási szabálysértés történt, amelynek az
ügy érdemi elbírálására lényeges kihatása volt, vagy
a jogerős ítélet jogszabályt sért és a döntéshez
szükséges tények nem állapíthatók meg.
[44] A felperes a harmadlagos felülvizsgálati kérelmének
részletes indokait nem fejtette ki. Megsértett
jogszabályként megjelölte ugyan a régi Pp. 221. §
(1) bekezdését, de csupán általánosságban
sérelmezte, hogy a másodfokú bíróság nem tért ki
valamennyi fellebbezési érvelésére és jogi
okfejtésére, nem fejtette ki ezekkel kapcsolatos
álláspontját.
[45] A Kúria e kifogás alapján nem látott okot a jogerős
ítélet hatályon kívül helyezésére. A jogerős ítélet
jogi indokolása megfelelt a régi Pp. 221. § (1)
bekezdésének. A másodfokú bíróság indokolásában
a felperes fellebbezése alapján részletesen kifejtette
az álláspontját, amelynek során a jogvita elbírálása
szempontjából valamennyi releváns körülményre
kitért. A bíróságnak a határozatát a szükséges
mértékben kell megindokolnia, amelynek körét az
adott ügy jellege, és az eljárás során tisztázásra váró
körülmények terjedelme határozza meg. Az eljárási
szabályok a bíróság számára olyan kötelezettséget
nem írnak elő, hogy az ítélet indokolásában a felek
által a perben hivatkozott minden egyes
körülményre külön-külön, részletesen ki kellene
térni (Legfelsőbb Bíróság Pfv.I.21.299/2010.,
megjelent: BH+2011.8.352.). Az Alkotmánybíróság
a 7/2013. (III. 1.) számú határozatában vizsgálva a
tisztességes eljárás részeként megjelenő indokolt
bírói döntéshez fűződő jog tartalmát, utalt az
Emberi
Jogok
Európai
Bíróságának
(a
továbbiakban: EJEB) gyakorlatára, amely szerint az
adott bírói döntés természete, és az alapul fekvő
egyedi ügy körülményei határozzák meg, hogy
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milyen terjedelmű és mélységű indokolás elégíti ki
az
indokolási
kötelezettség
egyezménybeli
követelményét. Az EJEB elvi éllel szögezte le, hogy
az indokolt hatósági döntéshez való jog
semmiképpen sem jelentheti azt, hogy az ügyben
eljáró bíróságot a felek valamennyi érvelése
tekintetében részletes indokolási kötelezettség
terhelné.
A felülvizsgálati kérelemben megjelölt anyagi jogi
jogszabályok megsértése, amely a döntéshez
szükséges tények megállapíthatóságának hiányában
a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és az
elsőfokú bíróság új eljárásra és új határozat
hozatalára utasítását indokolná, az alább kifejtettek
szerint nem volt megállapítható.
Érdemben, a Gyártó – engedményezés útján –
érvényesített kártalanítási igénye tekintetében nem
tartotta elfogadhatónak a Kúria a felperes arra
vonatkozó érvelését, mely szerint az utóbb
alaptalanná vált ideiglenes intézkedéssel okozott kár
megtérítése iránti igény érvényesítésére az
ideiglenes intézkedés iránti eljárásban részt nem
vevő személy is jogosult.
Előrebocsátja a Kúria, hogy a jelen per alperesének
a perbeli szabadalma alapján elrendelt és utóbb
alaptalanná vált ideiglenes intézkedéssel okozott kár
megtérítése iránt más gazdasági szereplővel
szemben folyamatban volt perben hozott
Pfv.IV.20.085/2021/5. számú közbenső ítéletében
már – tartalmilag – rámutatott arra, hogy a jogvita
elbírálása szempontjából irányadó rendelkezések
[régi Pp. 156. § (1) bekezdés, Szt. 104. § (13)–(14)
bekezdés, Irányelv 9. cikk (7) bekezdés] figyelembe
vételével a perben olyan jogszabályi környezetben
kellett az alperes viszontkeresetét (jelen perben a
felperes keresetét) elbírálni, amelyben az utóbb
alaptalanná vált ideiglenes intézkedéssel okozott
kárért való helytállási kötelezettségre vonatkozó, a
jogintézményhez kapcsolódó szabályokat a hazai
jogrendszer (Szt., régi Ptk., régi Pp.) nem
tartalmazott, ugyanakkor az 1998. évi IX.
törvénnyel kihirdetett TRIPS Megállapodás a
„kártalanítás”, illetve az Irányelv a „megfelelő
kártérítés” lehetőségének biztosítását a tagállam
számára előírta, és az sem lehet vitás, hogy a
biztosíték jogintézményének céljából, a biztosíték
rendeltetéséből
a
megtérítési
kötelezettség
egyértelműen következik.
Az eljárt bíróságok az Irányelv 9. cikk (7)
bekezdésének
„felperes”
és
„alperes”
szóhasználatából vezették le azt a megállapításukat,
hogy az utóbb alaptalanná vált ideiglenes
intézkedéssel okozott kár miatt a kártalanítási igény
érvényesítésére az ideiglenes intézkedés iránti
eljárásban részt nem vevő fél nem jogosult. A
felperes felülvizsgálati álláspontja szerint az
Irányelv rendelkezései, amelyek csak minimális
előírásokat határoznak meg, a perben közvetlenül
nem alkalmazhatók, a régi Pp. 156. § (1) bekezdése
és az Szt. 104. § (13) és (14) bekezdései pedig nem
tartalmaznak a kártalanításra jogosultak személyi
körére vonatkozó korlátozásokat.
A felperesnek a régi Pp. 156. § (1) bekezdése és az
Szt. 104. § (13) és (14) bekezdései alapján a
kártalanítás jogcímén előterjesztett igény körében
előadott érvelése nem támasztja alá azt az
álláspontját, hogy az Irányelv rendelkezései a

magyar jogba szélesebb körben kerültek átültetésre,
melynek következtében az eljárásban részt nem
vevő személy is érvényesíthet kártalanítási igényt az
ideiglenes intézkedéssel közvetlenül okozott kár
miatt.
[51] A régi Pp. 156. § (1) bekezdése szerint a bíróság
kérelemre ideiglenes intézkedéssel elrendelheti a
kereseti kérelemben (viszontkeresetben), illetve az
ideiglenes intézkedés iránti kérelemben foglaltak
teljesítését, ha ez közvetlenül fenyegető kár
elhárítása vagy a jogvitára okot adó állapot
változatlan fenntartása, illetve a kérelmező különös
méltánylást érdemlő jogvédelme érdekében
szükséges, és az intézkedéssel okozott hátrány nem
haladja meg az intézkedéssel elérhető előnyöket; a
bíróság az ideiglenes intézkedés elrendelését
biztosítékadáshoz kötheti; a kérelmet megalapozó
tényeket valószínűsíteni kell. E rendelkezésből
következően a biztosíték célja és rendeltetése, hogy
fedezeti garanciát nyújtson arra az esetre, ha az
elrendelt ideiglenes intézkedés az utóbb
megváltozott körülmények miatt megalapozatlanná
válik, a biztosíték bírósági letétbe helyezett összege
az ideiglenes intézkedéssel érintett fél intézkedéssel
okozott kárának fedezetéül szolgál. Az ismertetett
rendelkezés a biztosíték adásának lehetőségén kívül
az ideiglenes intézkedéssel okozható kár –
biztosíték összegéből való – megtérítése
tekintetében rendelkezést nem tartalmaz, az
ideiglenes intézkedés elrendelésének feltételeire
vonatkozó általános szabályai – az Szt. 88. §-ának
utaló szabálya folytán – a szabadalmi ügyekben
irányadó
speciális
rendelkezések
körében
alkalmazandók. A régi Pp. 156. §-ának az
ideiglenes intézkedésre vonatkozó rendelkezései
kizárólag a polgári peres – és utaló szabály folytán a
nemperes – eljárásban résztvevő „felek”
viszonyában alkalmazhatók.
[52] Az Szt. 104. § (13) bekezdésének – perben irányadó
– rendelkezése szerint a bíróság az ideiglenes
intézkedés elrendelését biztosítékadáshoz kötheti. A
(14) bekezdés értelmében a biztosíték összegéből
való kielégítésre jogosult fél igényét az ideiglenes
intézkedés tárgyában hozott végzést hatályon kívül
helyező határozat, illetve az ítélet (permegszüntető
végzés) jogerőre emelkedésétől számított három
hónapon belül nem érvényesíti, a letevő a biztosíték
visszaadását kérheti a bíróságtól.
[53] A fent ismertetett rendelkezéseket az Irányelv
kötelező átültetése kapcsán az egyes törvényeknek
az iparjogvédelmi
és
a szerzői jogok
érvényesítésével összefüggő módosításáról szóló
2005. évi CLXV. törvény 9. §-a iktatta be az Szt.
104. §-ának rendelkezései közé. A törvényi
indokolás – releváns tartalma – szerint az Irányelv
7. cikkének (4) bekezdése – a TRIPS Megállapodás
50. cikke (7) bekezdésének megfelelően –
megköveteli
a
tagállamoktól,
hogy
a
biztosítékadásra kötelezés lehetőségét írják elő arra
az esetre, ha a bitorlás (jogsértés) nem volt
megállapítható, előírja az alperes kártalanítását a
letett biztosítékból. Az alperes kárának a letétbe
helyezett összegből történő megtérítésére sor
kerülhet viszontkereset benyújtása útján a régi Pp.
147. §-a alapján, figyelemmel arra, hogy az alperes
kárigénye a felperes keresetével azonos vagy azzal
összefüggő jogviszonyból ered. Ugyancsak mód
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van arra, hogy az alperes a viszontkeresetben arra
hivatkozzék, hogy követelése a felperes kereseti
követelésével szemben beszámításra alkalmas. Ha
nincs mód a beszámításra vagy elkésetten nyújtja be
a viszontkeresetet az alperes, akkor kártalanítás iránt
pert indíthat. Az Irányelv 7. cikkének (4) bekezdése
nem követeli ugyanis meg, hogy az alperesi
kártalanítási igény elbírálásának is az alapeljárásban
kell megtörténnie, az előírás csak az, hogy a letett
biztosítékból kell a kárt fedezni. A gyakorlati
igényekre figyelemmel a törvény a biztosítékból
való kielégítés iránti igényt határidőhöz köti.
Az Szt. 104. § (14) bekezdése az eljárás keretében
bírósági letétbe helyezett biztosíték összegéből való
kielégítésre jogosult fél részére állapít meg határidőt
az igényének érvényesítésére. A törvényi indokolás
pedig nem hagy kétséget afelől, hogy az Irányelv
rendelkezései azonos céllal és tartalommal kerültek
átültetésre, a letétbe helyezett biztosítékból történő
„kártalanítást” a peres felek viszonyában határozza
meg. Ezért az Szt. 104. § (13) és (14) bekezdéseinek
az Irányelvtől eltérő értelmezésére nincs lehetőség.
Mindebből következően önmagában amiatt, hogy a
peres vagy nemperes eljárásban résztvevő fél
perbeli pozícióját a régi Pp. 156. § (1) bekezdése és
az Szt. 104. § (13) és (14) bekezdései konkrétan
nem nevezik meg, nem lehet olyan következtetést
levonni, hogy az Irányelv rendelkezései a magyar
jogba az igényérvényesítésre jogosultakat illetően
az eljárásban résztvevő feleket meghaladó szélesebb
személyi kört érintően kerültek átültetésre.
A
felperes
emellett
az
Irányelv
(18)
preambulumbekezdésére is hivatkozott, amely
értelmezése szerint nemcsak a szabadalmas, hanem
a közvetlen és jogos érdekkel rendelkező harmadik
felek vonatkozásában is utal „az ideiglenes
intézkedéshez való jogosultságra”.
Az Irányelv (18) preambulumbekezdése értelmében
az ezen intézkedések, eljárások és jogorvoslatok
alkalmazásának
kérelmezésére
nemcsak
a
jogtulajdonos lehet jogosult, hanem olyan
személyek is, akik közvetlenül érdekeltek és
keresetindításra jogosultak, amennyiben az
alkalmazandó jog erre lehetőséget teremt, az abban
foglaltaknak megfelelően; ide tartozhatnak a jogok
kezelésével vagy a közös és egyéni érdekek
védelmének érvényesítésével megbízott szakmai
szervezetek is.
A fenti rendelkezésből a felperes által kiemelt
ideiglenes
intézkedéshez
való
jogosultság
értelemszerűen a szabadalmast és a jogszabályban
meghatározott személyeket, mint a bejelentőt és a
hasznosítót illeti meg [Szt. 36. § (1)–(2) bekezdés].
Annak elfogadása mellett, hogy az „intézkedések,
eljárások
és
jogorvoslatok
alkalmazásának
kérelmezése” magában foglalja az utóbb alaptalanná
vált ideiglenes intézkedéssel okozott kár megtérítése
iránti igény előterjesztését is – amelyre feltehetően a
felperes utalni szándékozott – az Irányelv (18)
preambulumbekezdése a felperes álláspontjának
megfelelő értelmezést nem teszi lehetővé.
Az ideiglenes intézkedés megszüntetése vagy
hatályvesztése miatt, illetve annak megállapítása
esetén, hogy nem történt szellemi tulajdonjogi
jogsértés, vagy annak veszélye nem áll fenn (amely
miatt
az
ideiglenes
intézkedés
utóbb
megalapozatlanná válik) az Irányelv 9. cikk (7)
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bekezdése rendeli el a „megfelelő kártérítés”
nyújtását az alperes kérelmére és az alperes részére.
Az Irányelv (18) preambulumbekezdése pedig
egyértelműen rögzíti, hogy a „jogtulajdonos”
mellett a „közvetlenül érdekeltek” a keresetindításra
csak akkor jogosultak, ha az alkalmazandó jog erre
lehetőséget teremt. A fent kifejtetteknek
megfelelően pedig a felperes által hivatkozott régi
Pp. 156. § (1) bekezdése, valamint az Szt. 104. §
(13) és (14) bekezdései az eljárásban félként
nem
szereplő
személy
számára
a
kártalanítási igény érvényesítését nem teszik
lehetővé. Ebből következően az Irányelv (18)
preambulumbekezdése
nem
értelmezhető
kiterjesztően akként, hogy az utóbb alaptalanná vált
ideiglenes intézkedéssel okozott kár megtérítését
olyan személy is kérheti, aki az ideiglenes
intézkedés iránti eljárásban félként nem vett részt.
A Kúria e körben szükségesnek tartja a jogerős
ítélet indokolását kiegészíteni a következőkkel:
A szellemi alkotások – így ebben az esetben az
iparjogvédelem, azon belül a szabadalmi jog –
területén megjelenő jogviszonyok abszolút, illetve
relatív szerkezetű jogviszonyok lehetnek. A
jogvédelem oldaláról közelítve a szabadalmi
jogviszony minden esetben abszolút szerkezetű,
negatív tartalmú jogviszonyként jelenik meg:
mindössze a jogosult (szabadalmas) személye adott,
a jogosultat rögzíti a törvény, akivel szemben
mindenki más tartózkodásra köteles. Ez a
kizárólagosság fejeződik ki a szabadalmi oltalom
tartalmát meghatározó Szt. 19. § (1) bekezdésének
rendelkezéséből, amely szerint a szabadalmi
oltalom alapján a szabadalom jogosultjának – a
szabadalmasnak – kizárólagos joga van a találmány
hasznosítására. Az alanyi jog oldaláról szemlélve ez
az úgynevezett kizáró jog a jogosulti érdekkör
zavartalanságát jelenti mások jogellenes behatása
ellen. Az ilyen joggal nem áll szemben személy
szerint megjelölt kötelezett, hanem mindenkinek el
kell kerülnie az abszolút alanyi jog megzavarását;
ebben az értelemben tehát az abszolút jelleg a
mindenkivel szembeni érvényesülés szempontját
jelenti. A jogviszony – tartalmát tekintve – nem
aktív cselekvésre, hanem a cselekvéstől való
tartózkodásra irányul.
E jogok a szabadalmi jog területén a relatív
szerkezetű jogviszonyokban, ahol – az abszolút
szerkezetű jogviszonnyal ellentétben – már mind a
jogosult, mind a kötelezett személy szerint
konkrétan nevesítésre kerül, egyfajta követelési
jogként karakterizálhatók, mert akár tevésben, akár
nemtevésben megnyilvánuló követelés-tartalmúak,
a kötelezett valamilyen cselekvő magatartásra vagy
az attól való kifejezett tartózkodásra köteles.
Az abszolút szerkezetű jogviszonyok általában
valamely
kötelemfakasztó
tény
folytán
transzformálódnak
át
relatív
szerkezetű
jogviszonnyá.
Ilyen
tény
lehet
a
régi
Ptk. 198–199. §-ai alapján például a szerződés,
jogszabály vagy hatósági (bírósági) akaratkijelentés,
esetleg a 339. § alapján a jogellenes károkozás
ténye. A relatív szerkezetű jogviszonyok a
szabadalmi jogban egyrészt a találmány
hasznosítása körében jelennek meg valamilyen
szerződés formájában (például szabadalomátruházás, hasznosítás engedélyezése), másrészt a
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szabadalmas jogainak megsértése következtében
keletkeznek (például kárkötelem a szabadalmas és a
szabadalombitorló között). Ez utóbbi esetén az
abszolút szerkezetű jogviszony elrelativizálódását a
szabadalmi jogot sértő cselekmény mint sajátos
kötelemfakasztó
esemény
teremti
meg,
konkretizálódott kétoldalú kötelmet keletkeztetve
mindig pontosan meghatározott személyek között.
Mindez a konkrét ügyben azt jelenti, hogy az
alperessel mint a korábban létező szabadalom
jogosultjával szemben mindenki más, így a felperes
is köteles volt tartózkodni attól, hogy e jogból
fakadó tevékenységeinek gyakorlását megzavarja.
Amennyiben a felperes e kötelezettségét mégis
megszegte, a felek között relatív szerkezetű
jogviszony keletkezett, amelyet a korábbi per
megindítását megelőzően az ideiglenes intézkedés
iránti kérelem benyújtása, majd az ideiglenes
intézkedés kibocsátása követett. Ez az intézkedés a
régi Pp. 156. § (1) bekezdése, illetve az Szt. 104. §
(4) bekezdése alapján azt eredményezi, hogy a
kérelmezett (felperes) köteles tartózkodni az
ideiglenes
intézkedésben
részletezett
magatartásoktól a kérelmezővel (alperessel)
szemben a szabadalommal összefüggésben. Ilyen
módon a bíróság intézkedése csak a felekre
kiterjedő – inter partes – hatályú, mert más
személyre nézve magatartási szabályt nem ír elő.
A megfelelő garanciák megteremtése érdekében az
Szt. 104. § (13) bekezdése korábban is lehetővé
tette, hogy a bíróság az ideiglenes intézkedés
elrendelését biztosítékadáshoz kösse. A biztosíték
az
ideiglenes
intézkedés
iránti
kérelem
alaptalansága esetére nyújt védelmet, ugyanakkor
természetesen ez önmagában nem zárja el a
kérelmezettet attól, hogy a letétbe helyezett
biztosíték összegével nem fedezett kárát külön
perben érvényesítse. Fontos azonban, hogy mind az
előzetesen adott biztosítékból való kielégítés, mind
az ezt meghaladó igény a régi Ptk. 198. § (3)
bekezdésével összhangban a bíróság végzéséből,
mint sajátos kötelemkeletkeztető tényből eredő
relatív jogviszonyból fakad: e hatósági rendelkezés
a végzéssel érintett felek között olyan relatív
kötelmi jogviszonyt hoz létre, amely a későbbi –
elszámolási, kártérítési vagy kártalanítási – igények
rendezését lehetővé teszi. Mindazonáltal a
jogviszony relatív szerkezetére tekintettel nem
elképzelhető, hogy a végzéssel nem érintett – ilyen
módon pedig az e jogviszonyban nem részes –
további személyek az ideiglenes intézkedésre
alapítottan igényt érvényesítsenek.
A felperes a Gyártó kárigényét másodlagosan a
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség
általános szabályai alapján érvényesítette annak
hangsúlyozásával, hogy e jogcímen kártérítési
igényt bárki, azaz nem csak az ideiglenes intézkedés
iránti eljárásban részt vevő fél érvényesíthet. A régi
Ptk. 339. § (1) bekezdésének alkalmazásában a
kártérítési felelősség konjunktív elemei közül – a
fenti jogértelmezésből következően – a Kúria
elsődlegesen a károkozó magatartás és a
bekövetkezett kár közötti okozati összefüggést
vizsgálta.
Jogirodalmi megközelítésből kiindulva a károkozó
magatartás és a kár közötti ok–okozati összefüggés
szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a kár

mint okozat a károkozó magatartás nélkül nem
következett volna be. Amennyiben csak e ténybeli
okozatossági kritériumot kellene figyelembe venni,
akkor a kár valamennyi előzménye okozatos lenne,
függetlenül e körülményeknek a káreseményhez
vezető (ok)folyamatban képviselt súlyától. Jogi
okozatossági
(okszűrési)
szempontok
alkalmazásával választhatók ki azok a releváns
okok, amelyek a károsodás folyamatában betöltött
súlyuknál fogva megteremthetik a károkozó
magatartás és a bekövetkezett kár közötti
kárfelelősséget megalapozó oksági kapcsolatot. A
jogi okozatosság bírói mérlegelésen alapuló
jogkérdés.
[67] Az adott esetben a károkozó magatartás a
felperessel szemben az ideiglenes intézkedés kérése,
amely alapján az intézkedés bírósági határozattal
elrendelésre került, míg a Gyártó oldalán a
bekövetkezett kár abból származott, hogy a
felperessel
szemben
elrendelt
ideiglenes
intézkedésről tudomást szerezve a Gyártó a
termékek
magyarországi
forgalmazásával
felhagyott.
[68] Az alperes kérelmére a felperessel szemben
elrendelt ideiglenes intézkedést tartalmazó bírósági
határozat a Gyártóra vonatkozó kötelezést nem
tartalmazott, a termékek forgalmazásától nem
tiltotta el, a Gyártó a magyarországi forgalmazást
saját elhatározása alapján hagyta abba. Ezért a
károkozó magatartás – a [62] bekezdésben
kifejtettek értelmében – nem tekinthető olyan
kárkötelem keletkeztető ténynek, amely a Gyártó
kárigényének érvényesítését lehetővé teszi. A
Gyártó, függetlenül attól, hogy a felperessel
szemben
elrendelt
ideiglenes
intézkedésre
figyelemmel hozta meg a döntését, a kárát
valójában magának okozta. Ezért nem állapítható
meg az okozati összefüggés a károkozó magatartás
és a Gyártó saját döntésének következményeként
bekövetkezett kára között. A Gyártónak a – felperes
által hivatkozott – jóhiszeműsége, illetve az
elvárhatóságnak megfelelő magatartása, ami abban
nyilvánult meg, hogy az ideiglenes intézkedés
kapcsán a bitorlásról való tudomásszerzését
követően önként abbahagyta a termékek
magyarországi forgalmazását, olyan jogkövető
magatartásnak felel meg, amely az Szt. 19. § (1)
bekezdésében a szabadalom jogosultja részére
biztosított kizárólagos jog alapján fennálló abszolút
szerkezetű jogviszonyból fakad (lásd [60]
bekezdés). A szerződésen kívüli károkozás
szabályai szerint a forgalomkiesésből eredő
kárigény megtérítésének elvi lehetősége tehát az
adott esetben az alperes magatartásával való okozati
összefüggés hiánya miatt nem teremt jogalapot a
Gyártó kárának megtérítésére.
[69] A kifejtettekre figyelemmel nem volt relevanciája
annak a felperesi érvelésnek, mely szerint az
alperesnek tudnia kellett, hogy a felperessel
szemben elrendelt ideiglenes intézkedés a Gyártóra
is hatással lesz, illetve az alperes döntése volt, hogy
kivel szemben indítja meg az eljárást. Amennyiben
ugyanis az alperes jobb tudomása ellenére nem
kérte a tényleges forgalmazást végző Gyártóval
szemben az intézkedést, számolnia kellett azzal,
hogy az ideiglenes intézkedést – a forgalmazást nem
végző felperessel szemben – elrendelő bírósági
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határozat nem lesz végrehajtható. Végrehajthatóság
hiányában pedig az ideiglenes intézkedés – felperes
által hangsúlyozott – célja, a termékek kereskedelmi
forgalomból
történő
visszahívása
sem
kényszeríthető ki. A jogvita érdemi elbírálása
szempontjából pedig nincs jelentősége annak, hogy
más tagállamokban az Irányelv 9. cikk (7)
bekezdését miként értelmezik, mert az a magyar
bíróságot nem köti. E tekintetben a másodfokú
bíróság részéről az indokolási kötelezettség
megsértése – a [45] bekezdésben is kifejtettekre
figyelemmel – nem volt megállapítható.
Összegezve a fent kifejtetteket: nem tévedtek az
eljárt bíróságok annak megállapításával, hogy az
Irányelv a kártalanítási jogviszonyt a felperes és az
alperes, azaz az ideiglenes intézkedés iránti
eljárásban résztvevő felek viszonyában határozza
meg, amely ugyanezzel a tartalommal került
átültetésre a magyar jogba. Ezért a felperes által
hivatkozott régi Pp. 156. § (1) bekezdése és az Szt.
104. § (13) és (14) bekezdései alapján kártalanítás
jogcímén
a
Gyártó
nem
jogosult
az
igényérvényesítésre. A szerződésen kívül okozott
károkért való felelősség általános szabálya [régi Ptk.
339. § (1) bekezdés] alapján pedig a kárigény
érvényesíthetőségét az zárja ki, hogy nem áll fenn a
károkozó magatartás és az ideiglenes intézkedés
iránti eljárásban részt nem vevő gazdasági szereplő
(Gyártó) kára között a kárkötelmi jogviszonyt
megalapozó okozati összefüggés.
A Kúria szükségesnek tartja hangsúlyozni, hogy az
Irányelvnek az (1) preambulumbekezdésben
megfogalmazott célja a szellemi tulajdonvédelem
körében olyan környezet megteremtése, amely az
innovációt és a befektetést ösztönzi. Az Irányelv e
céljával ellentétes lenne, ha az ideiglenes intézkedés
iránti eljárásban részt nem vevő, ideiglenes
intézkedéssel közvetlenül nem érintett bármely, a
forgalmazási láncban részt vevő gazdasági szereplő
kártalanítási/kártérítési igénnyel léphetne fel a
szellemi tulajdon jogosultjával szemben a
megváltozott körülményekre tekintettel utóbb
alaptalanná
vált
ideiglenes
intézkedés
következtében
a
gazdasági
forgalomban
elszenvedett kára miatt. Az ilyen jogértelmezés
innovációt és alkotótevékenységet visszafogó hatása
nem kizárható következmény.
A kártalanítási és kártérítési jogalap tekintetében
eredménytelen igényérvényesítésre tekintettel a
Kúria – hasonlóan a másodfokú bírósághoz – a
Gyártó
kárigényének
elévülését
már
szükségtelennek tartotta vizsgálni, ezért a
felülvizsgálati kérelem erre vonatkozó érveivel nem
foglalkozott.
A felperes saját kárigénye tekintetében a Kúria
rögzíti, hogy a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (2)
bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelem és a
csatlakozó felülvizsgálati kérelem keretei között
vizsgálja felül. A keresetet elutasító jogerős ítélet
felülvizsgálatát a felperes kérte. A jogerős ítéletnek
a felperes saját kárának érvényesítése körében az
elévüléssel
kapcsolatos
megállapítása
felülvizsgálattal nem volt támadott, így ezzel a
kérdéssel a Kúria nem foglalkozhatott.
Az utóbb alaptalanná vált ideiglenes intézkedéssel
okozott kár megtérítése iránt az úgynevezett
kártalanítás
jogcímén
előterjesztett
igény
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[75]

[76]

[77]

[78]

elbírálására a perbeli időszakban hatályos magyar
jogban nem volt a szellemi tulajdonjogra vonatkozó
speciális jogszabályi rendelkezés. Ezért a régi Ptk.
általános
kártérítési
szabályainak
kisegítő
alkalmazásával vizsgálható az Irányelv 9. cikk (7)
bekezdésében előírt alaptalanul elrendelt ideiglenes
intézkedéssel
okozott
károk
"megfelelő
kompenzációja"
iránti
igény
(Kúria
Pfv.IV.20.085/2021/5. számú ítélet [65] bekezdés).
A régi Ptk. 339. § (1) bekezdése alapján a kártérítési
felelősség elengedhetetlen feltétele a károkozó
magatartás és a kár közötti közvetlen okozati
összefüggés.
A felperes tévesen és önmagának is ellentmondva
érvelt azzal, hogy nem szükséges közvetlen okozati
kapcsolatnak fennállnia az általa elszenvedett kár és
a megalapozatlan ideiglenes intézkedés között,
miután a „közvetlen okozati összefüggés” kifejezést
az Irányelv 9. cikk (7) bekezdése, az Szt. 104. § (13)
és (14) bekezdései, valamint a régi Pp. 156. § (1)
bekezdése sem tartalmazzák. A felperes ezzel
szemben a Gyártó kártalanítási jogcímen
előterjesztett igényével kapcsolatban mindvégig
következetesen érvelt azzal, hogy a kártalanítás
nyújtását minden olyan személy számára lehetővé
kell tenni, aki a megalapozatlan ideiglenes
intézkedéssel „közvetlen” okozati összefüggésben,
illetve „ténylegesen és közvetlenül” károkat
szenvedett.
A Kúria teljes mértékben egyetértett az eljárt
bíróságoknak a felperes elmaradt haszon címén
érvényesített kárigényének megalapozatlansága
körében kifejtett indokaival. A Kúria mindebből
csupán azt emeli ki, hogy a Gyártó saját döntése
alapján a termékek forgalmazásának megszüntetése
miatt a felperes – előzmények ismeretében hozott
üzleti döntése alapján – később megkezdett
értékesítésének alacsonyabb szintje, illetve az ebből
eredő elmaradt haszon nem áll kárkötelmet
létrehozó közvetlen okozati összefüggésben az
ideiglenes intézkedés kérésével mint károkozó
magatartással.
A felperes üzleti jóhírnevének (goodwill) sérelmére
és a termékek márkanevének imázs veszteségére
alapított igénye körében helytállóan állapította meg
a jogerős ítélet a bizonyítottság hiányát. A felperes
álláspontjával szemben, az eljárt bíróságok e
tekintetben nem a kár összegének bizonyítatlanságát
rótták a terhére, hanem azt állapították meg, hogy a
felperes csupán általánosságokra hivatkozott, és
nem tárta fel konkrétan, miből lehet arra
következtetni, hogy az alperes magatartása miatt a
felperes cégének vagy a termékek márkájának
megítélésében negatív változás következett be és e
kedvezőtlen megítélés miben nyilvánult meg. A
felperes a felülvizsgálati kérelmében is csupán
általánosságban hivatkozott arra, hogy a termékek
piacról történő kivonása, illetve egy „jogi ügy”
mindig jelentős goodwill-veszteséget okoz. Ezek az
érvek a régi Pp. 163. § (3) bekezdése alapján még a
köztudomás szerint sem alkalmasak a jóhírnév
sérelmének
és
a
kárigény
megalapozott
alátámasztására.
A felperesnek a kár biztosíték összegéből való
kiegyenlítésére vonatkozó objektív kártalanítási
igény címén előterjesztett követelésének a perbeli
időszakra vonatkozóan nincs jogszabályi alapja. A
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letétbe helyezett biztosíték kérelmező ellenfele
részére történő automatikus kiadását a perben
irányadó régi Pp. 156. §-ának, valamint az
Szt. 104. § (14) bekezdésének rendelkezései nem
teszik lehetővé.
[79] A Kúria nem találta indokoltnak a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezését és az elsőfokú ítélet
megváltoztatásával az alperes részére megítélt
elsőfokú eljárási költség összegének a leszállítását.
Az elsőfokú bíróság az alperes által igényelt
30 660 066 forint perköltségből 7 620 080 forintot –
amelyből 5 139 968 forint az ügyvédi munkadíj –
tartott az elvégzett jogi képviselői munkával, az ügy
bonyolultságával, az EUB előtti előzetes
döntéshozatali eljárásra is figyelemmel arányban
állónak. Az elsőfokú bíróság a mérlegelését
részletesen megindokolta, amelynek jogszabálysértő
voltát amiatt, hogy a felperes a munkaórák
számának csökkentését, valamint az óradíj mértékét
továbbra sem tartja elfogadhatónak, megállapítani
nem lehet.
[80] A kifejtettekre figyelemmel a Kúria megállapította,
hogy a felülvizsgálati kérelem alapján a jogerős
ítélet nem sértett jogszabályt, ezért azt hatályában
fenntartotta.

[9]

[14]

[15]

(Kúria Pfv.IV.20.236/2021/6.)
I. A joghatósági ok fennállását a bíróság a
felperes keresete alapján hivatalból vizsgálja.
125
II. Több alperes együttes perlése esetén a magyar

bíróság eljárhat valamennyi alperessel szemben, ha
legalább az alperesek egyikének székhelye vagy
lakóhelye belföldön van, feltéve, hogy a keresetek
között olyan szoros kapcsolat áll fenn, hogy az
elkülönített
eljárásokban
hozott,
egymásnak
ellentmondó határozatok elkerülése érdekében
célszerű azokat együttesen tárgyalni és róluk együtt
határozni [2017. évi XXVIII. törvény (Nmjtv.) 90. §
(1) bek., 94. § (1) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az I. rendű felperes egyházi vezetőként a közélet
rendszeres szereplője. A II. rendű felperes egy
közéleti lap újságírója.
[2] Az I. rendű alperes a szerzője egy nyomtatott és
elektronikus formában is megjelentetett, a II. rendű
alperes által kiadott könyvnek, amelynek hazai
terjesztésében a III. rendű alperes bizományosként,
illetve albizományosként működött közre 2020.
augusztus 18-ig. A könyv az I. rendű felperesről, az
általa vezetett egyházról, az érdekeltségébe tartozó
médiavállalkozásokról szól, a függelékében pedig a
könyv szereplőit is érintő fényképfelvételek
szerepelnek egyedi képaláírásokkal.
A felperesek keresete és az alperesek
ellenkérelme
[8] A felperesek keresetükben annak megállapítását
kérték, hogy az I. és II. rendű alperesek azzal, hogy
a könyv nyomtatott formátumának 556., 558., 562.
és 563. oldalán az I. rendű felperes képmását
tartalmazó négy fényképfelvételt, valamint a könyv
562. oldalán a II. rendű felperes képmását
tartalmazó fényképfelvételt tettek közzé, és a
felvételeket tartalmazó könyvet Magyarországon
terjesztették, illetve terjesztik, megsértették a

[24]

felperesek képmáshoz való jogát. Kérték továbbá
annak megállapítását, hogy a III. rendű alperes
azzal, hogy a könyv nyomtatott e-könyv
formátumát
Magyarországon
terjesztette,
megsértette a felperesek képmáshoz fűződő jogát.
Az I–II. rendű alperesek kötelezését igényelték a
felperesek abban a tekintetben, hogy tartózkodjanak
a könyv nyomtatott formátumának közzétételétől és
terjesztésétől, továbbá kérték, hogy a bíróság tiltsa
el őket a további jogsértéstől. A felperesek kérték,
hogy a bíróság kötelezze I. és II. rendű alpereseket,
hogy saját költségükön tegyenek közzé közleményt
felperesek által meghatározott szöveggel.
A felperesek a magyar bíróság joghatóságát a
nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII.
törvény (a továbbiakban: Nmjtv.) 90. § (1)
bekezdésére és 94. § (1) bekezdésére alapították.
Az I–II. rendű alperesek elsődlegesen a kereset
teljes elutasítását, másodlagosan a könyv
megsemmisítésére irányuló kereseti kérelem
elutasítását kérték azzal, hogy a jogsértő jellegtől
való megfosztáshoz elegendő a per tárgyát képező
képek törlése. Elsődlegesen vitatták azt, hogy
megállapítható lenne a magyar joghatóság az
ügyben, a III. rendű alperes székhelye ezt nem
alapozza meg, emellett a III. rendű alperes
időközben felhagyott a terjesztéssel. Utaltak arra is,
hogy az Nmjtv. 94. § (1) bekezdése csak vagyonjogi
jellegű kötelmekre vonatkozik, ez pedig a jelen
esetben nem áll fenn.
Érdemben előadták, hogy az I. rendű alperes mint a
mű szerzője nem felel a megjelenés konkrét
formájáért, illetve a végleges tartalmáért, azért
kizárólag a II. rendű alperes mint kiadó tehető
felelőssé, ez a szervezet pedig kizárólag az Egyesült
Államokban perelhető. Álláspontjuk szerint a
fényképmellékletet a kiadó állította össze és ő is
használta fel.
A III. rendű alperes ellenkérelmében a kereset
elutasítását kérte.

Az első- és a másodfokú ítélet
[25] Az elsőfokú bíróság a felperesek keresetét teljes
egészében elutasította.
[26] Az elsőfokú bíróság az Nmjtv. 90. § (1)
bekezdésére figyelemmel állapította meg azt, hogy
az ügyben a magyar bíróság rendelkezik
joghatósággal, érdemben eljárhat és ugyanezen
jogszabály 23. §-a alapján rögzítette, hogy az
ügyben a magyar jogot kell alkalmazni.
Megállapította, hogy az alperesek az ügyben ún.
„célszerűségi” pertársaságot alkotnak ezért a
bíróság a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 29. § (3)
bekezdése
alapján
valamennyi
alperes
vonatkozásában illetékességgel rendelkezik.
[30] Az I–II. rendű felperesek fellebbezése folytán eljárt
másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság
ítéletét részben megváltoztatta és megállapította,
hogy az I. és II. rendű alperesek a című nyomtatott
könyv 558., 562., 563. oldalán és az ugyanezen
címen kiadott e-könyv 1044. és 1049. oldalán az I.
rendű felperest ábrázoló képmás felhasználásával
megsértették az I. rendű felperes képmáshoz fűződő
személyiségi jogát. Az I. és II. rendű alpereseket
eltiltotta a további jogsértéstől. Elégtétel adásaként
kötelezte az I. és II. rendű alpereseket, hogy
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egyetemleges kötelezettséggel 15 napon belül saját
költségükön a jogerős ítélet jogsértést megállapító
rendelkezését 30 napig tegyék közzé azzal, hogy a
jogsértésért sajnálkozásukat fejezzék ki. Kötelezte
az I. és II. rendű alpereseket, hogy 30 napon belül a
nyomtatott és elektronikus könyvből a jogsértéssel
érintett fényképet távolítsák el. Egyebekben az
elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[48] A jogerős ítélet ellen az I–II. rendű alperesek
terjesztettek
elő
felülvizsgálati
kérelmet.
Elsődlegesen hivatkoztak arra, hogy a magyar
joghatóság a konkrét ügyben hiányzik, az tévesen
került megállapításra, ezért szükséges a jogerős
ítélet hatályon kívül helyezése és a kereset
elutasítása. Ebben a körben másodlagosan kérték,
hogy a joghatóság kérdésében a Kúria az eljárt
bíróságokat utasítsa új eljárásra, amelynek során
állapítsa meg a III. rendű alperes perelhetőségének
hiányát és joghatóság hiányában a kereset egészét
utasítsa el az I–II. rendű alperesek tekintetében.
Harmadlagosan
kérte
a
jogerős
ítélet
megváltoztatását (tartalmilag hatályon kívül
helyezését) a három jogsértés megállapítása
tekintetében és e vonatkozásban az I. rendű felperes
keresetének teljes elutasítását. Negyedleges
felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet részben
történő hatályon kívül helyezése mellett az I. rendű
alperes tekintetében kérte a kereset teljes elutasítását
azzal, hogy az I. rendű alperes nem minősül a
fényképek tekintetében felhasználónak, önálló
döntési joga nem volt.
[49] A felülvizsgálati kérelem indokolásaként előadták,
hogy a III. rendű alperes magyarországi székhelye
nem
alapozza
meg
valamennyi
alperes
vonatkozásában a magyar joghatóságot, ezzel a
kérdéssel a másodfokú bíróság egyáltalán nem
foglalkozott. Álláspontjuk szerint kizárólag azért
perelték be a felperesek a III. rendű alperest, hogy
Magyarországon
kezdeményezhessenek
peres
eljárást. Jogi álláspontjuk szerint az Nmjtv.
90. §-ára figyelemmel a III. rendű alperes
perelhetőségéről közbenső ítéletet kellett volna
hozni, illetve amennyiben a kereset a III. rendű
alperessel szemben nem alapos, akkor a bíróság
illetékessége sem lett volna megállapítható.
Előadták azt is, hogy az Nmjtv. 94. § (1)
bekezdésére a joghatóság nem alapozható, mert az
kizárólag vagyonjogi ügyekre vonatkozik, a jelen
per pedig nem ilyennek minősül. Azon jogi
álláspontjukból,
hogy
a
fényképek
megjelentetéséért, tartalmáért, az alkalmazott
képaláírásokért kizárólag a kiadó tartozik
felelősséggel, az is következik, hogy érdemben csak
a kiadó (II. rendű alperes) lett volna perelhető,
annak székhelye az USA-ban van, az I. rendű
alperes pedig kivándorolt az Egyesült Államokba,
illetékességet megalapozó magyarországi címmel
nem rendelkezik.
[57] Az I. rendű felperes a jogerős ítélet hatályában
fenntartását kérte és perköltséget igényelt.
Álláspontja szerint a magyar joghatóság az Nmjtv.
90. § (1) bekezdése és 94. § (1) bekezdése alapján
aggálytalanul megállapítható, illetve egyéb
illetékességi ok hiányában az I. vagy II. rendű
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felperesek lakóhelye is megalapozhatta a bíróság
illetékességét a Pp. 25. § (5) bekezdése alapján.
A Kúria döntése és jogi indokai
[58] Az I–II. rendű alperesek felülvizsgálati kérelme az
alábbiak szerint alaptalan.
[60] Az I–II. rendű alperesek felülvizsgálati kérelmében
előadott perakadályokat illetően a Kúria kiemeli,
hogy mind a joghatóság, mind pedig az illetékesség
mint a bíróság eljárási jogosultságát megteremtő
kapcsolóelv fennállását a bíróságnak a felperes
keresete alapján előzetesen, hivatalból kell
vizsgálnia abból a szempontból, hogy a
keresetlevélben előadott tény- és jogállítások
alapján a megjelölt joghatósági és illetékességi ok
alkalmazásához szükséges tények és körülmények
potenciális megléte megállapítható, azonosítható-e.
Ezzel összefüggésben az elsőfokú bíróság
bizonyítást nem folytat le, az eljárásnak ebben a
szakaszában nincs szükség ugyanis érdemben annak
vizsgálatára, hogy a felperesek az igényüket alappal
érvényesíthetik-e minden alperessel szemben, vagy
hogy a keresetüket az anyagi jogi rendelkezések
által meghatározott módon, kellő precizitással,
szakszerűen
és
nem
rosszhiszeműen
(visszaélésszerűen) terjesztették-e elő.
[61] Ezt szem előtt tartva a Kúria a felperesek
keresetlevele alapján aggálytalanul megállapította,
hogy az I–II. rendű alperes amerikai, illetve a III.
rendű alperes magyar lakó-, illetve székhelyére
tekintettel az Nmjtv. 1. § b) pontja, illetve 2. §-a
alapján – más uniós tagállamban lakóhellyel
rendelkező alperes hiányában – a joghatóság
kérdésében az Nmjtv. rendelkezéseit kell
alkalmazni. Az sem kétséges, hogy szerintük a
személyiségi jogi jogsértést az alperesek együttesen
valósították meg: az I. rendű alperes mint szerző, a
II. rendű alperes mint kiadó, illetve a III. rendű
alperes mint a könyv magyarországi terjesztője.
Ilyen módon a felperesek szerint az egyébként
abszolút szerkezetű személyiségi jogi jogviszonyt
az alperesek együttesen sértették meg, amelynek
következtében egy többalanyú, relatív jogviszony
keletkezett. Ennek a jogsértésnek külön perben
történő elbírálása nehézkes, nem mellesleg
egymással ellentétes döntésekhez vezethet.
Mindebből következően az elsőfokú bíróság alappal
jutott arra a következtetésre, hogy a III. rendű
alperes belföldi székhelyére tekintettel, célszerűségi
okból az Nmjtv. 90. § (1) bekezdése szerinti
joghatósági
szabály
problémamentesen
alkalmazható. A teljesség kedvéért a Kúria utal arra
is, hogy az Nmjtv. 90. § (1) bekezdésének
alkalmazása miatt a 94. § (1) bekezdése szerinti
különös joghatósági norma részletes vizsgálata nem
volt indokolt.
[62] Figyelemmel arra, hogy a joghatósági ok fennállását
a felperes előadása alapján – érdemi vizsgálat nélkül
– kell megítélnie a bíróságnak, e körben közbenső
ítélet meghozatalára nincs sem szükség, sem
lehetőség; a bíróság a joghatóság fennállását a
keresetlevél benyújtásakor állapítja meg, a
Pp. 240. § (1) bekezdés b)–c) pontjai szerinti feltétel
fennállása hiányában az I–II. rendű alperesek
érvelése ellenében a későbbiekben az már nem
vizsgálható. A kereset érdemi alaptalansága sem
befolyásolhatja a magyar bírói fórum eljárási
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jogosultságának fennállását, tekintve, hogy az ettől
eltérő értelmezés oda vezetne, hogy az elutasító
érdemi ítéleti rendelkezés az alpereshez köthető
joghatósági vagy illetékességi ok esetén a
perorvoslati eljárásban minden esetben felvetné
egyszersmind az eljárás megszüntetésének kérdését
is.
[63] Tekintettel arra, hogy a fentiek szerint a felperesek
köztük és az alperesek között egy többalanyú
jogviszony fennállását állították, a Pp. 37. § b)
pontja alapján az ugyanabból a jogviszonyból eredő
igények együttes érvényesítése okán a 29. § (3)
bekezdése alkalmazásával a bíróság illetékessége is
kétséget kizáróan megállapítható volt a III. rendű
alperes székhelyére mint illetékességi okra
alapítottan.
[64] A Kúria az ügy érdemében kifejtette, hogy az I.
rendű alperes a per tárgyát képező fényképek
felhasználójának minősül. Az általa felhasznált
képek közéleti vonatkozása hiányában az I. rendű
felperes hozzájárulása nélkül azok közzététele
személyiségi jogot sért, ezért a másodfokú bíróság
jogszabálysértés nélkül állapította meg az I. rendű
felperes képmás védelméhez fűződő jogának
megsértését, és helytállóan alkalmazta annak
jogkövetkezményeit.

[6]

(Kúria Pfv.IV.20.937/2021/8.)
Ha a felperes nem vitatja, hogy a
126
szerződésben az illetékességi kikötés általános
szerződési feltételként szerepel és a kikötött bíróság az

alperesnek legkésőbb az első tárgyaláson előterjesztett
kérelmére a pert – az alperes által megjelölt – illetékes
bírósághoz teszi át tárgyalás és elbírálás végett, a
felperes utóbb az illetékességi kikötésre hivatkozással
nem kérheti az áttételt a kikötött bírósághoz [1952. évi
III. törvény (régi Pp.) 41. § (1) és (5) bek., 43. § (2)
bek.; 7/2021. PJE határozat].
[1] A felperes a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (a
továbbiakban: PKKB) benyújtott keresetében
elsődlegesen annak megállapítását kérte, hogy az
alperes 2017. november 7-én kelt, a felperesnek
2017. november 10-én kézbesített jognyilatkozata
nem módosította az alperes és a felperes között
létrejött haszonbérleti szerződést. Másodlagosan
annak a megállapítását kérte, hogy a perbeli
ingatlanok helyben szokásos piaci haszonbérleti díja
évente 581,59 forint aranykoronánként.
[2] A PKKB tájékoztatta az alperest, hogy a
szerződésben általános szerződési feltételként
szerepel az illetékességi kikötés, ezért kérelme
alapján lehetőség van a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi
Pp.) 41. § (5) bekezdésének alkalmazására.
[3] Az alperes 2018. január 10-én – az első tárgyalást
megelőzően – kérte a keresetlevél áttételét a
lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz.
[4] Ezt követően a PKKB 2018. február 9-én jogerőre
emelkedett végzésével a régi Pp. 129. § (1)
bekezdése alapján a pert tárgyalás és elbírálás végett
áttette a Győri Járásbírósághoz.
[5] A Győri Járásbíróság a 2021. szeptember 21-én
tartott
tárgyaláson
meghozott
végzésével
megállapította illetékességének hiányát és a
keresetlevelet áttette a PKKB-hoz. Indokolása

[7]

[8]

[9]

szerint az alperes a 2001. szeptember 6-án
megkötött haszonbérleti szerződésbe jogutódlással
lépett be mint a perbeli ingatlanok tulajdonosa, aki
tulajdonjogát 2016. november 9-én és december 22én vétel jogcímén szerezte. A 2001. szeptember 6án megkötött haszonbérleti szerződés 9. oldalán a
PKKB kizárólagos illetékességét kötötték ki. A
járásbíróság álláspontja szerint a felperes és az
alperes jogelődje által kikötött illetékesség a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban:
Ptk.)
szerződésátruházási
szabályainak érvényesüléséről szóló 7/2021. PJE
határozat értelmében az alperessel szembeni
jogviták vonatkozásában is irányadó. A járásbíróság
utalt arra, hogy a PKKB korábban az áttételt
elrendelő végzésben nem állapította meg az
illetékességének hiányát, ezért helye volt a
keresetlevél áttételének.
A PKKB végzésében az eljáró bíróság kijelölése
érdekében elrendelte az eljárás iratainak
felterjesztését a Kúriára. Álláspontja szerint a Győri
Járásbíróság nem volt jogosult a keresetlevelet
áttenni, figyelemmel arra, hogy az alperes élt a régi
Pp. 41. § (5) bekezdése alapján biztosított jogával és
határidőben kérte, hogy az ügyet a lakóhelye szerint
illetékes bíróság bírálja el. Az áttételről hozott
határozatában rögzítette, hogy fennáll a kizárólagos
illetékessége,
ezért
nem
állapította
meg
illetékessége hiányát, azonban az alperes
nyilatkozatára és a jogszabályi lehetőségre
tekintettel a pert tárgyalás és elbírálás végett a Győri
Járásbírósághoz tette át, figyelemmel arra, hogy az
illetékességi kikötés általános szerződési feltételnek
minősül.
A Kúria a tényállásban részletezett negatív
illetékességi összeütközést a Győri Járásíróság
kijelölésével szüntette meg a következő indokokra
tekintettel.
A Kúria jogegységi tanácsa által 2021. július 12-én
meghozott 7/2021. Polgári jogegységi határozat
szerint a Ptk.-ban szabályozott szerződésátruházás a
szerződésből kilépő felet megillető, illetve terhelő
jogok és kötelezettségek összességének a
szerződésbe belépő félre történő olyan átruházását
jelenti, amely a jogviszony folytonosságának
fennmaradása mellett a szerződésből kilépő és a
szerződésbe belépő fél között jogutódlást
eredményez. Ha a Ptk. hatálybalépése előtt kötött
szerződésből származó valamennyi jog és
kötelezettség 2016. január 6-án vagy azt követően
jogszabály rendelkezése alapján száll át másra, a
szerződésre a továbbiakban a Ptk. szabályait kell
alkalmazni. A szerződésátruházás ilyenkor is
jogutódlást jelent azzal, hogy a szerződést ebben az
esetben – a Ptk. hatálybalépésével összefüggő
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló
2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 53/C. § (2)
bekezdése alkalmazásában – a szerződésben maradó
és a szerződésbe belépő fél közötti új szerződésnek
kell tekinteni. A szerződés tartalma, a feleket a
jogviszony
alapján
megillető
jogok
és
kötelezettségek változatlanok maradnak.
A perben az nem volt vitatott, hogy az illetékességi
kikötés hatálya kiterjed a haszonbérleti szerződésbe
belépő félre, ennélfogva a szerződésből eredő igény
az alperessel szemben a kikötött PKKB előtt
érvényesíthető. A felperes a keresetlevelet a régi Pp.
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41. § (1) bekezdése alapján erre hivatkozással
terjesztette elő a PKKB-n.
A régi Pp. 41. § (5) bekezdése szerint azonban, ha a
kikötés az általános szerződési feltételek között
szerepel, a kikötött bíróság az alperesnek legkésőbb
az első tárgyaláson előterjesztett kérelmére a pert –
az alperes által megjelölt – a 29–40. § szerint
illetékes bírósághoz teszi át tárgyalás és elbírálás
végett. Az alperes erre a rendelkezésre
hivatkozással kérte a keresetlevél áttételét a Győri
Járásbíróságra, mivel állítása szerint ez a kikötés
általános
szerződési
feltételként
került
meghatározásra. A felperes az áttételt elrendelő
végzés ellen nem fellebbezett, nem vitatta az
alperesnek azt a tényállítását, hogy az illetékességi
kikötés az általános szerződési feltételek között
szerepel. A 2021. szeptember 21-i tárgyaláson sem
tett ezzel ellentétes nyilatkozatot, az áttételt ugyanis
az említett PJE határozatra hivatkozással kérte. A
Győri Járásbíróság határozata sem tartalmazza,
hogy a felperes által korábban nem vitatott általános
szerződési feltételnek minősített illetékességi
kikötés alkalmazásának mellőzése körében az
alperes – régi Pp. 41. § (5) bekezdése szerinti –
nyilatkozatát miért hagyta figyelmen kívül.
A régi Pp. 43. § (2) bekezdése értelmében az
illetékességnek vagy az illetékesség hiányának
megállapítására előadott tényállítások valóságát a
bíróság csak akkor vizsgálja, ha azok a
köztudomással vagy a
bíróság hivatalos
tudomásával
ellenkeznek,
vagy
egyébként
valószínűtlenek, vagy ha azokat az ellenfél vitássá
teszi.
A Kúria – a felperes vitatásának hiányában –
megállapította, hogy a szerződés 8. pontjában az
illetékességi kikötés általános szerződési feltételként
szerepel, ezért a régi Pp. 41. § (5) bekezdése
értelmében – az alperes kérelmére tekintettel – a
Győri Járásbíróság illetékes a per elbírálására.
A kifejtett indokok alapján a Kúria a régi Pp. 45. §
(2) bekezdés c) pontja szerint eljárva, a per
elbírálására a Győri Járásíróságot jelölte ki és erről
az illetékességi összeütközéssel érintett bíróságot
értesítette.
A végzés elleni felülvizsgálatot a régi Pp. 271. § (1)
bekezdés e) pontja zárja ki.
(Kúria Pkk.IV.25.077/2021/2.)

Ha a szolgáltatás hibáját a szerződés
megkötésekor a jogosult ismerte, vagy azt a
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szolgáltatás jellege, természete vagy a szerződéskötés
körülményei alapján fel kellett ismerni, a kötelezett
hibás teljesítése nem állapítható meg [2013. évi V.
törvény (Ptk.) 6:157. § (1) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperesek 2015. augusztus 5-én 16 500 000 forint
vételáron eladták az alpereseknek a házas
ingatlanukat. Az alperesek 2015. augusztus végén
beköltöztek, de a vételárból hibás teljesítésre
hivatkozással 6 077 487 forintot nem fizettek meg.
A lakóhelyük szerinti járásbíróságon előzetes
bizonyítás elrendelését kérték. A nemperes ügyben
R. E. igazságügyi szakértő szakvéleményt adott.

A kereseti kérelem és az alperesek védekezése
[2] A felperesek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:215. § (1)
bekezdésére, 6:217. §-ára, 6:62. § (1)–(2)
bekezdésére, 1:4. §-ára alapított keresetükben
6 077 487
forint
vételártartozás,
továbbá
szerződésszegéssel okozott kártérítés címén 2016.
január 1-jétől havi 250 euró bérleti díj megfizetésére
kérték kötelezni az alpereseket.
[3] Az alperesek ellenkérelme a kereset elutasítására
irányult. Egyrészt szavatossági kifogást terjesztettek
elő, és árleszállítást igényelve 1 000 000 forint
erejéig elzárkóztak a teljesítéstől. Másrészt
szerződésszegéssel okozott kártérítés címén 374 828
forint és 2016. március 10-től a kifizetésig járó
törvényes késedelmi kamata erejéig beszámítással
éltek. Továbbá arra hivatkoztak, hogy kijavítási
igényük okán visszatartási jogot gyakorolhatnak. Az
árleszállítás iránti igényt arra alapították, hogy a ház
a felperesektől kapott tájékoztatással ellentétben
nem az 1960-as években, hanem évtizedekkel
korábban, a 19. század fordulója és a második
világháború között épült. Beszámítási kifogásuk
azon alapult, hogy a tetőszerkezet hibájának javítása
kapcsán többletköltségeik merültek fel (műszaki
vezetői és tervezőmérnöki díj, engedélyezési illeték,
csatlakozási díj, villanyszerelői díj, elázott bútor
javítási költsége). A visszatartási jogot a fürdőszoba
főfala és a födém eltávolodása, felázás okozta
vizesedés, a gipszkarton falak vizesedése,
penészesedése, a lambéria nedvesedése, az előszoba
terasz
felőli
beázása,
az
egyik
ablak
páraelvezetőjének páralecsapódást okozó fordított
beépítése miatt gyakorolták. A per során további
hibaként jelölték meg a terasz rossz rétegrendjét, a
fürdőszobai
gipszkartonfal
szakszerűtlen
felszerelését, a vízcsap hibás bekötését.
Az elsőfokú ítélet és a másodfokú részítélet
[4] Az elsőfokú bíróság a vételár megfizetése iránti
keresetnek helyt adó ítéletével külön-külön
kötelezte az alpereseket a felpereseknek
személyenként 1 519 372 forint megfizetésére. A
kártérítés iránti keresetet elutasította.
[5] Az indokolásában a Ptk. 6:150. § (1) bekezdésére,
valamint a hibás teljesítés egyes jogértelmezési
kérdéseiről nyilvánított 1/2004. (XII. 2.) PK
vélemény (a továbbiakban: PK1 vélemény) 1.
pontjára, a hibás teljesítéssel kapcsolatos egyes
jogalkalmazási kérdésekről nyilvánított 1/2012. (VI.
21.) PK vélemény (a továbbiakban: PK2 vélemény)
2. és 7. pontjára, az EBH2013.P.17. és a
BH2012.36. számon közzétett eseti döntésekre
hivatkozott.
[6] A peradatok alapján arra következtetett, hogy az
épület korára vonatkozó információk az alperesek
által is tudottan bizonytalanok voltak. Ha abban a
hiszemben is vették meg az ingatlant, hogy a ház az
1960-as években épült, akkor is számolniuk kellett
azzal, hogy egy ilyen korú épület felújításra szorul,
jelentős hibái jelentkezhetnek. Nem bírt ezért
jelentőséggel, hogy a ház esetleg idősebb volt. A
perben kirendelt ingatlanforgalmi szakértő által
megállapított szerződéskötéskori forgalmi értékre
(16 300 000 forint) tekintettel nem volt sem
szükség, sem jogszabályi lehetőség a szolgáltatás és
az ellenszolgáltatás egyensúlyának helyreállítására.
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[7] Az elsőfokú bíróság szerint a kapott tájékoztatás, a
szerződéskötés körülményei, illetőleg az épület
életkora, állapota, használtsági foka alapján kellő
körültekintés tanúsítása mellett az alpereseknek
számolniuk
kellett
a
hivatkozott
hibák
előfordulásával. Az ingatlanközvetítő felhívta a
figyelmüket a körültekintő vásárlásra, ennek
ellenére nem kértek szakértői segítséget, már az első
megtekintéskor vételi nyilatkozatot tettek. A ház a
szerződéskötéskor láthatóan rossz állapotú, régi
volt, amit észlelniük kellett. A felújítás
szükségességéről
is
tudomással
bírtak.
Megvizsgálási kötelezettségük ugyan nem volt, de
az adott esetben, különös tekintettel a
szerződéskötési körülményekre, az épület láthatóan
lelakott, használt állapotára, nem jártak el kellő
gondossággal. Elvárható lett volna, hogy
megfontolják a vételt, szakértő segítségét kérjék.
[8] A magánszakértő tanúvallomásából és a beszerzett
szakvéleményből az elsőfokú bíróság arra
következtetett, hogy az oldalfal kidőlése, a födém és
az oldalfal közötti rés a szerződéskötéskor
felismerhető volt, így nyílt hibának tekintendő. Az
alpereseknek észlelniük kellett a nappali falainak és
a gipszkartonfalak felázását is. Látszott, hogy a
házon nincs vízszigetelés, de még vakolat sem. Az
előszobai lambéria vizesedése és az ablak fordított
beépítése a jellegénél, természeténél fogva
ugyancsak olyan hiba, amelyet kellő körültekintés,
megfelelő szemrevételezés esetén fel kellett volna
ismerniük.
[9] Az elsőfokú bíróság mindezek alapján azt állapította
meg, hogy nem történt hibás teljesítés. A
szakvélemény újabb kiegészítése szükségtelen. Az
alperesek a Ptk. 6:28. §-ában, 6:31. §-ában
foglaltakra is figyelemmel kötelesek megfizetni a
fennmaradt vételárat.
[10] Az alperesek fellebbezése és a felperesek keresetet
elutasító ítéleti rendelkezés ellen előterjesztett
csatlakozó fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság részítéletével az elsőfokú ítélet vételár
megfizetésére kötelező rendelkezését úgy változtatta
meg, hogy az alpereseket egyetemlegesen kötelezte
a felpereseknek, mint egyetemleges jogosultaknak
6 077 487 forint megfizetésére. A kártérítés iránti
kereset tekintetében az elsőfokú ítéletet hatályon
kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot a per újabb
tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította.
[11] A jogerős ítélet indokolása szerint az adásvételi
szerződésben a felek nem rögzítették, hogy a
szolgáltatott dolog szavatolni vállalt tulajdonsága a
kora. Az alperesek tudomással bírtak a tervekben
már
szereplő
felújítás
szükségességéről.
Amennyiben a vételár, illetve a szerződéskötési
szándék
szempontjából
meghatározóbb
jelentőséggel bírt volna az épület nem látható vagy
takart részeinek műszaki állapota, hiányossága,
részletekbe menő tájékoztatást kérhettek volna a
felperesektől, vagy igénybe vehettek volna szakmai
segítséget ahhoz, hogy műszaki szempontból
tájékozódjanak. Ennek elmaradása miatt nem
állíthatják a perben feltárt hibákról, hogy rejtett
hibák.
[12] Az előzetes bizonyítás során készült szakértői
vélemény, valamint a szakértelemmel rendelkező
tanúk vallomása és a perben kirendelt szakértő
kiegészítő szakvéleménye alapján megállapítható,
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hogy a falnedvesedés jogi értelemben is
felismerhető, illetve számításba vehető hiba volt,
amelyet az alpereseknek a szerződéskötést
megelőzően fel kellett ismerniük. A fal
függőlegestől eltérése, a födém és a fal elválása az
utcáról nézve ugyan nem kellett, hogy szembe
tűnjön, de szakmailag hozzáértő személy
bevonásával történő tájékozódás mellett – amely
egy régi, rossz állapotú épületnél a vevőtől
elvárható megfelelő körültekintés, gondosság
tanúsítása – felismerhető lett volna. A tetőcsere
szükségességéről az alperesek tudtak, vasbeton
koszorú meglétét a felperesek nem állították.
[13] Nem sorolhatóak a rejtett hibák körébe az épületnek
a laikusok számára is érzékelhető, látható hibái (az
ablak fordított beépítése és ennek közrehatása a fal
nedvesedésében, illetve a páralecsapódásban; a fal
melletti vízcsap nem megfelelő kialakítással és
annak esetleges közrehatása a fal nedvesedésében; a
járdaépítés szükségessége stb.). Nem értelmezhető a
terasz szakszerűtlen építésére történt hivatkozás arra
alapítottan, hogy a beton a per folyamatban léte alatt
felfagyott. A teraszbeton minősége látható volt, az
alatta lévő rétegrend megfelelősége pedig a tervezett
későbbi funkciója (a felperesek további helyiséget
terveztek rá) szerint volna megítélhető. A
gipszkartonfalak mögötti szigetelés megléte vagy
hiánya
feltárás
nélkül,
rákérdezéssel
egyértelműsíthető lett volna.
[14] A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet annyiban
változtatta meg, hogy az alperesek fizetési
kötelezettsége a Ptk. 6:29. §-a szerint egyetemleges,
míg az alperesek a Ptk. 6:33. §-a szerint
egyetemleges jogosultak.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[15] Az
alperesek
felülvizsgálati
kérelmükben
elsődlegesen a jogerős részítélet hatályon kívül
helyezését és az elsőfokú ítélet megváltoztatásával a
kereset elutasítását, másodlagosan a jogerős
részítélet hatályon kívül helyezését, és az elsőfokú
bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára
utasítását kérték.
[16] Hivatkoztak a Ptk. 6:157. § (1) bekezdésére és a
PK1 vélemény 1. pontjára. Érvelésük értelmében
tévesen állapították meg az eljárt bíróságok, hogy az
épület hivatkozott hibái nyílt hibák, felismerhetők
voltak, illetve az ingatlan korából, használtságából
származtak. A téves megállapítás arra vezethető
vissza, hogy nem történt meg teljeskörűen a
tényállás feltárása, a rendelkezésre álló adatokból
pedig eltérő következtetésre lehet jutni.
[23] A felperesek felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős
ítélet hatályban tartására irányult.
A Kúria döntése és jogi indokai
[24] A Pp. 270. § (2) bekezdése a jogerős ítélet
felülvizsgálatát jogszabálysértés esetén teszi
lehetővé. A felülvizsgálati kérelem egymással
szorosan összefüggő kötelező tartalmi eleme a
jogsértés 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
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tartalmilag is körülírja, az arra vonatkozó jogi
álláspontját kifejti, vagyis, ha a jogszabálysértésre
való hivatkozás indokait is ismerteti [1/2016. (II.
15.) PK vélemény]. A felülvizsgálat rendkívüli
perorvoslati jellegéből következően a Kúria a Pp.
275. § (3) bekezdésében foglaltak szerint eljárva a
jogerős ítéletet a felülvizsgálati kérelem keretei
között, az abban megjelölt jogszabálysértésre
figyelemmel vizsgálhatja felül.
Az alperesek nem jelölték meg megsértett
jogszabályi rendelkezésként sem a Pp. 163. §-át,
sem a Pp. 206. §-át, ezért a felülvizsgálati eljárásban
a jogerős ítéletben megállapított tényállás
alapulvételével
kellett
állást
foglalni
a
felülvizsgálati kérelemben hivatkozott anyagi jogi
jogszabályok megsértéséről.
Az alperesek a rendkívüli perorvoslatukat
megalapozó jogsértést abban határozták meg, hogy
a másodfokú bíróság a terhükre rótta a
megvizsgálási kötelezettség elmulasztását és azt
állapította meg, hogy ismerték vagy ismerniük
kellett az épület hibáit.
A felülvizsgálati kérelem alaptalan. A jogerős ítélet
a felülvizsgálati kérelemben megjelölt okból nem
jogszabálysértő.
A PK1 vélemény beépült a Ptk.-ba, ezért annak
alkalmazása körében a Kúria nem tartja
irányadónak [1/2014. Polgári jogegységi határozat
(a továbbiakban: PJE) V. 1.]. A hiba
szerződéskötéskori ismeretét a Ptk. már nem a
kellékszavatosság alóli kimentési okként határozza
meg, a 6:157. § (1) bekezdése értelmében ugyanis a
kötelezett a fogyatékos dolog szolgáltatásával nem
hibásan, hanem a szerződésben foglaltaknak
megfelelően teljesít, ha a jogosult a szolgáltatás
fogyatékosságának ismeretében köt szerződést vagy
a hibát, hiányosságot a szerződéskötéskor ismernie
kellett. A kötelezettnek a hibás teljesítés hiányára
vonatkozó ellenbizonyítása körében a törvény
objektív tesztet érvényesít: nem annak van
jelentősége, hogy a jogosult a hibát felismerte-e,
hanem annak, hogy egy kellő gondossággal eljáró
személy felismerhette-e. A kellő körültekintés
körébe tartozik a szerződés tárgyát képező dolog
megtekintése, a rendelkezésre bocsátott műszaki és
egyéb dokumentáció áttanulmányozása, és ezek
alapján a szerződéses szolgáltatás tulajdonságainak,
a speciális szakértelem nélkül felismerhető esetleges
hibáinak megismerése.
A Kúria PK2 véleményben kinyilvánított – a PJE
alapján a Ptk. alkalmazása körében is megfelelően
irányadó – jogértelmezése szerint a hibás teljesítés
szempontjából azok a hibák tartoznak az ismert
hibák körébe, amelyekről a jogosultnak a
szerződéskötéskor tényleges tudomása volt. A
jogszabályi rendelkezésben szereplő „ismernie
kellett” fordulat azokra a hibákra vonatkozik,
amelyeket a jogosult önmagában a szerződéskötés
körülményei, illetve a szolgáltatás természete
alapján észlelhetett, felismerhetett. A megtekintett
állapotban történő vétel esetében az ún. nyílt hibák,
tehát az egyszerű észleléssel megállapítható hibák
tartoznak ebbe a körbe. Használt dolog vétele
esetében pedig azok a fogyatékosságok, amelyeket a
jogosultnak a felek eltérő megállapodása, illetve a
kötelezett eltérő tájékoztatása hiányában a dolog
életkorára és használtsági fokára tekintettel a
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szerződéskötéskor számításba kellett vennie. A
Kúria
EBH2013.P.17.
számon
közzétett
Pfv.V.21.203/2012/6. számú elvi döntése szerint
felismerhető hibának minősülnek mindezek mellett
azok a hibák is, amelyek fennállása, illetve
jelentkezése a ténylegesen ismert, illetve a nyílt
hibákra tekintettel a szerződéskötéskor alappal
feltételezhető, előrelátható.
Az alperesek egyrészt a szerződéskötéskor tudták,
hogy nem állt rendelkezésre az épület életkoráról
hitelt érdemlő információ, másrészt a felülvizsgálati
kérelemben előadottakkal ellentétben egyszerű
észleléssel megállapíthatták, illetőleg számításba
vehették, feltételezhették az épület hibáit.
Az I. rendű alperes az elsőfokú tárgyaláson előadta:
voltak olyan részei a háznak, amelyen látszott, hogy
fel kell újítani; az udvarról közelről megállapítható
volt, hogy dől a fal; az I. rendű felperes elmondta,
hogy megkezdte az épület bővítését, egy alaprészt
lebetonozott, jelenleg azonban ezen a részen egy
terasz van. Az alperesek jogi képviselője ugyanezen
a tárgyaláson azt az észrevételt tette, hogy a
szakértő 7–8 cm körüli dőlést állapított meg, amely
véleményük
szerint
szemrevételezéssel
is
megállapítható. A II. rendű alperes személyes
meghallgatásakor úgy nyilatkozott: kívülről látszott
a házon, hogy felújításra szorul, a vakolat hiányos
és néhány helyen potyog is. Az alperesek
megbízásából szakvéleményt adó Cs. I. előadta: a
falakon repedéseket lehetett látni; egy helyen egy
tégla ki volt esve; az alsó részen fagyott téglák
látszottak; látszott, hogy az épület nagyon öreg, nem
pár tíz éve épült; látszott, hogy felázik az épület
falazata és az is, hogy a toldalék szakaszok
nincsenek „összecsorbázva”; szemmel látható volt,
hogy az épületnek régebben épült részei is vannak;
kívülről lehetett látni, hogy a fal egy szakasza kifelé
görbül. K. K. tanú a vallomása szerint látta, hogy ez
egy olyan régi ház, amely „több sebből vérzik”; az
egyes épületrészek nincsenek összekötve. R. E.
igazságügyi szakértő szakvéleményében rögzítettek
szerint a 2015. december 23-i helyszíni szemlén az
alperesek azt nyilatkozták, hogy emlékeik szerint a
fürdőszoba dél-nyugati sarkában látható repedés
már a vásárláskor is megvolt.
A személyes előadásukból, a tanúvallomásokból, az
igazságügyi
szakvéleményekhez
mellékelt
fényképfelvételekből megállapíthatóan az alperesek
egy rossz állapotban lévő házat vettek meg. Látható
volt az is, hogy az egyik ablak páraelvezetőjét
fordítva építették be, a kinti vízcsap közvetlenül a
fal mellett van, lejt a terasz és a szintje azonos
magasságban van a lakótér belső szintjével.
Elvárható volt, hogy a szerződéskötéskor kívülbelül megtekintsék, körbejárják az épületet. Amikor
közelről megnézték, észlelték a hátsó hosszfőfal
dőlését. Az épület használtsági foka és a látott hibák
alapján további hibákra is számítaniuk kellett. A
perben kirendelt igazságügyi szakértő az épület
kimozdult falszakasza tekintetében nem állapított
meg építési hibát. Az előzetes bizonyítási eljárás
során készült igazságügyi szakvélemény szerint az
építés
idején
alkalmazott
technológiának
megfelelően épült meg a tetőszerkezet, de a tető
oldalirányú – falazatot kimozdító – hatása ellen
beépített gerenda már nem tudta a funkcióját ellátni.
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[34] A látottak alapján az is számításba vehető volt, hogy
hőszigetelés hiányában a lakás nedvesedik,
penészesedik. Az I. rendű alperes személyes
nyilatkozata szerint ismert volt, hogy a felújítást az
I. rendű felperes maga végezte, ehhez képest nem
volt elvárható a szakipari munkák színvonala. A
fürdőszobai gipszkartonfal kivitelezésének módjára
a hátsó hosszfőfal kidomborodásából következtetni
lehetett. A kirendelt igazságügyi szakértő
szakvéleménye szerint pedig a gipszkarton burkolat
mögé hő- és páratechnikai szempontból kritikus a
hőszigetelés beépítése, a falazatok hőszigetelését
általános esetben a homlokzati oldalra készített
hőszigetelő rendszerekkel kell megoldani.
[35] A terasz helyén tervezett bővítésről a felperesek
tájékoztatást adtak, alaprajzot is rendelkezésre
bocsátottak, ezért az alpereseknek számításba kellett
venniük, hogy a kivitelezett rétegrend nem egy
kültéri terasz szigetelésének felelt meg.
[36] Mindezekre tekintettel a másodfokú bíróság
jogszabálysértés nélkül állapította meg a hibás
teljesítés hiányát, ezért a Kúria a jogerős részítéletet
hatályában fenntartotta.
(Kúria Pfv.V.20.439/2021/5.)
I. A haszonbérbeadó alperest megillette az a
128
jog, hogy kezdeményezze a haszonbérleti
szerződés egyoldalú módosítását a haszonbérleti

díjnak a kezdeményezéskor irányadó, helyben
szokásos piaci haszonbérleti díjra való emelése
érdekében; a kezdeményezése – miután a szerződő
felek eltérően nem rendelkeztek – megfelelt az első
kezdeményezés konjunktív törvényi feltételeinek.
II. A kezdeményezéssel egyet nem értő haszonbérlő
felperest megillette az a jog, hogy a kezdeményezés
kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő
határidőn belül a bírósághoz forduljon, éljen a
szerződés
kivételes
egyoldalú
módosításához
kapcsolódó, anyagi jog által szabályozott sui generis
igényérvényesítés lehetőségével.
III. A perben a felperes nem kerülhet hátrányosabb
helyzetbe, mintha nem él a bírósághoz fordulás
lehetőségével.
IV. A bíróság a perben elrendelt szakértői bizonyítás
alapján arról dönt, hogy a kezdeményezésben
megjelölt
haszonbér
megfelel-e
a
törvényi
követelményeknek. [2013. évi CCXII. törvény 50/A. §,
110/A. §].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes a 2001. szeptember 6-án kötött
mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés alapján
– 2051. szeptember 6-ig – haszonbérlője a Magyar
Állam tulajdonában álló perbeli földterületeknek.
Az alperes a perbeli földterületeken 2016. január 6át követően adásvétel jogcímen tulajdonjogot
szerzett, 2017. szeptember 29-én igazságügyi
szakértői vélemény csatolásával kezdeményezte a
földek évente 581,59 forint aranykoronánként
haszonbérleti díjának a helyben szokásos piaci –
ingatlanonként eltérő – díjra történő felemelését.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[2] A felperes a keresetében annak megállapítását kérte,
hogy az alperes kezdeményezése a haszonbérleti díj
emelésére – a mező- és erdőgazdasági földek

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel (a
továbbiakban: Földforgalmi tv.) összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló
2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.)
50/A.
§
alkalmazhatósága
hiányában
(BH2020.204.) – érvénytelen. Másodlagosan, arra
hivatkozással, hogy az igazságügyi szakértői
vélemény hibás módszertanon és számításon alapul,
a helyben szokásos piaci haszonbérleti díjat
változatlan összegben kérte megállapítani.
[3] Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását
kérte.
Az első- és a másodfokú ítélet
[4] Az elsőfokú bíróság az ítéletében 2017. évtől
ingatlanonként megállapította a haszonbérleti díjat,
azt meghaladóan a keresetet elutasította. Az
indokolásában a Fétv. 50/A. §, 110/A. §, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) hatálybalépésével összefüggő
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló
2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban:
Ptké.) 53/C. § (1)–(2) bekezdése felhívásával az
elsődleges keresetet alaptalannak, a másodlagos
keresetet összegszerűségében megalapozatlannak
ítélte. Az elsődleges kérelemmel összefüggésben
kifejtett álláspontja szerint a Ptké. 53/C. §-a
megteremtette az 1959. évi Ptk. hatálya alatt kötött
szerződések esetén a Ptk. 6:211. § szerinti
szerződésátruházás szabályainak alkalmazhatóságát,
a Fétv. 110/A. §-án keresztül a Fétv. 50/A. § szerint
a szerződés módosítás kezdeményezésének a
lehetőségét is. Az alperest is megillette a jog a
haszonbér módosítás kezdeményezésére a felek
jogviszonyára alkalmazandó Fétv. 50/A. § alapján,
azt érvényes jognyilatkozattal, a jogszabályban
írtaknak megfelelően gyakorolta; ezért a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: régi Pp.) 123. § szerinti megállapítási
kereset megalapozatlan. Az elsőfokú bíróság a Fétv.
50/A. § (4) bekezdésére alapított másodlagos
kereseti kérelemmel összefüggésben rögzítette,
hogy azt a felperes a kezdeményezés
kézhezvételétől számított jogvesztő határidőn belül
terjesztette elő, a bíróságtól a piaci haszonbérleti díj
meghatározását kérte. A piaci haszonbérleti díj
összegét a kezdeményezés időpontjában a perben
beszerzett szakértői vélemény alapján kellett
megállapítani.
[5] A másodfokú bíróság ítéletében az elsőfokú bíróság
ítéletét megváltoztatta: megállapította, hogy az
alperes kezdeményezése a haszonbérleti díj
emelésére érvénytelen; a haszonbérleti díj
megállapítására irányuló keresetet pedig elutasította.
Az indokolása szerint az alperes és a jogelődje
között létrejött adásvételi szerződés alapján
valamennyi jog és kötelezettség a szerződés alapján
szállt át az alperesre, a jogviszony alanyaiban
bekövetkező változás jogutódlás (BH2018.50.,
BH2018.193.). Miután a haszonbérleti szerződés
nem szűnt meg, ezért nem lehet alkalmazni a Fétv.
110/A. § és 50/A. § rendelkezéseit. A felperes
elsődleges
keresete
alapos
volt
annak
megállapítására, hogy az alperes az ún. első
kezdeményezés
jogát
jogszabályellenesen
gyakorolta, ebben a körben az elsőfokú bíróság
ítéletét meg kellett változtatni. Az elsőfokú bíróság
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azzal, hogy a másodlagos kereset szerinti
haszonbérleti díjnál magasabb díjat állapított meg,
túlterjeszkedett a kereseten (régi Pp. 215. §). Miután
az alperes a perben kirendelt szakértő által
véleményezett haszonbérleti díjra viszontkeresetet
nem terjesztett elő, a másodlagos keresetet el kellett
utasítani.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[6] Az alperes a felülvizsgálati kérelmében a jogerős
ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú
bíróság ítéletének a helybenhagyását kérte.
Megsértett jogszabályként a Ptk. 6:211. §, 6:340. §,
6:208. §, a Ptké. 53/C. §, a Fétv. 50/A. §, 110/A. §,
a régi Pp. 215. §, 239. § rendelkezéseit jelölte meg.
[7] A felperes a felülvizsgálati ellenkérelmében, a
Kúria 7/2021. Polgári jogegységi határozatára
figyelemmel, az elsődleges keresete alaptalanságát
illetően nem vitatta a felülvizsgálati kérelemben
foglaltakat, a másodlagos keresete kapcsán
fenntartotta a másodfokú bíróság által – eltérő
álláspontja miatt – el nem bírált fellebbezési
kérelmét, a szakértői bizonyítást érintő kifogásait.
A Kúria döntése és jogi indokai
[8] A felülvizsgálati kérelem alapos.
[9] A felperes mindkét kereseti kérelmével a
földhaszonbérleti díj alperes által kezdeményezett
módosítását kívánta elkerülni: az elsődleges, a Fétv.
50/A. § alkalmazhatóságának a kizárására alapított
keresettel a kezdeményezés érvénytelenségének a
megállapításával, az eshetőleges másodlagos – a
Fétv. 50/A. § alapján a helyben szokásos piaci
haszonbérleti díj megállapítása iránti – keresetével a
kezdeményezést
megelőző
haszonbér
fenntartásával. Az elsőfokú bíróság szerint az
elsődleges kereset alaptalan, az alperest a haszonbér
módosítás
kezdeményezésének
a
joga
a
Fétv. 50/A. § alapján megillette, míg a másodlagos
kereset csak összegszerűségében megalapozatlan. A
másodfokú bíróság az elsődleges kereseti kérelmet
– a Fétv. 110/A. §, és 50/A. § alkalmazásának a
kizárásával – alaposnak találta, míg a másodlagos
keresetet alaptalannak. A Kúriának ezért a jogerős
ítélet felülbírálata során egyrészt állást kellett
foglalnia az ügy által felvetett, a peres felek
haszonbérleti jogviszonyában az érdemet érintő
jogkérdésről, a Fétv. 50/A. § alkalmazhatóságáról,
másrészt a Fétv. 50/A. § (4) bekezdése alapján
indított perben érvényesíthető igényről.
[10] A Ptké. 53/C. § a Ptké. 50. § (1) bekezdése alóli
kivétel, attól eltérő rendelkezés. A Földforgalmi tv.
70. § – visszamenőleges hatályt kizáró –
rendelkezéseit egyaránt áttörő szabály a Fétv.
110/A. § és a tartalma szerint irányadó
Ptké. 53/C. §. E rendelkezéseket 2016. január 6-i
hatállyal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti
és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi
CLXXVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és
átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII.
törvény módosításáról szóló 2015. évi CCXX.
törvény (a továbbiakban: Módtv.) iktatta be.
[11] A Ptké. 53/C. § a Ptk. 6:211. §-át rendelte
alkalmazni a Ptk. hatálybalépése előtt kötött

[12]

[13]

[14]

[15]

szerződésre, a Fétv. 110/A. § a Fétv. 50/A. §-t
rendelte alkalmazni a 2016. január 6. (Módtv.
hatálybalépése) előtt megkötött haszonbérleti
szerződésre, amelyben a haszonbérbe adó
tulajdonos személyében a föld tulajdonjogának
2016. január 6. napját követő átruházása folytán
következett be változás. Ez a jogviszony
folytonosságának
fennmaradása
mellett
a
szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél
között jogutódlást eredményez, a szerződés
tartalma, a feleket a jogviszony alapján megillető
jogok és kötelezettségek változatlanok maradnak (a
Kúria 7/2021. Polgári jogegységi határozata a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
szerződésátruházási szabályainak érvényesüléséről).
A fentiekből következően a felperes által 2001.
szeptember 6-án – a Ptk. és a Módtv. hatálybalépése
előtt – kötött mezőgazdasági földhaszonbérleti
szerződésre, amelyben a haszonbérbe adó
tulajdonos személyében a föld tulajdonjogának
2016. január 6. követő átruházása folytán
következett be változás, alkalmazni kell a Módtv.
által megállapított Fétv. 50/A. § rendelkezéseit
(Kúria Pfv.VI.20.006/2021/3.).
A haszonbérbeadó alperest tehát megillette az a jog,
hogy kezdeményezze a haszonbérleti szerződés
egyoldalú módosítását a haszonbérleti díjnak a
kezdeményezéskor irányadó, helyben szokásos piaci
haszonbérleti díjra emelése érdekében; a
kezdeményezése – miután a szerződő felek eltérően
nem rendelkeztek – megfelelt az első
kezdeményezés konjunktív törvényi feltételeinek
[Fétv. 50/A. § (1)–(2), (6) bekezdés] mert:
1. a haszonbérleti szerződés legalább 10 éves
időtartamú,
2. a kezdeményezéskor a szerződéskötést követő 5
év eltelt,
3. a kezdeményezéskor a haszonbérleti szerződés
időtartamából legalább még 5 év van hátra,
4. a kezdeményezésben a piaci haszonbérleti díj
mértéke – a kezdeményezéshez csatolt –
igazságügyi szakértői véleményen alapult [az
igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX.
törvény 2. § 8. pont, 3. § (1) bekezdés, 4. § (1)
bekezdés].
Az alperes – a felperes által 2017. szeptember 29-én
kézhez vett – kezdeményezése szerint a
haszonbérleti díj a Fétv. 50/A. § (1) bekezdése
alapján 2017. október 15. napjától emelkedik az
igazságügyi szakértői vélemény szerinti, a helyben
szokásos, ingatlanonként eltérő összegű piaci
haszonbérleti díjra. Ezt a mértékegységet javasolja a
Magyar
Igazságügyi
Szakértői
Kamara
földhaszonbérleti díj megállapításáról szóló 2/2020.
számú módszertani levele is.
A haszonbérlő felperest, mint az ellenérdekű felet
megillető, választható és a kezdeményezés
kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő
határidőn belül gyakorolható jog [Fétv. 50/A. §
(3)–(4) bekezdés]:
- legalább 20% mértékű haszonbérleti díjemelés
esetén a haszonbérleti szerződés felmondása a
gazdasági év végére,
- bármilyen mértékű haszonbérleti díjemelés
esetén a bíróságtól kérheti a piaci haszonbérleti
díj meghatározását (ellenkező esetben a
haszonbérleti díjat a kezdeményezésben

Polgári Szakág

712

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

megjelölt mértékben módosítottnak kell
tekinteni).
A
haszonbérlő
felperes
az
alperes
kezdeményezésével nem értett egyet, de a
felmondás lehetőségével nem kívánt élni, ezért a
kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napos
jogvesztő határidőn belül a bírósághoz fordult. Az
általa érvényesített igények közül az elsődleges
kereset a fent kifejtettekre tekintettel alaptalan. A
másodlagos a Fétv. 50/A. § (4) bekezdésén alapuló
kereset, arra az esetre szólt, ha a perben a Fétv.
alkalmazandó. Ebben a piaci haszonbérleti díj
meghatározását kérte annak érdekében, hogy a
haszonbérlő
alperes
kezdeményezése
ne
hatályosuljon.
A Fétv. 50/A. § (4) bekezdésben szabályozott,
kizárólag a haszonbér emelés itt engedett egyoldalú
kezdeményezéséhez, azaz a szerződés kivételes
egyoldalú módosításához kapcsolódó, anyagi jog
által szabályozott, sui generis igényérvényesítés
során a bíróság arról dönt, hogy a
kezdeményezésben megjelölt haszonbér megfelel-e
a törvényi követelményeknek: a kezdeményezéskor
irányadó helyben szokásos piaci – igazságügyi
szakértői véleménnyel alátámasztott – haszonbérleti
díjnak. Ez az igényérvényesítés nem azonos a
szerződés 1959. évi Ptk. 241. §-án, illetve a Ptk.
6:192. §-án alapuló bírósági módosításának a
lehetőségével és nincs helye a megállapítási kereset
régi Pp. 123. § szerinti feltételei vizsgálatának sem.
A bíróságot ez esetben nem a keresetben elvárt díj,
hanem a kezdeményezésben meghatározott díj köti.
A perben elrendelt szakértői bizonyítás alapján a
bíróság
a
keresetet
elutasítja,
ha
a
kezdeményezésben megjelölt díj megegyezik a
perben kirendelt szakértő által megállapított díjjal,
vagy attól alacsonyabb. A kereset abban az esetben
alapos, ha a kezdeményezésben megjelölt díj
magasabb a perben kirendelt szakértő által
megállapított díjnál, ebben az esetben állapítja meg
a bíróság az ítéletében, a kezdeményezésben
megjelölt kezdő időpontra nézve a haszonbér
mértékét a perben kirendelt szakértő véleménye
szerint. A perbeli esetben a kifejtettekre tekintettel –
ha a szakértői vélemény aggálytalannak tekinthető –
a felperes másodlagos kereseti kérelme sem volt
alapos, mert a kezdeményezést meghaladó mértékű
díjat megállapító szakértői vélemény igazolta a
haszonbérleti díj alperes által kezdeményezett
mértékű módosítását.
A jogerős ítéletnek az elsőfokú bíróság ítéletét
megváltoztató, a kezdeményezés érvénytelenségét
megállapító rendelkezése jogszabálysértő. A
másodlagos kereset kapcsán a másodfokú bíróság
érdemi – keresetet elutasító – döntése abban az
esetben lenne helyes, ha a felperes fellebbezési
kérelmét érdemben elbírálva annak alaptalanságát
állapítja meg, de a kifejtettek szerint eltérő jogi
indokolással. Ez esetben a haszonbérleti díjat a
kezdeményezésben megjelölt mértékben kellene
módosítottnak tekinteni. A Kúria hangsúlyozza,
hogy a Fétv. 50/A. § (4) bekezdése alapján a
kezdeményezés felülvizsgálatára indított perben a
felperes nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe,
mintha nem él a bírósághoz fordulás lehetőségével.
A Kúria az elsődleges kereset tekintetében a régi
Pp. 213. § (2), a 275. § (4) bekezdés alapján a

részítélet hozatalát a jogértelmezést igénylő elvi
jelentőségű – a Fétv. 50/A. § és a 110/A. §
rendelkezésének értelmezésével, annak alapvető
tartalmával,
az
ahhoz
kapcsolódó
jogkövetkezményekkel összefüggő – jogkérdés
miatt ítélte szükségesnek. A jogerős ítéletnek a
felperes másodlagos kereseti kérelmét elutasító
rendelkezése hatályon kívül helyezésének azért volt
helye, mert a másodfokú bíróság döntése abban a
körben eljárási okon alapult, az elsőfokú bíróság
ítéletét ebben a részében a felperes fellebbezése
folytán érdemben nem bírálta felül.
[21] A Kúria a kifejtettekre tekintettel a jogerős ítéletet
hatályon kívül helyezte: az elsődleges kereset
tekintetében
az elsőfokú
bíróság
ítéletét
helybenhagyta, a másodlagos kereset és a perköltség
viselése tekintetében a másodfokú bíróságot új
eljárásra és új határozat hozatalára utasította.
A másodfokú bíróságnak a megismételt eljárásában
érdemben el kell bírálnia az elsőfokú bíróságnak a
felperes másodlagos kereseti kérelme tárgyában
hozott ítéleti rendelkezése ellen benyújtott, a
szakértői bizonyítást támadó fellebbezést.
A Kúria rögzíti, hogy időközben – a
Földművelésügyi Értesítő 11. számában (2020.
október 30.) – megjelent a Magyar Igazságügyi
Szakértői Kamara – a Fétv. 50/A. § szerinti
eljárásban is alkalmazandó – 2/2020. módszertani
levele a földhaszonbérleti díj megállapításáról,
útmutatóként a helyben szokásos piaci haszonbérleti
díj meghatározásához.
(Kúria Pfv.V.20.424/2021/5.)
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129
törvényességi felügyeleti eljárásban már
nincs lehetőség annak vizsgálatára, hogy a civil

szervezet bejegyzett neve (rövidített neve) megfelel-e a
jogszabályi követelményeknek. Annak megállapítása,
hogy a bejegyzett civil szervezet neve sérti-e más
személy névviseléshez való jogát, személyiségi
jogsértés megállapítása iránt indított polgári perben
vizsgálható [2011. évi CLXXXI. törvény 21. § (3)–(4)
bek., 36. §, 46/A–46/B. §, 71/B. § (2) bek.; 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 2:43. § f) pont, 2:51. §, 2:52. §, 3:6. §
(1)–(3) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A Budapest Környéki Törvényszék a kérelmezett
civil szervezetet – a 2021. január 26-án kelt létesítő
okirata és bejegyzési kérelme alapján – F. Egyesület
elnevezéssel
2021.
január
28-án
vette
nyilvántartásba az 52.Pk.60.026/2021/2. számú
végzésével.
A kérelmező kérelme
[2] A kérelmező 2021. február 11-én terjesztett elő
törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása iránti
kérelmet a kérelmezettel szemben a jogosulatlan
névhasználatára, emiatt egyben a kérelmező
jóhírnevének és személyiségi jogainak megsértésére
hivatkozással.
Az első- és a másodfokú határozat
[3] Az elsőfokú bíróság kiegészített végzésével a
törvényességi felügyeleti eljárás iránti kérelmet
elutasította.
[4] Az elsőfokú bíróság megállapítása szerint a
kérelmezett neve az abban megjelenő vezérszó, a F.
elnevezés révén kellően egyediesített, nem
téveszthető össze a kérelmező elnevezésével sem a
teljes nevet, sem a rövidített nevet tekintve. Ezért
nem sérti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:6. § (1) és
(2) bekezdését, a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a
továbbiakban: Cnytv.) 36. § (1) bekezdését. A
kérelem alapjául megjelölt további, a Cnytv. 21. §
(3) és (4) bekezdését érintő hivatkozást pedig azért
nem fogadta el, mert álláspontja szerint a megjelölt
jogszabályi rendelkezések kizárólag a szervezet
nevére vonatkozóan tartalmaznak szabályozást, a
rövidített névre nézve nem. A kérelmező saját
szervezeti és működési szabályzatának hatálya nem
terjedt ki a kérelmezett szervezetre, ezért az abban
írt feltétel nem kérhető számon ebben az eljárásban.
[5] Az elsőfokú bíróság a Ptk. 2:45. §-a, a 2:42. §-a és a
Cnytv. 71/B. § (2) bekezdése szerint nem találta
érdemben
vizsgálhatónak
a
törvényességi
felügyeleti eljárásban a kérelmező személyiségi
jogainak sérelmét.

[6] A kérelmező fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.
[7] A másodfokú bíróság kiemelte, hogy a fellebbezés
az eredeti kérelmet meghaladóan tartalmazott
hivatkozást a kérelmező elnevezésének megtévesztő
jellegére amiatt, hogy a … mozaikszó utolsó betűje
az egyetem szó rövidítése, de a kérelmezett nem
kapott egyetemi besorolást. A másodfokú eljárásban
újonnan előadott hivatkozás vizsgálatát viszont a
Cnytv. 71/E. § (3) bekezdése kizárja.
[8] Érdemben egyetértett a másodfokú bíróság az
elsőfokú végzés indokaival, mindenekelőtt a Cnytv.
21. § (3) és (4) bekezdésében foglalt rendelkezések
és a kérelmező belső szabályzatának értelmezését
tekintve, és ebből következően a kérelmező
hozzájárulásának jelentőségét illetően is. Az
elnevezések összetéveszthetősége és a megtévesztő
látszat kérdésében kiemelte, hogy a … betűsor
nagybetűkkel írottan sem hasonlítható a lakosság
körében
közismert
szabályosan
képzett
mozaikszavakhoz (OTP, MTA). A F. szó végén
megjelenő szfe-elem nem kelti önálló mozaikszó
benyomását, miáltal a kérelmezett neve kellően
alkalmas
az
adott
szervezet
nevének
egyediesítésére, kizárja az összetéveszthetőséget.
[9] Osztotta a másodfokú bíróság az elsőfokú végzés
indokát a Cnytv. 71/B. § (2) bekezdésének
értelmezése kapcsán is. Leszögezte, hogy a
kérelmező ezt az igényét személyiségi jogainak
megsértése miatt nem törvényességi felügyeleti
eljárásban, hanem az általános hatáskörű bíróság
előtt peres eljárásban érvényesítheti.
Felülvizsgálati kérelem, ellenkérelem
[10] A kérelmező felülvizsgálati kérelmében a jogerős
végzés elsőfokú határozatra kiterjedő hatályon kívül
helyezésével elsődlegesen a kérelmének megfelelő
döntés meghozatalát, másodlagosan az elsőfokú
bíróság utasítását kérte új eljárásra és új határozat
hozatalára.
[11] Arra hivatkozott, hogy a jogerős végzés a Cnytv.
21. § (3) és (4) bekezdésébe, 36. § (1)–(3)
bekezdésébe, 71/E. § (3) bekezdésébe, az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil
tv.) 3. § (3) bekezdésébe, a Ptk. 3:6. §-ába, a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 349. § (1) bekezdésébe, a 346. §
(5) bekezdésébe és a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban:
Bszi.)
7.
§-ába
ütközően
jogszabálysértő.
[12] Állította, hogy a másodfokú bíróság megsértette az
indokolási
kötelezettségét,
amikor
csupán
visszautalt az elsőfokú bíróság végzésének az
indokaira, és nem fejtette ki álláspontját a F.
elnevezés
és
az
egyetem
megjelölés
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[16]

[17]

összetéveszthetősége körében. Az indokolási
kötelezettség további sérelméhez vezetett, hogy az
eljárt bíróságok érdemben nem vizsgálták a Cnytv.
21. § (3) és (4) bekezdésére alapított hivatkozását.
Álláspontja szerint a Cnytv. 36. § (2) bekezdésében
és a Ptk. 3:6. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakból
együttesen megállapítható, hogy a kérelmezett
szervezet neve nem felel meg a névvalódiság
követelményének, mivel az összetéveszthető a
kérelmező nevével, illetve olyan látszatot kelt,
mintha köztestület lenne, ami nem felel meg a
valóságnak. A kérelmezett alapításának ismert és
ismertetett körülményei, működésének jellemzői
alapján hangsúlyozta, hogy a kérelmezett a
kérelmezővel megegyező tevékenységet kíván
folytatni: szabad oktatási, kulturális és művészi
alkotó műhelyként hirdeti magát, ahol oktatási
tevékenységet végez egyesületben zajló oktatással;
egyben úgy is jelöli magát, hogy a kérelmezett az
igazi …E. A kérelmezett a nevében szereplő F.
szóval megállapíthatóan használja a kérelmező
egyetem rövidített elnevezését, ami önmagában is
alkalmas a megtévesztésre.
Érvelése szerint a másodfokon eljárt bíróság a
névvalódiság és a névkizárólagosság követelményét
helytelenül
értelmezte,
a
fellebbezés
alátámasztásául szolgáló újabb szempontokat pedig
jogsértően hagyta figyelmen kívül. A kérelem
előterjesztésének egyik oka volt a szervezet nevének
összetéveszthetősége, amelyet a fellebbező csupán
újabb érvvel támasztott alá a másodfokú eljárásban.
Fenntartotta, hogy a F. név azért sem felel meg a
vonatkozó jogszabályi követelményeknek, mert más
személy, szervezet nevét tartalmazza, amelyre
irányadóak a Cnytv. 21. § (3) és (4) bekezdései a
bejegyzési eljárásban. Hangsúlyozta, hogy jogi
érdeke fűződik az …E elnevezés mikénti
használatához, ezért a hozzájárulása nem volt
megkerülhető. Vitatta a másodfokú bíróság
végzésének azt a megállapítását, hogy a rövidített
név nem részesül védelemben, mivel sem névnek,
sem elnevezésnek nem minősül. Álláspontja szerint
ez a jogértelmezés a Cnytv. 21. § (3) és (4)
bekezdéseinek indokolatlanul szűkítő, jogsértő
értelmezése, egyben sérti a Civil tv. 3. § (3)
bekezdését, az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdését
és a kérelmező SZMSZ-ének hivatkozott
rendelkezését [2. § (2) bekezdés e) pont].
Kitért arra is, hogy a jogerős végzés indokolásával
ellentétben az elnevezés körében vizsgált mozaikszó
kapcsán az arra jogosult jogi érdekének és ebből
következő hozzájáruló nyilatkozatának megléte
objektív vizsgálatot igényel, nem terjedhet ki egy
másik értékelési szempont, az összetéveszthetőség
és a megtévesztő látszat kérdésére. A bíróság
önkényesen az ismertség fogalmához kapcsolta a
jogi személy nevének védelmét.
A kérelmezett felülvizsgálati ellenkérelmében a
jogerős végzés hatályában fenntartását kérte annak
helyes indokai alapján. Kérte a kérelmezővel
szemben a jóhiszemű pervitel követelményének
megsértése miatt a Pp. 5. § (2) bekezdésében írt
jogkövetkezmény alkalmazását.

A Kúria döntése és annak jogi indokai
[18] A Kúria a jogerős végzést a Cnytv. 71/A. § (2)
bekezdése szerint alkalmazandó Pp. 423. § (1)

[19]

[20]

[21]

[22]

bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelem keretei
között vizsgálta, és azt az abban megjelölt okok
miatt nem találta jogszabálysértőnek.
Megalapozatlan
a
felülvizsgálati
kérelem
hivatkozása a Pp. 346. § (5) bekezdésének és a
349. § (1) bekezdésének a megsértésében megjelölt
eljárási szabálysértésre. Nem vezet ugyanis az
indokolási kötelezettség megsértéséhez, ha a
másodfokú bíróság határozatának indokolásában
külön nem tér ki az ügyben releváns, akár a
fellebbezésben is felhozott kérdésekre, hanem
csupán visszautal az elsőfokú végzés általa
helyesnek talált és elfogadott indokaira. Az elsőfokú
bíróság helyesnek tartott jogi álláspontjára – így
akár a Cnytv. 21. §-ának értelmezése kapcsán, akár
a kérelem adott tény- és jogállításának
megítélésében – a fellebbviteli bíróságnak elegendő
volt csak utalnia, anélkül, hogy a rá vonatkozó
indokolási kötelezettség teljesítése kétségessé válna.
Rámutat a Kúria az Alkotmánybíróság gyakorlata
alapján arra, hogy az indokolási kötelezettség
alkotmányos követelménye azt a minimális elvárást
fogalmazza meg a bírói döntésekkel szemben, hogy
a bíróságnak az eljárásban szereplő feleknek az ügy
lényegi részeire vonatkozó észrevételeit kell kellő
alapossággal megvizsgálnia, valamint annak
értékeléséről határozatában számot adnia. Az
indokolt hatósági döntéshez való jog viszont nem
jelenti azt, hogy az ügyben eljáró bíróságot a felek
valamennyi
érvelése
tekintetében
részletes
indokolási kötelezettség terhelné [7/2013. (III. 1.)
AB határozat].
Tévesen hivatkozott a kérelmező a felülvizsgálati
kérelemben és magában a törvényességi felügyeleti
eljárás lefolytatására irányuló kérelemben is a
kérelmezett szervezet jelen nemperes eljárás
keretében vizsgálható jogsértő névhasználatára.
Annak ellenére, hogy a bejegyzési eljárás
tekintetében a Cnytv. egyértelműen a nyilvántartó
bíróság feladatává teszi a bejegyzést kérő civil
szervezet elnevezésének vizsgálatát, nemcsak
aszerint, hogy megfelel-e a névkizárólagosság, a
névvalódiság és a névszabatosság követelményének
[Cnytv. 36. § (1)–(6) bekezdés], de többek között
abból a szempontból is, hogy a szervezet neve más
jogi személy, szervezet vagy természetes személy
nevét, avagy olyan elnevezést, amelyhez másnak
jogi érdeke fűződik, tartalmaz-e, mely utóbbi
esetben a bejegyzéshez rendelkezésre kell állnia a
jogosult hozzájáruló nyilatkozatának [Cnytv. 21. §
(3) és (4) bekezdés], mindez nem jelenti
szükségszerűen egyben azt is, hogy a szervezet
nyilvántartásba
vételét
követően
indult
törvényességi felügyeleti eljárás keretében is
vizsgálható a szervezet elnevezésének jogszerűsége.
Leszögezi a Kúria, hogy a Cnytv. 71/B. §-ának (2)
bekezdése mindazokat az igényeket kizárja a
törvényességi felügyeleti eljárás hatálya alól,
amelyek a 46/A–46/B. §-okban meghatározott
jogorvoslati eljárásokban vagy más polgári perben,
illetve közigazgatási eljárásban érvényesíthetők.
Rögzíti továbbá, hogy a jogi személyek nevére
vonatkozóan az egységesen megfogalmazott anyagi
jogi szabályokat nem a speciális cégjogi és nem a
civil szervezetekre vonatkozó eljárási szabályozás,
hanem maga a Ptk. tartalmazza a 3:6. §-ában, amely
a jogi személyek elnevezésére itt írja elő a
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névkizárólagosság (megkülönböztető funkció), a
névvalódiság és a névszabatosság követelményének
teljesülését.
A Ptk. 3:6. § (1) bekezdése írja elő, hogy a jogi
személy nevének olyan mértékben kell különböznie
a korábban nyilvántartásba vett más jogi személy
elnevezésétől,
hogy
azzal
ne
legyen
összetéveszthető. A (2) bekezdés rendelkezik arról,
hogy a jogi személy neve nem kelthet a valósággal
ellentétes látszatot, a (3) bekezdés pedig abban a
körben, hogy a jogi személy nevében a jogi személy
típusát, ha a név a jogi személy tevékenységét is
tartalmazza, akkor a tevékenységet is magyar
nyelven, a magyar helyesírás követelményeinek
megfelelően kell feltüntetni.
A Ptk. 2:43. §-a a személyiségi jogok lehetséges
sérelmére adott példálózó jellegű felsorolásban az f)
pont alatt emeli ki a névviseléshez való jog
megsértését.
A névviseléshez való jog (névjog) a természetes és
jogi személyt neve alapján megillető jogot ismeri el
arra, hogy másoktól megkülönböztethető legyen,
magát másoktól elkülönítésre alkalmas módon
megjelölje, és felismerhetővé tegye.
A névjog mint személyiségi jog ebből következően
egyaránt kizárja, hogy más olyan nevet viseljen,
amelyre nem jogosult, de annak a névnek a viselését
is, amely más nevével összetéveszthető.
A személyiségi jogok, így a névviseléshez való jog
megsértése miatt érvényesíthető igényeket szintén a
Ptk. határozza meg: egyfelől a 2:51. §-ában a
felróhatóságtól független szankciók nevesítésével, a
2:52. §-ában pedig a sérelemdíj, illetve a
2:53. §-ában a kártérítés szabályával.
Mindebből következően az a jogi személy,
amelynek névviseléshez való joga más szervezet
névhasználatával sérül – akár az adott szervezet
összetéveszthető elnevezése, akár jogosulatlan
névhasználata miatt – a jogsértés megtörténtének
bírósági megállapításán túl a számára sérelmes
helyzet megszüntetését, így a jogsértő eltiltását a
névhasználattól is egyedül peres eljárásban
igényelheti és érheti el, ahogyan az a hasonló
tartalmú cégjogi szabályozás alkalmazása során a
bírói gyakorlatban régóta érvényesül (EBH2002.
656.).
Mindez egyben azt jelenti, hogy bár a Cnytv. 36. §-a
és 21. § (3) és (4) bekezdései alapján a nyilvántartó
bíróság köteles volt vizsgálni a nyilvántartásba
vételi eljárás során, hogy a kérelmezett szervezet
bejegyezni kért neve (rövidített neve) megfelel-e a
jogszabályi követelményeknek, a szervezet
bejegyzését
követően
kérelemre
indult
törvényességi
felügyeleti
eljárásban
ennek
vizsgálatra már nincs lehetőség. Ezt ugyanis a
Cnytv. 71/B. § (2) bekezdése annak kimondásával
kizárja, hogy a törvényességi felügyeleti eljárás nem
terjed ki olyan ügyre, amelyben más bírósági
eljárásnak – adott esetben így a Ptk. hivatkozott
rendelkezései szerinti perindításnak – van helye.
A kérelmezett civil szervezet nyilvántartásba vételét
követően kérelem alapján indult törvényességi
felügyeleti eljárásban ezért sem az ügyben eljárt
első-, sem pedig a másodfokú bíróság nem
vizsgálhatta, hogy a szervezet bejegyzett elnevezése
jár-e a kérelmező névviseléshez való jogának
sérelmével. A névviselés jogszerűsége tárgyában a
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polgári jog általános szabályai szerint van helye
perindításnak.
[31] Az előzőekben írtak nem csak a törvényességi
felügyeleti eljárás lefolytatására irányuló kérelem
érdemi vizsgálatát zárták ki, de szükségtelenné
tették a felülvizsgálati kérelem további, a
kérelmezett jogsértő névhasználatán alapuló
hivatkozásainak a vizsgálatát is.
[32] A felülvizsgálati ellenkérelem hivatkozása miatt
rámutat egyúttal a Kúria, hogy az alanyi jog
érvényesítésére – adott esetben tévesen – választott
bírósági út igénybevétele nem tekinthető a
jóhiszemű
pervitel
követelményét
sértő
cselekménynek, akkor sem, ha az adott eljárás
rendeltetésénél
fogva
nem
alkalmas
az
igényérvényesítő fél sérült jogainak orvoslására.
[33] A kifejtettek értelmében a Kúria a jogerős végzést –
mivel a felülvizsgálati kérelemben megjelölt okból
nem volt jogszabálysértő – a Pp. 424. § (1)
bekezdése alapján hatályában fenntartotta.
(Kúria Gfv.VI.30.337/2021/4.)
I.
Az
130
szabályozó
átláthatóságával

árfolyamkockázat
mibenlétét
szerződéses
feltételek
kapcsolatban
felállított
követelményrendszert a fogyasztói irányelv, az
irányelvet a hazai jogba átültető nemzeti szabályozás,
valamint az Európai Unió Bíróságának a fogyasztói
irányelvet kötelező jelleggel értelmező ítéletei adják
meg [13/93/EGK irányelv (fogyasztói irányelv) 4. cikk
(2) bek.; 6/2013. Polgári jogegységi határozat; 2/2014.
Polgári jogegységi határozat; Jpe.I.60.015/2021/15.
számú jogegységi hatályú határozat].
II. Átláthatóak a deviza alapú fogyasztói
kölcsönszerződésnek az árfolyamkockázatot a
fogyasztóra
telepítő
rendelkezései,
ha
az
árfolyamkockázati
tájékoztatás
kiterjedt
az
árfolyamkockázat
mibenlétére,
működési
mechanizmusára, a fogyasztó fizetési kötelezettségére
gyakorolt hatására és a fogyasztó gazdasági helyzetére
kiható lehetséges, akár jelentős mértékben hátrányos
következményeire [1959. évi IV. törvény (régi Ptk.)
205. § (3) bek., 205/A § (1)–(3) bek., 205/B. §, 209. §
(1)–(2) bek., 209/A. § (2) bek., 239. § (2) bek.; 1996. évi
CXII. törvény (régi Hpt.) 213. § (1) bek. a)–c) és e)
pont].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperesek 2008. szeptember 17-én részben
hitelkiváltási célból közjegyzői okiratba foglalt
devizaalapú
kölcsönszerződést
és
ahhoz
kapcsolódóan önálló zálogjogot alapító szerződést
kötöttek az alperes jogelődjével, a Bank Zrt.-vel (a
továbbiakban: alperes), amelyben az alperes
140 294 CHF összegű CHF devizanemben
nyilvántartott kölcsön nyújtását vállalta. A
felperesek kötelezték magukat a kölcsön és annak
szerződés szerinti járulékai visszafizetésére, egyben
tudomásul vették, hogy az alperes a kölcsön
összegéből legfeljebb 18 575 000 forintnak
megfelelő, az általa a folyósítás napjára jegyzett
deviza vételi árfolyamon átszámított devizaösszeget
folyósít a részükre („folyósítási limit”). Rögzítette a
szerződés, hogy e devizaösszeg tartalmazza a
szerződés 3.2. pontjában meghatározott folyósítási
jutalékot is, illetve, hogy amennyiben a kölcsön
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[2]

[3]

[4]

[5]

teljes összege a folyósítási limittel nem kerül
folyósításra, az igénybe nem vett résszel a kölcsön
összege automatikusan lecsökken, és az így
esetlegesen fennmaradó összeg folyósítását az adós
a későbbiekben sem követelheti.
Az 1.2. pont kiemelte, hogy a kölcsön első
részletének célja az Nyrt.-vel szemben a megjelölt
azonosítószámokon fennálló 30 365 CHF összegű,
és egy további 13 187 211 forint kölcsöntartozás
kiváltása, valamint 50 000 forint végtörlesztési díj
megtérítése. A kölcsön további részlete tekintetében
a felek kölcsöncélt nem határoztak meg. Az
előzőeknek megfelelően rögzítették (1.3.1. pont) a
kölcsön első részletét 4 787 000 forint, illetve
13 187 211
forint,
avagy
a
folyósításuk
időpontjában a kiváltásra kerülő kölcsönt nyújtó
által igazolt összegnek megfelelően.
A szerződés 3.6. pontja tartalmazta, hogy az adós az
igénybe vett kölcsön összege után a kölcsön első
részletének folyósítását követően a futamidő alatt a
bank
mindenkor
hatályos
hirdetményében
meghatározott, a bank által kamatperiódusonként
egyoldalúan változtatható mértékű ügyleti kamatot
köteles fizetni, amelynek induló mértéke évi 4,25%.
A 3.7. pont a kölcsön összege után a kölcsön első
részlete folyósításának időpontjától havonta
fizetendő, a bank által egyoldalúan változtatható
mértékű kezelési költség fizetéséről rendelkezett,
amelynek induló mértéke évi 1,9%. A 4.1. pont a
kölcsön törlesztőrészlete tekintetében tartalmazta,
hogy a kölcsön nyilvántartási devizanemében kerül
meghatározásra, illetve hogy az induló havi
törlesztőrészlet összege a kölcsön teljes összegének
igénybevételét feltételezve 719,01 CHF, amely a
kölcsön
folyósításának
napján
kiszámított
devizakölcsönösszeg alapján a folyósítási limitre
tekintettel módosulhat. Kitért a szerződéses pont a
törlesztőrészletek esedékességére is: az első
törlesztőrészlet
a
kölcsön
első
részlete
folyósításának napját követő hónapban, az ezt
követőek minden naptári hónapban a kölcsön első
részlete folyósításának napjával megegyező számú
napon, illetve a kölcsön lejáratának napján, a
kölcsönszerződés megszűnése esetén pedig a
megszűnés napján esedékesek.
A 4.7.1. pont tartalmazta, hogy fizetési
kötelezettségét az adós a megjelölt elszámolási
számlára legkésőbb a tartozás esedékességének
napján érvényes, a hitelező által az adott
devizanemre
meghatározott
és
az
üzletszabályzatban rögzítettek szerint közzétett
deviza eladási árfolyamon köteles teljesíteni úgy,
hogy a forintellenérték legkésőbb az esedékesség
napján a fenti számlán rendelkezésre álljon. A
hitelező az esedékesség napján a megjelölt
árfolyamon átszámítja az adós nyilvántartási
devizanemben
meghatározott
fizetési
kötelezettségeit forintra és ezzel az összeggel
megterheli a forinthitel elszámolási számlát.
A 4.10. pontban kikötötték a felek, hogy a kölcsön
és járulékai mindenkori összegének megállapítására,
illetve a kölcsön folyósításának időpontja és a
szerződés alapján fennálló tartozás mindenkori
összegének igazolására az alperes üzleti könyvei és
nyilvántartásai az irányadók. A felek a mindenkor
fennálló kölcsön- és járuléktartozás mértékének
megállapítása tekintetében alávetették magukat a
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hitelező nyilvántartásai és üzleti könyvei
tartalmának.
Az 5.4. pont előírta, hogy az adós a hitelező írásbeli
felszólítására köteles a felszólítás kézhezvételét
követő 75 napon belül közokiratba foglalt önálló
zálogjogot alapító szerződés megkötésével a
hitelező által elfogadott másik ingatlanon első
ranghelyű önálló zálogjogot biztosítani, illetve a
zálogjog bejegyzését igazolni, amennyiben a deviza
tőketartozás forintban számolt ellenértékének az
ingatlanfedezet
hitelbiztosítéki
értékéhez
viszonyított aránya meghaladja a 75%-ot. A hitelező
a teljes futamidő alatt figyelemmel kíséri a
megjelölt arány alakulását.
A 7.1. pont a hitelező jogát szabályozta a szerződés
azonnali hatályú felmondására, a 7.4. pont pedig a
felmondott kölcsönszerződés alapján fennálló
tartozás forintra történő átváltására nézve.
A 11. pont az adósok nyilatkozatát tartalmazta arról,
hogy a kölcsön kockázataival kapcsolatban a
hitelező által részükre nyújtott részletes tájékoztatást
megismerték,
megértették,
a
devizahitel
igénybevételével együtt járó és kizárólagosan őket
terhelő
kockázatokkal
tisztában
vannak.
Nyilatkoztak, hogy tudomásuk van különösen arról
az árfolyamkockázatról, miszerint a futamidő alatt a
forintnak a svájci frankhoz viszonyított árfolyama
kedvezőtlen változása (azaz a folyósításkor
érvényes árfolyamhoz képest a forint árfolyamának
gyengülése) esetén a devizában megállapított
törlesztőrészletek forintban fizetendő ellenértéke
akár jelentős mértékben is emelkedhet. A szerződés
aláírásával tudomásul vették, hogy e kockázat
vagyoni kihatásait teljes mértékben ők viselik,
kijelentették továbbá, hogy az árfolyamkockázatból
adódó esetleges hatásokat alapos megfontolás
tárgyává tették, a kockázatot fizetőképességüknek
és vagyoni helyzetüknek megfelelően mérlegelve
vállalják. Egyúttal nyilatkoztak, hogy a bankkal
szemben igényt az árfolyamkockázatból eredően
nem érvényesítenek.
Az okirat II. részében a felek önálló zálogjogot
alapító szerződést kötöttek a fenti kölcsönszerződés
biztosítására a (…) helyrajzi szám alatt
nyilvántartott, természetben (…) szám alatt fekvő
ingatlanra 140 294 CHF tőke és járulékai
fedezetéül.
A felperesek a kölcsönszerződés megkötését
megelőzően, a hitelkérelem 6. oldalán nyilatkoztak
többek között arról, hogy megismerték az
Ügyféltájékoztató a devizahitelek kockázatairól
szóló kiadmányban foglaltakat, és tudomásul
veszik, a devizában nyilvántartott kölcsönök a
forintban nyilvántartott kölcsönökhöz képest
magasabb kockázatot jelentenek, tekintettel az
esetleges árfolyamváltozásokra.
Az alperes a felek közti kölcsönszerződést a 2012.
március 14-i közjegyzői okiratba foglalt
nyilatkozatával felmondta. A felperesek fennálló
tartozását 35 185 413 forint tőkében és 18,8%
késedelmi kamatában jelölte meg.

A felperesek keresete és az alperes ellenkérelme
[12] A felperesek módosított keresetükben annak
megállapítását kérték, hogy az alperessel 2008.
szeptember 17-én kötött kölcsönszerződés és
járulékos jellege miatt az ehhez kapcsolódó,
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ugyanebbe az okiratba foglalt önálló zálogjogot
alapító szerződés, a megállapodás zálogjogból való
kielégítési jog megnyílása és a kielégítési jog
gyakorlása megjelölésű dokumentummal együtt
semmis. Az érvénytelenség jogkövetkezményeként
a szerződés érvényessé nyilvánítását és fennálló
tartozásuk
21 136 289
forintban
történő
megállapítását kérték azzal, hogy annak
megfizetésére 130 havi egyenlő, 203 160 forintos
törlesztőrészlettel
kötelesek.
Keresetüket
elsődlegesen a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: régi Hpt.) 213. § (1) bekezdés a), b),
c) és e) pontjára alapították a kölcsönszerződés
tárgya, a teljes hiteldíjmutató szerződés adataiból
következő mértéke és a szerződéssel kapcsolatos
összes költség megjelölésének hiánya miatt.
Másodlagosan a kölcsönszerződés jóerkölcsbe
ütköző jellegét állították a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi
Ptk.) 200. § (2) bekezdése szerint. Harmadlagosan
pedig a felek között létrejött szerződések egyes
feltételeinek (I/1.1., 1.3.1., 3.7., 4.1., 4.7.1., 4.10.,
7.4., 11., II/1., III/3.3., IV/4.) tisztességtelenségére
hivatkoztak [régi Ptk. 209/A. § (2) bekezdés].
[13] Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására
irányult.
Az első- és a másodfokú határozat
[14] Az elsőfokú bíróság a megismételt eljárásban hozott
ítéletével a felperesek keresetét elutasította.
[15] A felperesek fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét részítélettel a
kezelési költségre vonatkozó rendelkezés, valamint
a felmondás esetén forintra váltást lehetővé tevő
rendelkezés tisztességtelenségének megállapítása
iránti részében hatályon kívül helyezte, és az
elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat
hozatalára utasította. Ezt meghaladóan az elsőfokú
bíróság ítéletét helybenhagyta.
[16] A jogerős részítélet indokolása szerint az ítélőtábla
egyetértett az elsőfokú bíróság álláspontjával az
elsődleges
és
a
másodlagos
kereset
megalapozatlanságát illetően. Rögzítette, hogy a
felek közti kölcsönszerződés mind a tárgyát és a
törlesztőrészleteket, mind a THM feltüntetését és a
szerződéssel kapcsolatos költséget tekintve kellően
meghatározottnak minősült. A régi Hpt. 213. § (1)
bekezdés a) pontját tekintve a perbeli
kölcsönszerződés 1.1. pontja pontosan rögzítette a
megállapodás szerinti kölcsön összegét. Világosan
kifejezi ezen felül a szerződés, hogy devizában –
140 294 svájci frankban – meghatározott, de
forintban folyósítandó kölcsönről van szó, ahol a
forintban folyósított összeg felső határa a
szerződésben megjelölt 18 575 000 forint. A
kölcsön tárgyát a 4.7.1. pontban írt rendelkezés és
metódus kiszámíthatóvá tette a folyósítás napján
alkalmazott devizaárfolyammal. A régi Hpt. 213. §
(1) bekezdés b) pontját illetően rámutatott az
ítélőtábla, hogy a törvény azt szankcionálja a
szerződés semmisségével, ha a kölcsönszerződés a
THM-et vagy az annak során figyelembe nem vett
költségeket nem tünteti fel. Az esetlegesen
helytelenül feltüntetett THM-érték viszont nem
jelenti a THM feltüntetésének hiányát. Az EUB
felperesek által hivatkozott C-290/19. számú ítélete
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a kérdés megítélése körében nem bírt jelentőséggel:
a perbeli szerződés ugyanis nem sáv, hanem konkrét
érték megjelölésével szerepeltette a THM-et.
Megállapítható volt továbbá, hogy a felek
szerződése tartalmazta azoknak a költségelemeknek
a felsorolását, így a szerződés közjegyzői okiratba
foglalásának közjegyzői munkadíját, a kölcsön
folyósításához megkövetelt biztosítás díját is,
amelyeket az alperes a hiteldíjmutató számítása
során nem vett figyelembe. Nem vezetett a
szerződés semmisségéhez a régi Hpt. 213. § (1)
bekezdés c) pontja alapján, hogy nem tüntette fel az
irat a fedezeti ingatlan értékbecslésének díját.
Annak ellenére ugyanis, hogy a 41/1997. (III. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: THM-rendelet)
8. § (1) bekezdése a THM számítása során
figyelembe venni rendeli az ügyfél által felajánlott
fedezet értékbecslésének díját, a másodfokú bíróság
annak tulajdonított jelentőséget, hogy a fedezeti
ingatlan értékbecslésének díja nem a megkötött
kölcsönszerződés vagy a folyósítási feltételek
körében teljesítendő költség. Az adott tétel a
szerződéskötést megelőzően, a hitelbírálat során
felmerülő kiadás, amely a kölcsönszerződés
megkötése hiányában is a felperesek terhén
maradna, ezért nem minősült a régi Hpt. 213. § (1)
bekezdés c) pontja szerint feltüntetendő, a
kölcsönszerződéssel kapcsolatos költségnek. A régi
Hpt. 213. § (1) bekezdés e) pontját illetően azt
hangsúlyozta a jogerős ítélet, hogy a felek
szerződése
tartalmazta
a
törlesztőrészlet
kiszámításához szükséges metódust, képletét a
részévé vált üzletszabályzat a 4.1.4. pontjában.
Egyebekben pedig a másodfokú bíróság osztotta az
elsőfokú bíróság ítéletének erre vonatkozó
indokolását, a törlesztőrészletek száma, összege és
esedékessége kellő megjelölésével kapcsolatban.
[17] A másodlagosan a nyilvánvalóan jóerkölcsbe
ütközésre alapított kereset körében a másodfokú
bíróság leszögezte, hogy teljes mértékben osztja az
elsőfokú ítéletnek a 6/2013. PJE jogegységi
határozaton alapuló indokait. Kiemelte, hogy a
perbeli szerződéstípus esetében bizonyos mértékben
fennálló információs aszimmetriát a hitelező régi
Hpt.-ben előírt tájékoztatási kötelezettsége hivatott
ellentételezni, amelynek az alperes a később
részletezettek szerint a perbeli esetben eleget tett.
Egyebekben nem volt kifogásolható a felek közti
szerződéssel magával elérni kívánt cél, a felperesek
finanszírozási
igényének
kielégítése
sem.
Figyelemmel arra is, hogy a felperesek által felvett
kölcsön célja részben a felperesek másik pénzintézet
felé ugyancsak svájci
frankban fennálló
kölcsöntartozásának a kiváltása volt, a perbeli
kölcsönszerződéssel kapcsolatban konkrétan is
kizárható volt a szerződés jóerkölcsbe ütköző
jellege a célja szerint, a felek közötti információs
aszimmetriával összefüggésben. A másodfokú
bíróság hangsúlyozta, hogy az érvénytelenségi ok
fennállását a szerződés megkötésének időpontjában
kell vizsgálni, a perben kiemelten azt, hogy az
információs aszimmetriával visszaélt-e a hitelező,
amikor a deviza elszámolású kölcsönt nyújtott a
felpereseknek. Megállapította, hogy a felperesek
által a jóerkölcsbe ütközéssel kapcsolatban
előadottak semmilyen olyan egyedi vagy
többlettényállási elemet nem tartalmaztak, amely
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lehetővé tette volna a perbeli szerződés megítélése
kapcsán a 6/2013. PJE jogegységi határozattól való
eltérést. Abból, hogy a szerződéskötés időpontjában
is már létezett olyan elemzés, amely előre jelezte az
utóbb bekövetkezett árfolyamemelkedést, nem
lehetett következtetni a bankok – köztük az alperes
– arra vonatkozó tudomására, hogy hosszú távon az
árfolyam emelkedni fog és felemészti a
forintkölcsönnel szembeni előnyöket. A szerződési
terheknek a szerződés megkötését követő – előre
nem látható – egyoldalú eltolódása pedig nem
értékelhető
az
érvénytelenség
körében.
Megjegyezte, hogy Magyarország euróövezethez
való csatlakozása csökkentette volna a fennmaradó
devizakockázatot.
[18] A másodfokú bíróság rögzítette, hogy a
kölcsönszerződés
érvénytelensége
hiányában
helytállóan döntött az elsőfokú bíróság a
zálogszerződés semmisségével kapcsolatos kereset
elutasításáról is, amelyet a felperesek a biztosítéki
szerződés járulékossága miatt állítottak. A
kölcsönszerződés esetleges semmissége ugyanis
nem vonja maga után automatikusan a
zálogszerződés semmisségét nem önálló zálogjogot
alapító szerződés esetén sem. Egyrészt mivel az
érvénytelenség lehetséges jogkövetkezménye a
szerződés érvényessé nyilvánítása, másrészt mivel a
kölcsön folyósítása megtörtént, amelyre tekintettel a
kölcsönszerződés
érvényessé
nyilvánítása
hiányában más jogkövetkezmény alkalmazása
esetén is elszámolási jogviszony keletkezik a felek
között, és maradhat fenn az alperesnek olyan
követelése, amelyet a zálogjog biztosít.
[19] A
megjelölt
szerződési
feltételek
tisztességtelenségének megállapítására irányuló
harmadik keresettel kapcsolatban elsőként azt
emelte ki a másodfokú bíróság, hogy az elsőfokú
bíróság azt nem a felperesek fenntartott kereseti
kérelmének megfelelően ismertette. A felperesek a
2019. május 13-án 18. sorszámon előterjesztett
iratukban a kölcsönszerződés (a közjegyzői okirat I.
része) 1.1., 1.3.1., 3.7., 4.1., 4.7.1., 4.10., 7.4., 11.
pontjai és a zálogszerződés (a közjegyzői okirat II.
része) kapcsán annak a kölcsönszerződésre való
teljes hivatkozása – ennek részeként a kölcsön
összegére és járulékaira való hivatkozás, valamint a
hitelbiztosítéki értékre vonatkozó rendelkezés –, a
hitelkeret szerződés (a közjegyzői okirat III. része)
3.3. pontja és a záró rendelkezések (a közjegyzői
okirat IV. része) 4. pontja, illetve a hivatkozott
pontok megjelölt szövegrészei tekintetében tartották
fenn hivatkozásukat az adott szerződéses feltételek
tisztességtelenségére. Ezért az elsőfokú bíróság
ítélete a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 213. § (1)
bekezdésének előírásával szemben nem terjed ki a
kölcsönszerződés 7.4. pontjának a megítélésére.
[20] A felperesek által is összefüggőként kezelt
szerződéses pontok, így a kölcsönszerződés 1.1.,
1.3.1., 4.1. és 4.7.1. pontjai, valamint a
zálogszerződés kölcsönszerződésre utaló, támadott
rendelkezései vonatkozásában kiemelte, hogy a
felperesek a kockázatfeltárás elégtelenségére és a
pénzügyi szolgáltató javára fennálló információs
aszimmetriára hivatkoztak, és emiatt állították az
árfolyamkockázat viselését előíró rendelkezések
tisztességtelenségét. Erre tekintettel az adott
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vizsgálódási körbe tartozott a kölcsönszerződés
kockázatfeltárást tartalmazó 11. pontja is. Érdemben
megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a 2/2014.
PJE határozat, a 6/2013. PJE határozat és az EUB
C-186/16.,
C-51/17.
számú
ítéleteinek
szempontrendszere alapján helyesen következtetett
arra, hogy a kellő tartalmú kockázatfeltárás
önmagában a kölcsönszerződés 11. pontjában
rögzített tartalommal teljesült az ügyben. Helyesen
vette figyelembe az elsőfokú ítélet azt is, hogy a
kölcsönkérelem nyomtatványán a felperesek
nyilatkoztak a devizahitelek kockázatairól szóló
ügyféltájékoztató megismeréséről és elfogadásáról,
amelyet
a
közjegyzői
okiratba
foglalt
kölcsönszerződés 11. pontjában megismételtek.
Nyilatkozatukkal szemben, a régi Ptk. 205. § (3)
bekezdése szerinti együttműködési kötelezettség
körében elvárható lett volna tőlük, hogy jelezzék a
szerződéskötéskor, ha nem kapták meg a kérdéses
iratot, vagy ne írják alá ilyen tartalommal a
kölcsönkérelmet, illetve lépéseket tegyenek a
tájékoztató tényleges megismerése érdekében.
Alaptalannak találta a másodfokú bíróság a
felperesek hivatkozását az adott szerződéses feltétel
tisztességtelenségére a bizonyítási terhet megfordító
jellege miatt. Megállapította, hogy a szerződés 11.
pontja a kockázat mibenlétéről és fogyasztó általi
viseléséről ad tájékoztatást, bizonyítási teherrel
kapcsolatos hatása nem merül fel, ezért nem
minősíthető tisztességtelennek a 18/1999. (II. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet)
1. § j) pontja alapján. Nem fogadta el a
felpereseknek azt a hivatkozását sem, hogy a deviza
árfolyamkockázata valójában nem kockázat, hanem
bizonyosság volt, amelyre tekintettel téves volt a
régi Ptk. 204. § (1) bekezdésének a) pontjával
kapcsolatos érvelésük is. Az árfolyamkockázat
viselésére vonatkozó feltételek (I/1.1., 1.3.1., 4.1.,
4.7.1.) világos és érthető megfogalmazása körében,
a régi Ptk. 209. §-a, a 13/93/EGK irányelv (a
továbbiakban: fogyasztói irányelv) 4. cikk (2)
bekezdése alkalmazásával megállapította, hogy az
elsőfokú bíróság a Kúria jogegységi határozataiban
és az EUB ítéleteiben foglalt iránymutatásnak
megfelelően vizsgálta és állapította meg a
devizakockázatot
áthárító
szerződéses
rendelkezések megfelelő tartalmát: a kikötések
világosan kifejezték egyebek mellett, hogy az
árfolyamváltozásnak nincs felső határa, a kockázat
gyakorlatilag korlátlan, ezért nehezen viselhetővé is
válhat. A kölcsönszerződés 11. pontjának
szövegéből és a pénzügyi intézmény által korábban
nyújtott tájékoztatásból egyértelműen felismerhető
volt, hogy az árfolyamkockázat a fogyasztót terheli,
és hogy az árfolyam rá nézve kedvezőtlenül
változhat, amelynek következtében a devizában
megállapított törlesztőrészlet forintban fizetendő
ellenértéke akár jelentős mértékben is emelkedhet.
[21] Nem találta alaposnak a felpereseknek azt a
hivatkozását, hogy a részükre adott tájékoztatásnak
ki kellett volna terjednie arra is, hogy a szerződés
terhei meghaladhatják a fedezetet vagy a
jövedelmüket, illetve hogy milyen árfolyamon
szűnik meg a kamatelőny, továbbá hogy milyen
eszközrendszer áll rendelkezésre a kockázat
kezelésére és annak módjára, milyen közgazdasági
mechanizmusok működnek és lehetnek hatással a
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törlesztőrészlet változására. Ennek körében a
másodfokú bíróság rámutatott az EUB C-623/13.
számú ítélete alapján, hogy az árfolyamváltozás és a
fizetési kötelezettség között fennálló kapcsolat az a
„működési mechanizmus”, amelynek a fogyasztó
számára ki kell tűnnie a részére adott
tájékoztatásból. Nem kell azonban tudnia azt, hogy
összességében hogyan működnek a pénzpiacok és a
forint/svájci frank árfolyamváltozása milyen
lehetséges hatások következménye: erre vonatkozó
tájékoztatási kötelezettsége a hitelezőnek nincs. A
kockázati
tényezők
körében
különböző
makrogazdasági folyamatok és összefüggések
ismertetése a szerződés és a kockázatok
átláthatóságát nehezítené egy átlagosan tájékozott
fogyasztó számára. Az pedig, hogy a terhek
meghaladhatják a fedezetet vagy az adós
jövedelmét, önmagában abból következik, hogy az
árfolyamkockázatnak nincs korlátja, amellyel
összhangban
rögzítette
a
felek
közti
kölcsönszerződés
a
felperesek
pótfedezet
bevonására vonatkozó kötelezettséget (5.4. pont).
[22] A régi Ptk. 205/B. § (1) bekezdése alkalmazásával
és a szerződés IV/4. pontja alapján pedig
megállapítható
volt,
hogy
az
alperes
üzletszabályzata a megismerhetővé tételével és
elfogadásával részévé vált a felek közti
szerződésnek. A felperesek előzőektől eltérő, az
üzletszabályzat igazolt átadására vonatkozó
érvelése, illetve az EUB C-449/13. számú ítéletére,
a 2/2011. PK vélemény 2. és 3. pontjaira, a
fogyasztói irányelv mellékletének 1/q) pontjára, a
Kormányrendelet 1. § (1) bekezdésének j) pontjára
való hivatkozása megalapozatlan volt. Tévesen
értelmezték a régi Hpt. kötelező írásbeliségre
vonatkozó szabályát is.
[23] A másodfokú bíróság felülbírálatra alkalmatlannak
találta az elsőfokú bíróság ítéletét a harmadlagos
kereset körében a kölcsönszerződés kezelési
költségre vonatkozó 3.7. pontját és 7.4. pontját
illetően, ezért a régi Pp. 239. §-a alapján
alkalmazandó 213. § (2) bekezdése alapján
részítélettel az elsődleges és a másodlagos, valamint
a harmadlagos kereseti kérelmek közül a hatályon
kívül helyezéssel nem érintett kereseti kérelmek
tekintetében határozott.
Felülvizsgálati kérelem, ellenkérelem
[24] A felperesek felülvizsgálati kérelmükben –
tartalmilag – a jogerős részítélet hatályon kívül
helyezését, elsődlegesen az elsőfokú ítélet
megváltoztatását és a keresetüknek való helyt adást,
másodlagosan az eljáró bíróság új eljárásra és új
határozat hozatalára történő utasítását kérték.
[25] Arra hivatkoztak, hogy a jogerős részítélet a régi Pp.
1. §-ába, a 3. § (1) bekezdésébe, a 221. § (1)
bekezdésébe, a 381/A. § (1) bekezdésébe, a régi Ptk.
205. §-ába, a 205/B. §-ába, a 205/C. §-ába, a 207. §
(1)–(2) bekezdéseibe, a 209. § (1) bekezdésébe, a
209/A. § (2) bekezdésébe, az 523. § (1)
bekezdésébe, a régi Hpt. 213. § (1) bekezdés a), b),
c), e) pontjaiba, a THM-rendelet 8. § (1)
bekezdésébe ütközően jogszabálysértő. Sérti
továbbá a Lisszaboni Szerződéshez csatolt első
nyilatkozatot és az uniós jog elsőbbségének
jogelvét.
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[26] Előadták, hogy a régi Hpt. 213. § (1) bekezdés a)
pontjának elvárásával szemben a szerződés első
pontjából nem derül ki a szerződés valós tárgya, a
kölcsön tényleges összege és az a metódus sem,
amellyel a kölcsön összege később meghatározható.
Fenntartották, hogy a régi Hpt. 213. § (1) bekezdés
b) pontjában foglalt követelménnyel szemben –
ahogy azt a Kúria a Pfv.VI.20.967/2015/7. számú
ítéletében értelmezte – a kölcsönszerződés
semmisségéhez vezet a szerződésben megjelölt
THM és a valós THM eltérése. A 87/102/EGK
tanácsi irányelv 11. cikke mellett hangsúlyozták,
hogy amennyiben a THM szerződésben megjelölt
mértékének nincs köze a szerződés egyéb, a THM
szempontjából
lényeges
elemeihez,
akkor
kiszámítása nem lehet világos és érthető, a
szerződés teljesítése szempontjából figyelmen kívül
kell hagyni. Idetartozóan utaltak a fogyasztói
irányelv 4. cikk (2) bekezdésére, 5. cikkére, 8.
cikkére, a régi Ptk. 209. § (4) bekezdésére, az
Alaptörvény 28. cikkére és a THM-rendelet
előírására, továbbá az EUB C-290/19. számú
ügyben hozott ítéletére. Érvelésük szerint a fedezeti
ingatlan értékbecslésének díja nélkül is hibásnak
minősül a THM: e költség feltüntetése nélkül a
perbeli kölcsönszerződés a régi Hpt. 213. § (1)
bekezdés c) pontja szerint is semmisnek minősül
(EUB C-290/19.). Teljesül álláspontjuk szerint a
régi Hpt. 213. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
semmisségi ok is, mivel a szerződés nem
tartalmazza azt a metódust, amellyel a fogyasztó
ellenőrizhetné, hogy a pénzügyi szolgáltató
szerződésszerűen
számította-e
ki
a
törlesztőrészletet.
[27] A perbeli kölcsönszerződés jóerkölcsbe ütköző
jellegét tekintve kifejtették, hogy nem a szerződés
konstrukciója miatt, hanem a kamatparitás
közgazdasági törvényszerűségének köteles ismerete
és az alperes ebből következő tudattartalma miatt
állították a perben a szerződés semmisségét. A
kamatparitás ismerete mellett ugyanis az alperes a
szerződéskötéskor szükségszerűen tisztában volt
azzal, hogy a kamatelőnyt a bizonyosan
bekövetkező árfolyamveszteség, a forint svájci
frankhoz viszonyított leértékelődése hosszabb távon
ki fogja egyenlíteni, miáltal csak rövidtávon
teljesülhet a felpereseknek a szerződéskötési
szándékuk kialakulásában döntő súlyú várakozása,
hogy a forintkölcsönökéhez képest alacsonyabb
törlesztőrészlet mellett juthassanak kölcsönhöz.
Kifogásolták a jogerős részítéletnek az euró
bevezetésével kapcsolatos indokát, egyrészt amiatt,
mert a felek minderre nem hivatkoztak, másrészt
azért, mert nem euróban nyilvántartott kölcsönről
volt szó a perbeli esetben.
[28] Hangsúlyozták, hogy a szerződési szabadság nem
korlátlan; a polgári jog nem fogadhatja el, és a
jogalkotás, illetve a jogalkalmazás sem tolerálhatja
azokat a szerződéseket, amelyeket a tisztességesen
gondolkodó jogalanyok értékrendjét mint általános
mércét sértik. E kötelezettség a tételes jog alapelvi
rendelkezéseiből, így a jóhiszeműség és tisztesség
alapelvéből [régi Ptk. 4. § (1) bekezdés], az
együttműködési kötelezettség [régi Ptk. 4. § (1),
205. § (3), 277. § (4) bekezdés], az alanyi jogok és
törvényes érdekek védelmének szabályából [régi
Ptk. 2. § (1) bekezdés] is kitűnik. Állították, hogy a
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szerződéskötéskor
azért
volt
társadalmilag
elfogadottnak tekinthető a devizaelszámolású
kölcsön, mert a társadalom nem ismerte és nem is
ismerhette fel annak erkölcstelenségét. Lényege az,
hogy a fogyasztó felé az adott pénzügyi terméket
előnyösként állították be, ugyanakkor elhallgatták
előtte a hosszú távon bizonyosan bekövetkező
kiegyenlítődés
szükségszerű
bekövetkezését.
Mindezek
veszélyét
a
társadalom
a
szerződéskötéskor nem észlelhette, ahogy később
ismerte csak fel az árfolyamrés és az egyoldalú
szerződésmódosítási
jog
alkalmazásának
tisztességtelenségét is. Nem mond ezért ellent a
6/2013.
PJE
határozatnak,
ha
nem
a
devizaelszámolású konstrukció miatt, hanem
többlettényállási elem mellett kerül megállapításra
az adott szerződés jóerkölcsbe ütköző jellege.
Kiemelték, hogy a perbeli szerződés nem ad
lehetőséget a fogyasztó számára a forintosításra a
kockázat átfordulása estére. 2016 márciusától a
2014/17/EU irányelv értelmében forintosítási
klauzula nélkül nem köthető devizaszerződés.
Álláspontjuk szerint devizaelszámolású szerződés
esetén a pénzintézet tisztában volt a kölcsön
nyújtásakor azzal, hogy a futamidő jelentős
részében bizonyosan gyengébb lesz a forint az
elszámolás alapjául megjelölt devizához képest,
mint a szerződéskötés időpontjában, erről azonban a
fogyasztónak nincs ismerete. A pénzügyi
szolgáltató így nem kockázatot telepít, hanem a
fogyasztót tudta nélkül vesztes helyzetbe
kényszeríti, mert a bizonyosan bekövetkező
esemény, a forint leértékelődésének gazdasági
következményeit telepíti rá. Érveiket az ügyben
eljárt bíróságok egyike sem cáfolta, a közgazdászok
állásfoglalását, amelyekre a felperesek hivatkoztak,
anélkül
hagyták
figyelmen
kívül,
hogy
álláspontjukat kellően indokolták volna, amellyel
sérült a régi Pp. 221. § (1) bekezdése is.
[29] Rámutattak, hogy a zálogjog a szerződést biztosító
mellékkötelezettség, szükségszerűen járulékos
jellegű, ezért érvénytelen szerződés nem
biztosítható érvényesen szerződést biztosító
mellékkötelezettséggel. Az önálló zálogjogot alapító
zálogszerződés a szerződési konstrukció specialitása
és járulékos jellege miatt osztotta a perbeli esetben
is az alapul szolgáló jogviszony sorsát. Téves a
másodfokú bíróságnak az a megállapítása, hogy a
kölcsön folyósításának megtörténtére tekintettel a
kölcsönszerződés érvényessé nyilvánítása nélkül is
olyan elszámolási jogviszony keletkezik a felek
között, amelyből fennmaradhat zálogjoggal
biztosítható alperesi követelés.
[30] A devizaalapú nyilvántartás tisztességtelenségét, a
kölcsönszerződés 1.1., 1.3.1., 4.1., 4.7.1. pontjait
illetően hangsúlyozták, hogy a jogerős részítélet e
körben nem foglalt állást a keresetről: a devizaalapú
elszámolás
és
nyilvántartás
szerződéses
rendelkezéseinek jogszerűségéről. Az elsőfokú
bíróság kizárólag a régi Hpt. 213. § (1) bekezdés a)
és e) pontjait vizsgálta, emiatt a másodfokú bíróság
az el nem bírált keresetről első fokon döntött, de
úgy, hogy a devizalapú elszámolásra utaló
szerződési feltételeket és az árfolyamkockázat
viselésére vonatkozó kikötéseket egyszerre kezelte.
A régi Ptk. 205. § (3) bekezdésére, 4. § (1)
bekezdésére, 5. §-ára hivatkozással kifejtették, hogy
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amennyiben a fogyasztó nem kap tájékoztatást a
devizaalapú elszámolás mibenlétéről, eredményéről,
kockázatairól, a pénzintézet megszegi az őt terhelő
együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét,
tisztességtelen előnyre törekszik azzal, hogy a
kamatelőnyt hosszú távon eltüntető kamatparitás
közgazdasági szabálya ismeretében, azt a fogyasztó
előtt elhallgatja. A szerződés adós számára
kedvezőtlen
jellemzőinek
elhallgatásával
a
pénzintézet kedvezőbb helyzetet alakított ki a maga
javára, magatartása rosszhiszemű volt, nem felelt
meg
a
rendeltetésszerű
joggyakorlás
követelményének,
visszaélésszerű,
ezért
a
kölcsönszerződés a régi Ptk. 200. § (2) bekezdése
alapján semmis.
[31] Fenntartották, hogy az árfolyamkockázatot a
fogyasztóra telepítő rendelkezés tisztességtelen a
felek szerződésében. A vonatkozó mechanizmus
szerződéses feltüntetése nélkül a felperesek átlagos
fogyasztóként nem tudták felmérni a szerződéssel
vállalt kötelezettségük valós, lehetséges gazdasági
hatásait. Egyebekben pedig a reklámok, a
devizaelszámolású kölcsönök terjedése és a
Bankszövetség 2006. januári nyilatkozatai is azt
támasztották alá, hogy a konstrukció veszélytelen. A
másodfokú bíróság álláspontjától eltérően állították,
hogy a kölcsönszerződés 11. pontjának szövegéből
és a pénzügyi intézmény által nyújtott
tájékoztatásból nem derül ki a jelentős szó
értelmezési tartománya, ami egyebekben szubjektív,
így a fogyasztó nem is tehette megfontolás tárgyává
az árfolyamváltozásból eredő lehetséges hatásokat.
Azzal, hogy az árfolyamkockázat viselésének
kötelezettsége a kölcsönszerződés 4.1. és 4.3.1.
pontjának a folyósításról és a törlesztésről szóló
rendelkezéseiből ered, a megjelölt rendelkezésekből
önmagában még nem következik a kockázat
korlátlan viselésének kötelezettsége. Mindez a
kockázatfeltáró nyilatkozatból és a szerződés 11.
pontjából következik. Az árfolyamkockázatra
vonatkozó feltétel világosságát és érthetőségét
illetően utaltak a régi Hpt. 203. § (6)–(7)
bekezdésére, a régi Ptk. 209. § (2) bekezdésére és az
EUB C-96/14., C-51/17. számú ítéleteire, amelyek
alapján előadták, hogy a perbeli ügyféltájékoztató és
a szerződésbe foglalt kockázatfeltáró nyilatkozat
nem világos és érthető. Korlátlan kockázatot, tehát
olyan fizetési kötelezettséget, amely határtalan,
megfontoltan nem lehet vállalni korlátozott
fogyasztói jövedelem mellett. A tájékoztatás a
kockázat korlátlansága mellett azt a látszatot kelti,
hogy a felpereseknek jövedelmi viszonyaikhoz
képest van mit mérlegelnie. Amennyiben a
fogyasztók vállalása az adott szerződéses feltételben
írtak szerint tűrőképességüknek és vagyoni
helyzetüknek megfelelő, az soha nem jelentheti
korlátlan fizetési kötelezettség vállalását. A
tájékoztatás nem világos és nem érthető jellegét
alátámasztja álláspontjuk szerint a 2014/17/EU
irányelv preambulumának negyedik bekezdése is.
Állították, hogy megfelelő tájékoztatás hiányában
nem ismerték fel a kapcsolódó árfolyamkockázatot,
annak
gazdasági
hatását.
A
korlátlan
kockázatviselés kötelezettsége a régi Ptk. 209. § (1)
bekezdése és a fogyasztói irányelv 3. cikk (1)
bekezdése szerint tisztességtelennek minősülhet
egyebekben amiatt is, ha a nyilatkozat miatt a
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fogyasztó el van zárva annak lehetőségétől, hogy a
szerződés bíróság általi módosítását kérje (régi Ptk.
241. §).
[32] Álláspontjuk szerint tévesen értékelte a másodfokú
bíróság a kölcsönkérelem vonatkozó részét,
miszerint az adósok elismerték a devizahitelek
kockázatairól szóló ügyféltájékoztató megismerését
és az abban foglaltak tudomásul vételét.
Hangsúlyozták, hogy a kockázatfeltárással szemben
nem az az elvárás, hogy elérhetőséget a pénzügyi
intézmény biztosítsa, hanem az, hogy tartalmát, az
ügyféllel való közlését bizonyítsa. Az alperes
bizonyítási
kötelezettségébe
tartozott
az
ügyféltájékoztató átadásának igazolása a felperesek
részére,
amellyel
szemben
a
bíróság
megalapozatlanul, pusztán a formanyomtatvány erre
utaló, az alperes által előre megszövegezett tartalma
alapján
következtetett
arra,
hogy
az
ügyféltájékoztatót az alperes átadta. Sérelmezték,
hogy bár beadványaikban részletesen elemezték a
kockázatfeltárás tartalmát, ellenérveiket a bíróság
meg sem említette, nem cáfolta. Hangsúlyozták,
hogy a tájékoztató nem tér ki arra, hogy a
fogyasztóra hátrányos árfolyamváltozásnak nincs
felső határa, hogy a törlesztőrészlet akár jelentősen
is emelkedhet, sem pedig arra, hogy az
árfolyamváltozás lehetősége valós. Egyebekben
pedig a 2. pontja azt a benyomást kelti a laikus
fogyasztóban, hogy az árfolyam rá nézve hátrányos
vagy előnyös változása azonos eséllyel következhet
be. A tájékoztató a kamatváltozás lehetőségének
nagyobb teret enged, az előzetes elvárás azonban
megalapozatlannak bizonyult a devizakamatok
növekedését nézve. Az MNB 2004. évi stabilitási
jelentéséből csak a táblázat került átvételre, az, hogy
az MNB miért tartja a terméket kockázatosnak,
nem.
[33] Állították, hogy a kölcsönkérelem sem tartalmaz
tájékoztatást a vizsgált körben, további tartalma az
ügyféltájékoztató elismert átvételéről pedig
tisztességtelen az EUB C-449/13. számú ítélete
szerint.
[34] Nem értettek egyet a másodfokú bíróság
megállapításával abban sem, hogy a szerződés 11.
pontja
önmagában
is
eleget
tesz
az
árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatás elvárt
tartalmának. Kiemelték, hogy a tájékoztatás hibáit
részletesen kifejtették az eljárás során, illetve hogy a
jogerős ítélet a kockázatfeltárás elveit nem
vonatkoztatta a konkrét szerződéses feltételre.
Állították, hogy a vizsgált szerződéses pont
blanketta jellegű és tartalmánál fogva megfordítja a
bizonyítási terhet, miáltal a Kormányrendelet 1. § j)
pontjába ütközik. Mivel a részletes tájékoztatás
tartalma, hogy milyen kockázatokra terjed ki, nem
rekonstruálható, az akár jelentős mértékben is
kifejezés nem világos, nem érthető, a fogyasztó
vagyoni helyzetének, fizetőképességének felmérése
a bank feladatába tartozott, tisztességtelen a kikötés.
Tisztességtelen és jogszabályba ütköző az a része is,
amely szerint a fogyasztó a bankkal szemben a
jövőben sem érvényesít jogot, hiszen még nem
létező jogról tartalmaz lemondást [régi Ptk. 236. §
(2) bekezdés c) pont, 207. § (4) bekezdés, 1/1983.
GKT-PKT állásfoglalás]. A kikötés szövegéből nem
derül ki annak gazdasági hatása, hogy az
árfolyamváltozás mi módon, milyen hatással lesz a
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törlesztőrészletre. Az ott alkalmazott akár jelentős
mérték kitétel a kifejtettek szerint szubjektív
fogalom, egzakt tartalommal nem bír. A
tájékoztatásból az sem tűnik ki, hogy az árfolyam
felső határ nélkül változhat, csak az, hogy az
árfolyamkockázat a fogyasztót korlátozás nélkül
terheli.
Vitatták
a
jogerős
részítélet
megállapításának helyességét abban a részében is,
hogy a szerződéskötéskor nem volt előre látható a
bank részéről a forint árfolyamának lehetséges
elmozdulása
a
svájci
frankhoz
képest.
Hangsúlyozták,
hogy
megfelelő
banki
szakismerettel előrelátható volt a mértéke, az
aránya, ahogy azt a Bankszövetség is közölte a
2007. évi tevékenységéről adott beszámolóban és a
2008. márciusi anyagában.
Sérelmezték, hogy az eljárt bíróságok azt
alátámasztó bizonyíték nélkül fogadták el tényként,
hogy a kölcsönkérelem nyomtatványnak része volt
az alperes által utóbb csatolt árfolyamkockázati
tájékoztató, amelyet a felperesek nem írtak alá, egy
másik aláírt okiraton annak átvételét ismerték el
aláírásukkal.
Állították, hogy az üzletszabályzat nem vált a felek
közötti szerződés részévé. Az alperes sem az
üzletszabályzatot, sem a szerződéskötéskor
érvényes hirdetményt nem adta át részükre, ezért az
abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek nem
ismerhették el a IV/4. pontban [régi Ptk. 205/A. §
(2) bekezdés, EUB C-449/13. számú ítélet]. A
Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.074/2010/6. számú
jogerős ítéletéből kiemelték, hogy a hirdetményi
közzététel önmagában nem elegendő, a hirdetményi
kézbesítés tisztességtelen. Állították, hogy az
üzletszabályzat és a hirdetmény kapcsán a régi Pp.
196. §-ában írt feltételek nem teljesültek, ezzel
ellentétesen tulajdonított a megjelölt iratoknak a
szerződés lényeges tartalmát meghatározó szerepet
a másodfokú bíróság.
Kérték az EUB előtt előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezését
az
általános
szerződési
feltételként megszerkesztett több dokumentumból
álló szerződésnek a bizonyítási terhet a fogyasztóra
telepítő azon rendelkezése kapcsán, amely alapján a
fogyasztóval szerződő fél olyan általa készített,
egyedileg meg nem tárgyalt dokumentumot állít a
fogyasztóval kötött szerződés részének, amelyet a
fogyasztó nem írt alá.
Az alperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős
ítélet hatályban fenntartására irányult. Egyetértett a
jogerős ítélet indokaival.

A Kúria döntése és annak jogi indokai
[39] A Kúria – a jelen eljárásban érdemben vizsgálható
jogszabálysértések mellett – nem találta
indokoltnak, ezért mellőzte a felülvizsgálati eljárás
tárgyalásának felfüggesztését és az EUB előtt
előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését a
felperesek által indítványozott körben [régi Pp.
155/A. § (1)–(3) bekezdés]. A jogerős részítélettel
elbírált kereset tárgya, a felülvizsgálati eljárásban
rendelkezésre álló bizonyítékok köre és a
felülvizsgálati eljárás keretei miatt nem volt
jelentősége annak a jogkérdésnek, amely – a
későbbiekben
részletezettek
szerint
–
a
felülvizsgálati
eljárásban
felmerülő,
illetve
érdemben vizsgálható jogszabálysértéseken kívül
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irányult
a
fogyasztóvédelmi
rendelkezések
értelmezésére. Adott dokumentum megismerhetővé
tételére vonatkozó általános szerződési feltétel
kapcsán, annak a bizonyítási terhet alakító tartalmán
keresztül – kiemelten a [48] és a [74] bekezdésben
kifejtett indokok miatt – megalapozatlanul érveltek
az ügyben a felperesek az előzetes döntéshozatal
szükségességével.
A Kúria a jogerős részítéletet a régi Pp. 275. § (2)
bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelem keretei
között vizsgálta és azt az ott megjelölt okokból nem
találta jogszabálysértőnek.
Előrebocsátja, hogy a felülvizsgálati kérelemben
hivatkozott jogkérdések döntő többségében a Kúria
– az alábbiakban részletezettek szerint – már állást
foglalt: a kialakult ítélkezési gyakorlatát jelen
ügyben is irányadónak tekinti.
A Kúria a devizaalapú kölcsönszerződések
érvényességét a kölcsön összege és a
törlesztőrészletek meghatározottsága szempontjából
már több jogegységi határozatában vizsgálta:
iránymutatást adott a 6/2013. PJE jogegységi
határozaton túl az 1/2016. PJE jogegységi
határozatban is. Utóbbi jogegységi határozat volt az
egyben, amely a bírói gyakorlatban a türelmi idő
megítélésében korábban mutatkozó eltérést és
bizonytalanságot megszüntette.
A devizaalapú kölcsön lényegéből, vagyis abból
következően, hogy az adós tartozása devizában
keletkezik és így kerül megállapításra, a kölcsön
folyósítása és törlesztése pedig egyaránt forintban
történik, az adós forintban teljesítendő fizetési
kötelezettsége a forint erősödésétől, gyengülésétől
függ. A devizaalapú kölcsönszerződés jellege – a
kirovó és a lerovó pénznem eltérése és ebből adódó
lényege – nem zárja ki ugyanakkor a törlesztés
összegének meghatározottságát a szerződéskötés
időpontjában. A devizaalapú kölcsöntartozás
éppolyan egyértelműen meghatározott, mint az
effektivitási kikötéssel ellátott devizakölcsön. Az
adós tartozása mindkét esetben a szerződéskötés
időpontjában egyértelműen rögzül a kirovó
pénznemben meghatározott összegben. A kirovó és
a lerovó pénznem eltéréséből ugyanakkor
szükségszerűen fakad, hogy a szerződéskötés
időpontjában nem lehet megmondani, hogy a
lerovás (szerződéskötéskor nem is szükségszerűen
ismert) pénzneméből mennyit kell adni ahhoz, hogy
az adós teljesítsen. Ez azonban a kirótt tartozás
egyértelmű meghatározottságát nem érinti (6/2013.
PJE III/1. indokolás).
A
felek
szerződésében
alkalmazott
devizakonstrukcióban a szerződés a folyósítani
vállalt kölcsön devizaösszegeként 140 294 CHF,
illetve mellette a folyósítási limit forintösszegének
(18 575 000 forint) feltüntetése mellett – a kettő
összefüggésének tisztázásán és a további
rendelkezéseken
keresztül
–
egyértelműen
meghatározta a folyósítandó kölcsönösszeg
devizában történő megállapításához az átszámításra
irányadó időpontot (folyósítás napja) és a vonatkozó
árfolyamot (az alperes által alkalmazott deviza
vételi árfolyam) az 1.1. pontban, amellyel
maradéktalanul teljesült a régi Hpt. 213. § (1)
bekezdés
a)
pontjában
megfogalmazott
követelmény, ahogyan azt a Kúria az 1/2016. PJE
jogegységi határozatban már értelmezte. A régi Hpt.

213. § (1) bekezdés a) pontjában írt elvárás
teljesüléséhez egyebekben nem érvényességi
kelléke a szerződésnek a kirovó pénznem
megjelölésén túlmenően – akár naptárszerű
megjelöléssel,
akár
más,
egyértelmű
meghatározással (pl. a folyósítást megelőző napon)
– az irányadó átszámítási időpont megjelölése, ez
utóbbi ugyanis – a felek eltérő rendelkezésének
hiányában – ipso iure a folyósítás napjában
rögzülne a régi Ptk. 231. § (2) bekezdésében írtak
szerint, és az sem, hogy a kölcsönadott
devizaösszeget tételesen szerepeltesse. Megfelel a
devizaalapú kölcsönszerződés a régi Hpt. 213. § (1)
bekezdés e) pontjában írtaknak, ha rögzíti a
törlesztőrészletek számát, azok pontos száma, vagy
a futamidő és a törlesztés gyakorisága megadásával,
meghatározza a törlesztőrészletek összegét a
számítás módja és az ehhez szükséges adatok
egyértelmű megadásával, továbbá tartalmazza a
törlesztési időpontokat, vagyis az egyes törlesztő
részletek esedékességét, akár annak naptárszerű
megjelölésével, akár annak más, egyértelmű
meghatározásával (pl. míg az első törlesztő részlet a
folyósítást követő napon esedékes, addig a további
törlesztő részletek havonta, az első törlesztés
napjának megfelelő naptári napon esedékesek;
kiszámítható a törlesztő részletek esedékessége
akkor is, ha a szerződés azt tartalmazza, hogy az
adós minden hónap 5. munkanapján köteles
teljesíteni). A törlesztések tekintetében sem
érvényességi kelléke a szerződésnek, hogy tételesen
tartalmazza a törlesztőrészletek összegét akár a
kirovó, akár a lerovó pénznemben, mint ahogy az
sem, hogy dátumszerűen rögzítse az irányadó
átszámítási időpontot. Kiszámíthatónak minősül a
törlesztőrészletek összege, ha az az átszámítás
szerződésben rögzített későbbi időpontjában
pontosan
meghatározható.
Az
előzőekben
ismertetett
elvárás
teljesül
a
perbeli
kölcsönszerződés alapján, amely az 1.1. pontból
következően szükségszerűen csak tájékoztató
jelleggel adta meg az induló törlesztőrészlet adatát
719,01 CHF összegben, de mind az első részletet,
mind a futamidő alatt teljesítendő további
törlesztőrészleteket – esedékességük, számuk,
összetevőik
és
az
irányadó
árfolyam
szabályozásával – kiszámíthatóvá tette a szerződés
az 1.1., a 3. és a 4. pontjai egybevetésével (1/2016.
PJE jogegységi határozat IV/1. és 2. pont).
[45] A THM mikénti feltüntetését illetően a Kúria a
6/2021. PJE jogegységi határozatában értelmezte a
régi Hpt. 213. § (1) bekezdés b) pontját: a
fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés akkor
tekinthető semmisnek a régi Hpt. hivatkozott
rendelkezése alapján, ha az éves, százalékban
kifejezett teljes hiteldíjmutatót egyáltalán nem
tartalmazza. Csak a THM hiánya és nem annak
téves (hibás) megjelölése eredményez tehát
semmisséget az régi Hpt. értelmezett szabálya
alapján.
[46] Mindebből következik egyúttal – nem csak a régi
Hpt. 213. § (1) bekezdés b) pontjának, de a c)
pontjának értelmezésére tartozóan is –, hogy
amennyiben a fogyasztási kölcsönszerződés
valamely költséget nem vesz figyelembe és nem
tüntet fel kellőképpen akár külön nevesítetten, akár
a THM elemeként, mindez a szerződés teljesítésére
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tartozó kérdés: a hitelező ebben az esetben a
kölcsönszerzősben nem szereplő költséget nem
számíthatja fel az adóssal szemben.
Nem volt megállapítható az ügyben, hogy a jogerős
részítélet eredményeként – a felülvizsgálati kérelem
hivatkozásának megfelelően – a felperesek
keresetének egy része elbírálatlan maradt. Amellett,
hogy felülvizsgálati kérelem nem tartalmazott
megfelelő, a régi Pp. 213. § (1) bekezdésére történő
hivatkozást, ami a felülvizsgálati eljárás korlátai
miatt kizárta a felülvizsgálati kérelem érdemi
vizsgálatát az adott részében [régi Pp. 272. § (1) és
(2) bekezdés, 1/2016. (II. 15.) PK vélemény],
kiemeli a Kúria, hogy az iratokból megállapíthatóan
maguk a felperesek is összefüggőként és együttesen
adták elő – egyébként a szerződéses konstrukció
természetének megfelelően – a devizaalapú
elszámolásra és az árfolyamkockázat viselésére
vonatkozó kikötések tisztességtelenségét.
A Kúria érdemben is egyetértett az ügyben eljárt
bíróságok álláspontjával: a felperesek részére a
szerződéskötést
megelőzően
adott,
az
árfolyamkockázat mibenlétére, összefüggéseire és
annak a fogyasztó gazdasági helyzetére gyakorolt
lehetséges hatására kiterjedő tájékoztatás alapján –
az alábbiakban részletezettek szerint – nem volt
tisztességtelennek tekinthető a felek közti
kölcsönszerződés szabályozása az árfolyamkockázat
viselését illetően.
Előrebocsátja ezzel kapcsolatban a Kúria, hogy
jelen ügyben az árfolyamkockázat kérdésköréhez
kapcsolódóan felmerülő további kérdés, hogy a
felperesek
megkapták-e,
avagy
sem
az
Ügyféltájékoztató a devizahitelek kockázatairól
megnevezésű dokumentumot, ahogy arról maguk a
2008.
május
27-én
kelt
kölcsönkérelem
nyomtatványán nyilatkoztak, a bizonyítékok
értékelésére tartozott. Az ügyben eljárt bíróságok
bizonyítékértékelő munkájának eredménye tehát az
ítéletben
levont
következtetésük
az
ügyféltájékoztató megtörtént átadására, valamint a
tartalmára is az alperes által csatolt iratban rögzített
tartalommal. A felülvizsgálati kérelem viszont az
előzőekkel szemben – a jogerős részítélet
indokainak cáfolatára – nem tartalmazott
hivatkozást a rPp. 206. §-ának megsértésére, miből
következően nem volt érdemben vizsgálható a
felülvizsgálati eljárásban, annak korlátai miatt az,
hogy a felperesek megkapták-e a vizsgált
tájékoztatást [régi Pp. 272. § (1) és (2) bekezdés,
275. § (2) bekezdés]. Megjegyzi ugyanakkor a
Kúria, hogy a felpereseknek a hitelkérelem 6.
oldalán
tett
nyilatkozatuk
tartalma,
az
ügyféltájékoztató ott kiemelt elnevezése és a külön
iratba
foglaltan
rendelkezésre
álló,
Ügyféltájékoztató a devizahitelek kockázatairól (a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ajánlása
alapján)
megnevezésű
dokumentum
(a
továbbiakban:
kockázatfeltáró
nyilatkozat)
összevetésével megállapítható volt logikai lánc az
értékelt iratok között, miből következően
jogszabálysértés nélkül következtettek a bíróságok
az iratokhoz csatolt ügyféltájékoztató átadására a
felperesek részére.
Erre figyelemmel az árfolyamkockázat mibenlétével
és összefüggéseivel kapcsolatban a felperesek
részére adott tájékoztató megfelelősége, és ebből
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következően
a
perbeli
szerződésnek
az
árfolyamkockázat viselésére vonatkozó feltételei
tisztességtelenségének vizsgálata során a szerződést
megelőző kockázatfeltáró nyilatkozat és a
megkötött
kölcsönszerződés
vonatkozó
szabályozása együttesen bírtak jelentőséggel [régi
Ptk. 205. § (3) bekezdés, 209. § (1) és (2) bekezdés,
2/2014. PJE jogegységi határozat, C-186/16. számú
ítélet].
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 – egészének –
érvénytelenségét, a kikötések tisztességtelenségén
keresztül [1/2014. PJE jogegységi határozat 1.
pontjához tartozó indokolása].
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 vonatkozó jogegységi döntése
meghozatalakor [2/2014. PJE jogegységi határozat
1. pontjához tartozó indokolás], azóta pedig
jogegységi panaszeljárásban a Jpe.I.60.015/2021/15.
számon meghozott – a Magyar Közlöny 243.
számában 2021. december 28-án megjelent –
jogegységi hatályú határozatában.
Az árfolyamkockázattal összefüggésben a fogyasztó
részére adott tájékoztatás megfelelőségét és az
árfolyamkockázat fogyasztó általi viselését előíró
szerződéses feltételek átláthatóságát tekintve a
Kúria a Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi
hatályú határozatában – a konkrét panaszeljárásban
a felekre kiterjedő hatállyal vizsgált jogkérdésbeli
eltérés és indokoltságának megállapítása, valamint a
támadott határozat hatályának fenntartása mellett –
döntött egyben a bíróságokra a továbbiakban
kötelező értelmezésről [a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.)
25. §, 41/D. § (1) bekezdés], ami egyben azt is
jelenti, hogy a Kúria bármely korábbi határozatának
a Jpe.I.60.015/2021/15. számú határozatban
megadottól eltérő jogértelmezése kötelező erejűként
már nem hivatkozható.
A
Jpe.I.60.015/2021/15.
számú
határozat
indokolásában a Kúria az EUB fogyasztói
irányelvet értelmező határozatainak értékelésével
levezette és összefoglalta a fogyasztói irányelv 4.
cikkének (2) bekezdésében előírt világos és érthető
megfogalmazás követelményének esetről-esetre
gazdagodott konjunktív feltételrendszerét.
Idetartozóként elsőként az EUB előtt C-26/13.
számon indult előzetes döntéshozatali eljárást
emelte ki, amelyben az alapügyben vizsgált
devizaalapú szerződésben kikötött árfolyamrés,
vagyis a folyósításra előírt vételi típusú
árfolyammal
szemben
a
törlesztőrészletek
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kiszámítására az adott deviza eladási árfolyama
alkalmazását lehetővé tévő szerződéses feltétel volt
releváns. Az EUB 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. Az EUB ebben az
ítéletében 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 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.
[56] Az EUB a C-186/16. számú ítéletében – deviza (és
nem devizaalapú) szerződések kapcsán – arra
mutatott rá a fogyasztói irányelv 4. cikk (2)
bekezdésének 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
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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.
[57] A C-51/17. számú ítélet 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 devizaalapú
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.
[58] Az EUB a 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.
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[59] 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. Végzésében
emlékeztetett arra, hogy 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. A
szerződési feltételek átláthatóságának a fogyasztói
irányelv 4. cikk (2) bekezdéséből fakadó
követelményét illetően az EUB hangsúlyozta, hogy
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. 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. A
devizakölcsönt
felvevő
fogyasztónak
azon
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.
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. A
szerződési feltételek e szempontrendszernek való
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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. 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.
[60] A Kúria Jpe.I.60.015/2021/15. számú határozata az
előzőek értékelésével kimondta egyrészt: megfelel a
fogyasztói irányelv 4. cikk (2) bekezdésében előírt
világos és érthető megfogalmazás követelményének
a devizaalapú kölcsönszerződés, ha 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, és 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.
[61] A 2/2014. PJE határozat további alkalmazását
érintően – elvi tartalommal – kimondta még a
Jpe.I.60.015/2021/15. számú határozat, hogy a
2/2014. PJE határozat 1. pontja a következő
kötelező
értelmezéssel
alkalmazható
a
továbbiakban: 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
kedvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó
fennálló tartozásának, a szerződés szerinti
ütemezésben
esedékessé
váló
fizetési
kötelezettségének
mértéke
jelentősen
megemelkedhet.
[62] Az előzőekben ismertetett követelményrendszernek
a keresettel támadott szerződéses feltételekre
konkretizált alkalmazásával leszögezi a Kúria, hogy
a felperesek az árfolyamkockázat viseléséről nem
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egyedül és első ízben az aláírt kölcsönszerződés
vizsgált pontjából (11.) szereztek tudomást, hanem
az alperestől már a szerződéskötéseket megelőzően
tájékoztatást tartalmazó iratot kaptak
az
árfolyamkockázat mibenlétéről, az általuk aláírt – az
alábbiakban részletesen elemzett – kockázatfeltáró
nyilatkozat szerint.
[63] A szerződési feltételek világos és érthető jellegéhez
alapvető jelentőségű – de nem egyedüliként
érvényesülő – alaki, nyelvtani szempontból elvárt
érthetőséggel kapcsolatban megállapítható, hogy
mind a kockázatfeltáró nyilatkozat, mind pedig a
vizsgált 11. szerződéses pont – szerkezeti
elhelyezésükből, valamint megszövegezésükből
adódóan – áttekinthető szerkezetben, egyértelműen
azonosítható és értékelésre alkalmas, érthető
tartalommal jelentek meg a fogyasztó számára. A
perbeli esetben az alaki szempontú érthetőség
elvárása ezáltal nem sérült. Az alperes által
alkalmazott megoldás – a külön okiratba foglalt
kockázatfeltáró nyilatkozattal a fogyasztók előtt a
szerződéskötést
megelőzően
feltárt
és
megismertetett ügyleti kockázatokra, majd a
fogyasztók ezt követő, a szerződés megkötésével
egyidejű
nyilatkozatával
a
korlátlan
árfolyamkockázat viseléséről – a szerződéskötés
következményeinek kellő idejű megismerhetőségét
biztosította, ahogy arra vonatkozó elvárását az EUB
is következetesen megfogalmazta korábban vizsgált
ítéleteiben.
[64] A felperesek részéről a kölcsönszerződés
megkötését megelőzően megismert kockázatfeltáró
nyilatkozat vizsgálatával megállapítható, hogy az
irat szemléltető, a forint árfolyamának a
szerződésben kikötött devizához képest lehetséges
változására részletes és informatív szöveges
magyarázatot
adott
a
devizaalapú
kölcsönügyletekben rejlő – a forintügyletektől eltérő
– kockázatokra, egyben a svájci frank alapú
kölcsönügyleteknek az euró alapú ügyleteket is
meghaladó kockázatára. A vizsgált kockázatfeltáró
nyilatkozatnak „A devizahitel” címszó alatt
elhelyezett első két bekezdése – összevetésüket
kellően szolgáló alakban, egymást követően, két
külön bekezdésben – hangsúlyozottan szerepeltette
a devizaalapú hitelezés kockázatának alapvető okát:
a forinttól különböző pénznemben (devizában)
meghatározott kölcsönösszeg forintban történő
folyósítását, illetve hogy a hitel törlesztése is
forintban történik. Hangsúlyozta, hogy belföldön a
hitel törlesztéséhez forintra van szükség és az ehhez
szükséges jövedelem is forintban keletkezik. Kitért
arra, hogy az alperes euró és svájci frank alapú
hiteleket kínál, illetve hogy a devizahitel kamatlába
az adott deviza pénzpiaci kamatszintjének
megfelelően általában alacsonyabb, mint a
forinthitelek jelenlegi kamata. Az ezt követő 1. pont
tartalmazta a vételi és az eladási árfolyam
különbségének ismertetését, kiemelten azt, hogy az
alperes – a devizában nyilvántartott hitel forintban
történő folyósításához – a folyósított devizahitel
összegét előzetesen átszámítja forintra: ilyenkor
deviza vételi árfolyamot alkalmaz, mintha
megvásárolná az ügyféltől azt a devizaösszeget,
amelynek ellenértékét forintban megfizeti; a hitel
törlesztésekor pedig ugyanez fordítva játszódik le:
amikor az ügyfél a törlesztőrészletet forintban fizeti,
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az alperes azt deviza eladási árfolyamon számítja át
devizára, mintha eladta volna ügyfelének a
törlesztéshez szükséges devizaösszeget. A vételi és
az eladási árfolyam különbözik: a vételi árfolyam
alacsonyabb az eladásinál; a különbség mértéke
változó, ami többletterhet jelenthet (2005. január 1jétől a THM már tartalmazza ezt a költségelemet is).
[65] Az árfolyamváltozás címet viselő 2. pont kiemelte
elsőként, hogy a hitel devizaneme és a forint közötti
árfolyamváltozás hatással van mind a folyósított
hitelösszegek, mind a törlesztőrészletek – tőke-,
kamat- és kezelési költség tartozás – mértékére: ha a
szerződéskötés és a folyósítás között a forint
árfolyama gyengül az adott devizával szemben,
akkor több forint kerül folyósításra (de maximum a
folyósítási limitnek megfelelő összeg); ha viszont a
forint árfolyama erősödik, akkor a folyósításra
kerülő forintösszeg kevesebb lehet, mint amire az
ügyfél a kölcsönszerződés megkötésekor számított,
ami különösen lakásvásárlási és hitelkiváltási célú
kölcsönöknél okozhat problémát. Bemutatta az
adott pont mindezt a törlesztőrészletekre vetítetten
is: ha a forint árfolyama erősödik, akkor kevesebb
forintot kell fizetni a devizában kifejezett
törlesztőrészlet fejében, azaz a hitel a futamidő alatt
„olcsóbbá” válik; ha azonban a forint árfolyama
gyengül,
akkor
a
devizában
kifejezett
törlesztőrészlet forintra átszámított összege
magasabb lesz, azaz „drágul” a hitel. A forint
erősödése tehát könnyít a törlesztési terheken,
gyengülése pedig növelheti azokat.
[66] Az irat 3. pontja bemutatta a kamatváltozás
lehetőségét: a devizahitelek kamatai az euró és a
svájci frank kamatnövekedése miatt változhatnak,
amelynek megfelelően a bank módosíthatja az
irányadó devizakamatlábat, amelynek aktuális
mértékét a hirdetményben teszi közzé, és erre
figyelemmel az aktuális kamatlábon újraszámolja a
devizában kifejezett havi törlesztőrészletek
mértékét. Itt tért ki a kockázatfeltáró nyilatkozat
arra és hívta fel külön az ügyfél figyelmét, hogy
hosszabb távon a forintkamatláb várható
csökkenése, illetve a devizakamatlábak potenciális
növekedése jelentősen mérsékelheti a devizahitelek
jelenlegi előnyét: hogy jelenleg mind az
eurózónában, mind Svájcban rendkívül alacsonyan,
történelmi mélyponton van a kamatszint; a múltbeli
adatokból kiindulva középtávon devizakamatemelésre is lehet számítani. A kamatemeléssel
párhuzamosan
vagy
ettől
függetlenül
is
bekövetkezhet a forint árfolyamának gyengülése.
Utalt a bank által alkalmazott egyéves
kamatperiódusra, amelyen belül változatlan marad a
kamat, és nem módosul a deviza árfolyamváltozása
miatt
sem
a
devizában
meghatározott
törlesztőrészletek
mértéke,
de
forintban
meghatározott ellenértéke függ a bank mindenkori
eladási árfolyamától. Ezt követően táblázat
szemléltette a devizára vonatkozó kamatemelkedés
modellezett értékei (0
százalékpont, 1,5
százalékpont, 3 százalékpont) és a forint
árfolyamalakulása (0%-os, 10%-os, 20%-os)
figyelembevétele mellett a havi törlesztőrészletek
változásának számszerűsített lehetőségét. A táblázat
adatai szerint a törlesztőrészlet egyedül akkor
változatlan, ha sem a forint árfolyama nem gyengül,
sem a devizakamat nem emelkedik, míg egyaránt
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20%-os törlesztőrészlet emelkedéshez vezet a 20%os árfolyamgyengülés a kamat változatlansága
mellett, és az is, ha a forint árfolyama csak 10%-kal
gyengül, de közben a devizakamat-emelkedés 1,5
százalékpontot jelent. Közel egyformán vezet 31%os törlesztőrészlet emelkedéshez, ha a forint
árfolyama 20%-os mértékben gyengül 1,5
százalékpontos kamatemelkedés mellett, illetve ha
10%-os árfolyamgyengülés 1,5 százalékpontos
devizakamat-emelkedés
mellett
jelentkezik.
Amennyiben viszont 20%-os árfolyamgyengüléshez
3 százalékpontos kamatemelkedés társul, az a
törlesztőrészletek mértékében 43%-os emelkedést
idéz elő.
A kockázatfeltáró nyilatkozat az ezt követő 4.
pontban kitért a pótfedezet, illetve a kötelező
előtörlesztés kérdésére, idetartozóan arra, hogy a
forint gyengülése megnöveli az ügyfélnek az MNB
mindenkori
középárfolyamán
forintban
meghatározott devizatartozásának arányát a hitel
ingatlanfedezetének
hitelbiztosítéki
értékéhez
viszonyítva, amelyet a bank a futamidő alatt
folyamatosan figyelemmel kísér. Amennyiben a
fennálló tartozás meghaladja a hitelbiztosítéki érték
70%-át, a bank felszólíthatja az ügyfelet a fedezet
kiegészítésére
(pótfedezet)
vagy
kötelező
előtörlesztésre, melyek elmaradása esetén a
kölcsönszerződést felmondhatja.
Az ezt követő 5. pont – Forint vagy deviza? cím
alatt – összefoglaló jelleggel tartalmazta, hogy a
devizában nyújtott hiteleknél a forinthitelekkel
ellentétben a törlesztőrészlet alapját képező tőke,
illetve kamat mértéke is változhat, ezáltal a
devizaalapú hitelek havi törlesztőrészletei a
forinthiteleknél gyakrabban és nagyobb mértékben
ingadozhatnak. Ebből következően célszerű, hogy
az ügyfelek hitelfelvételi döntésüket ne a jelenlegi
kamat- és árfolyamszint alapján maximalizálják:
azaz az így kiszámított törlesztőrészletet ne
tekintsék fixnek, és a jövedelmükből maximálisan
hiteltörlesztésre fordíthatónak, hanem kalkuláljanak
a jövőbeni törlesztőrészlet esetleges jelentős
ingadozásával, illetve tartós növekedésének
lehetőségével.
Megjegyezte még az irat e pontban, hogy az
euróövezethez csatlakozás egyedül az euróhitelek
esetén jár az árfolyamkockázat megszűnésével; más
devizák, például a svájci frank esetében a
devizahitelek kockázatai továbbra is fennmaradnak.
A 6. pontban írt összegzés a rövid futamidőre
(például autóvásárlásra) felvett devizahitel esetén az
alacsony kamatok mellett az árfolyamkockázatot és
a hitel fent leírt járulékos költségeit, devizahitel
hosszútávra tervezett felvétele esetén pedig (például
lakás) az ismertetett szempontok szerint még a
kamatváltozás lehetőségét
is hangsúlyozta.
Kiemelte, hogy a jelenleg olcsó devizahitelek
kamatterhei várhatóan növekedni fognak, ám annak
mértékét senki nem tudja megjósolni.
A felek között – a már ismertetett tartalommal –
megkötött devizaalapú kölcsönszerződés utalt a
kirovó és a lerovó pénznem eltérésére (1.1., 4.1.,
4.7.1.): a svájci frankban meghatározott
kölcsönösszegre, egyúttal a folyósítás és a
törlesztések pénznemeként egyaránt a forintban
történő teljesítésre.
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[72] Mindezeket követően szól a keresettel támadott
kölcsönszerződés 11. pontja a felperesek adósként
megtett nyilatkozataként arról, hogy a kölcsön
kockázataival kapcsolatban a hitelező által részükre
nyújtott részletes tájékoztatást megismerték,
megértették, a devizahitel igénybevételével együtt
járó és kizárólagosan őket terhelő kockázatával
tisztában vannak. Nyilatkoztak, hogy tudomásuk
van azon árfolyamkockázatról, hogy a futamidő
alatt a forintnak a svájci frankhoz viszonyított
árfolyamának kedvezőtlen változása (azaz a
folyósításkor érvényes árfolyamhoz képest a forint
árfolyamának gyengülése) esetén a devizában
megállapított törlesztőrészletek forintban fizetendő
ellenértéke akár jelentős mértékben is emelkedhet,
amely kockázat vagyoni kihatásait teljes mértékben
ők
viselik.
Kijelentették,
hogy
az
árfolyamkockázatból adódó lehetséges hatásokat
alapos megfontolás tárgyává tették, és a kockázatot
fizetőképességüknek és vagyoni helyzetüknek
megfelelően mérlegelve vállalták.
[73] A felek közti kölcsönszerződés vizsgált pontja és a
szerződéskötést
megelőző
kockázatfeltáró
nyilatkozat együttesen meghatározott tartalma
alapján megállapítható: a felperesek – az általánosan
tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő
átlagos fogyasztó mércéjén keresztül – nemcsak azt
vehették
számításba,
hogy
a
perbeli
kölcsönszerződéshez
kapcsolódik
árfolyamkockázat, de fel kellett ismerjék annak
konkrét
lényegét,
mibenlétét,
a
fizetési
kötelezettségükre gyakorolt hatását, továbbá azt is,
hogy kockázatviselésüknek nincs felső határa, az
korlátlan. A perbeli kockázatfeltáró nyilatkozatból
kitűnik, hogy a felek közti ügylethez kapcsolódik
árfolyamkockázat, illetve hogy azt kizárólag a
fogyasztó
viseli,
és
figyelemfelhívó
az
árfolyamkockázatnak a fogyasztó pénzügyi
kötelezettségeire gyakorolt lehetséges gazdasági
hatását érintő részében is: megfelelően értékelteti az
irat az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő
mechanizmus konkrét működésén keresztül,
egyúttal az árfolyamváltozás lehetséges mértékének,
illetve azzal összefüggésben a fogyasztó fizetési
kötelezettsége
jelentős
változásának
és
elnehezülésének
szöveges
és
táblázatos
szemléltetésével is, hogy a forint leértékelődésével a
kockázat a fogyasztó számára gazdaságilag akár
nehezen elviselhetővé is válhat. A vizsgált
kockázatfeltáró nyilatkozatban foglaltak alapján a
fogyasztó megfelelően értékelni tudta az
árfolyamkockázatnak a pénzügyi kötelezettségeire
gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági
következményeit is, amelyet a 11. szerződéses pont
is egyértelműsített.
[74] Az általános szerződési feltételek ilyen szabályozási
megoldása megfelel az átláthatóság ismertetett – a
Jpe.I.60.015/2021/15.
számú
határozatban
összegzett – követelményének, világosnak és
érthetőnek tekinthető, miből következően nem volt
megállapítható
a
keresettel
támadott
kölcsönszerződés
árfolyamkockázat
viselését
szabályozó – a szerződés főszolgáltatására
vonatkozó – általános szerződési feltételeinek
tisztességtelensége, és emiatt a perbeli szerződés
egészének érvénytelensége [régi Ptk. 209. § (1)
bekezdés, 209/A. § (2) bekezdés, 239. (2) bekezdés;
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1/2014. PJE jogegységi határozat 1. pontjához
tartozó indokolás].
[75] Tévesen utaltak a felperesek a kölcsönszerződés 11.
pontjában foglalt rendelkezés joghatásaként a
bizonyítási
teher
fogyasztóra
hátrányos
megfordítására és a kikötés ebből következő
tisztességtelenségére is. A fogyasztó általános
szerződési feltételben rögzített nyilatkozata arra,
hogy valamely tájékoztatás – legyen az a pénzügyi
intézményt a devizaügylet kockázatait illetően
terhelő tájékoztatás – részére megtörtént, csupán
adott tájékoztatás megtörténtének tényét igazolja, de
konkrét tartalmát – és ezáltal tartalmi
megfelelőségét – nem. Az adott szerződéses feltétel
nem befolyásolja a fogyasztóval szerződő fél
bizonyítási kötelezettségét: a pénzügyi intézmény
kötelezettsége ebben az esetben is a jogszabály
alapján őt terhelő tájékoztatás mibenlétének
tisztázása és igazolás a perben, ahogy az jelen
ügyben is történt.
[76] Megalapozatlanul hivatkozott a felülvizsgálati
kérelem a jogerős részítélet jogszabálysértő
jellegére a felek közti szerződés részévé vált
üzletszabályzattal kapcsolatban. A régi Ptk.
205/B. §-ának ügyben releváns (1) bekezdése
ahhoz, hogy az egyik szerződő fél által kidolgozott
általános szerződési feltétel [205/A. § (1)–(3)
bekezdés] részévé váljon a szerződő felek
megállapodásának, tartalmának megismerését és
elfogadását követeli meg a másik fél részéről.
Mindez az adósoknak a szerződés IV/4. pontjában
foglalt nyilatkozatával igazoltan teljesült az ügyben.
A felülvizsgálati kérelem a régi Ptk. előzőekben
bemutatott szabályozási tartalmával ellentétes
érvelést tartalmazott, ezen felül pedig tévesen utalt
az EUB C-449/13. számú ügyben hozott ítéletére is,
amelyben az EUB nem az általános szerződési
feltételek megismerésének tényével kapcsolatban,
hanem olyan záradék felől foglalt állást, amely a
2008/48/EK irányelv 5. és 8. cikkében a
hitelajánlatok
összehasonlításához
szükséges
információk
átadásával,
a
fogyasztó
hitelképességével összefüggésben tartalmazta a
fogyasztó nyilatkozatát a szükséges tájékoztatás
megtörténtéről. Egyebekben az ügyben eljárt
bíróságok ezzel kapcsolatos bizonyítékértékelő
munkáját a felperesek a régi Pp. 206. §-ára
hivatkozással szintén nem támadták a felülvizsgálati
eljárásban, ezért az – a felülvizsgálati eljárás már
jelzett korlátai miatt – nem volt felülbírálható.
[77] Jogszabálysértés nélkül foglalt állást a jogerős
részítélet a kölcsönszerződés jóerkölcsbe nem
ütköző jellegének kérdésében is, amellyel a Kúria
egyetért. A felülvizsgált határozat helyes indokainak
megismétlése nélkül azt emeli ki, hogy amennyiben
pénzügyi intézmény a fogyasztóval kötött
devizaalapú kölcsönszerződéssel összefüggésben
nem ad megfelelő tájékoztatást a devizaalapú
kölcsönszerződés
jellegéből
következő
árfolyamkockázattal összefüggésben, az általános
szerződési feltételeknek az árfolyamkockázat
viselését szabályozó kikötései adott esetben nem
világos, nem érthető jellegük miatt a kikötések
tisztességtelenségén keresztül idézhetik elő a
szerződés – egészének – érvénytelenségét [1/2014.
PJE jogegységi határozat 1. pontjához tartozó
indokolása]. A felperesek ezzel kapcsolatos
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hivatkozása – ahogy arra a jogerős részítélet
helytállóan utalt – többlettényállási elemet nem
tartalmazott. Egyébként pedig gondolatmenetükkel
ellentétes tartalmú a perben vizsgált kockázatfeltáró
nyilatkozat, amely – kiemelten a 3. és a 6.
pontjaiban – egyértelműen kitért a kamatváltozás
lehetőségére, idetartozóan arra is, hogy hosszútávon
a devizahitel nem nyújtja a felvételekor jelentkező
előnyöket.
[78] A kifejtettek értelmében a Kúria a jogerős
részítéletet a régi Pp. 275. § (3) bekezdése alapján
hatályában fenntartotta.
(Kúria Gfv.VI.30.098/2021/6.)

POLGÁRI KOLLÉGIUM
MUNKAÜGYI SZAKÁG
Munkajogi igények tekintetében az elévülés
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megszakadására a polgári jogi szabályokat
kell alkalmazni. Az igényt keletkeztető kötelem nem a

munkaszerződés megkötése vagy módosítása, hanem
a munkaviszonyból eredő követelés esedékessége.
Ennek függvényében irányadó a régi Ptk. 327. § (1)
bekezdése, 2014. március 15-ét követően pedig a Ptk.
6:25. § (1) bekezdése [a munka törvénykönyvéről szól
2012. évi I. törvény (Mt.) 286. § (3) bek.].
A tényállás
[1] A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás
szerint a felperes és az alperesi jogelőd 1974.
szeptember 2-án létesített határozatlan idejű
munkaviszonyt egymással. A 2012. november 1-jén
kelt munkaszerződés-módosítás szerint a felperes
személyszállítási igazgató munkakört töltött be. Az
okirat 7. pontja alapján a betöltött munkakörre
tekintettel prémium illette meg a felperest, melynek
„mértéke maximum az éves bruttó munkabér 50%nak mértékéig került kitűzésre, figyelemmel a
társaságnál
mindenkor
érvényben
lévő
Javadalmazási Szabályzat rendelkezéseire”.
[2] Az alperes 2016. január 14-én kelt felmondással
2016. április 17-re megszüntette a felperes
munkaviszonyát. A munkáltató 2016. január 22-én
elszámolt a felperessel és megfizette járandóságait.
A munkavállaló a 2016. évi elmaradt prémium
megfizetését kifogásolta 2017. október 17-én, 2018.
november 8-án és 2019. március 7-én kelt iratában,
és annak megfizetésére hívta fel a munkáltatót.
2019. március 26-án fizetési meghagyás kibocsátása
iránti kérelemmel érvényesítette igényét.
A felperes keresete és az alperes ellenkérelme
[3] A perré alakult eljárásban a felperes keresetében a
2016. január 1-től 2016. április 17-ig terjedő
időszakra 1 273 246 forint prémium, valamint
annak 2016. április 18-tól járó késedelmi kamata
megfizetésére kérte kötelezni az alperest.
[4] Az alperes ellenkérelmében elsődlegesen elévülési
kifogást terjesztett elő arra hivatkozva, hogy a
felperesi prémium elévülése a felmondás
közlésekor, 2016. január 17-én kezdődött. Az
alperes a fizetési meghagyást 2019. április 3-án
vette át, így addig a munkajogi igény hároméves
elévülési ideje eltelt. A másodlagos érdemi
ellenkérelmében a kereset elutasítását kért.
Az első- és a másodfokú bíróság határozata
[5] A törvényszék ítéletével a felperes keresetét
elutasította.
Határozatának
indokolásában
megállapította, hogy a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
80. § (2) bekezdése alapján az alperes 2016. január
22-én kifizette a felperes munkabérét és egyéb
járandóságát, a prémiumkövetelés elévülése ezért

[6]

[7]

[8]

[9]

2016. január 23-én kezdődött, a követelés ekkor vált
esedékessé.
A bíróság megállapította, hogy a perbeli időszakban
a Ptk. az elévülést megszakító körülmények között
nem tartalmazta az írásbeli felszólítást, így az az
elévülés megszakítására nem alkalmas (Ptk. 6:25. §
(1) bekezdése). A felperes a 2016. évi prémium
igényét 2019. január 23-ig érvényesíthette volna,
erre azonban nem került sor, így az elévült
követelést a bíróság elutasította.
A felperes fellebbezése folytán eljárt ítélőtábla
ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Kifejtette, hogy a követelés elévülésének
megszakítására
alkalmas
körülményekre
alkalmazandó jog megállapításánál elsődlegesen
nem a felperes által hivatkozott, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
hatálybalépésével
összefüggő
átmeneti
és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi
LXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 50. § (1)
bekezdésének szabályaiból kellett kiindulni, hanem
az Mt. rendelkezéseiből. A felperes munkaviszonya
a Ptk. hatálybalépése előtt jött létre, s a 2012.
november 1-jén kelt munkaszerződés-módosítás 7.
pontja rendelkezést tartalmazott a felperes
prémiumjogosultsága
vonatkozásában,
e
körülményekre is figyelemmel kellett lenni.
Az alperes korábbi jogelődje, a K. V. K. Zrt. 2014.
december 31-én beolvadt az alperes közvetlen
jogelődjébe, s az új munkáltatónál 2015. január 1jén új kollektív szerződést fogadtak el. A kollektív
szerződés
munkaviszonyra
vonatkozó
rendelkezéseinek hatálya a jogelőd munkáltatóval
munkaviszonyban álló valamennyi munkavállalóra,
így a felperesre is kiterjedt. Az új kollektív
szerződés újra szabályozta a munkavállalóknak
nyújtható egyéb juttatásokat, így a munkakörre
figyelemmel fizetendő prémiumot is. A felperes
prémiumigénye így az új kollektív szerződés
megkötésével keletkezett, és az elsőfokú bíróság
helyes megállapítása szerint az Mt. 80. § (2)
bekezdése alapján 2016. január 23-án vált
esedékessé.
A munka törvénykönyve hatálybaléptetésével
összefüggő
átmeneti
rendelkezésekről
és
törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI.
törvény (a továbbiakban: Mth.) 16. § (2) bekezdése
szerint a munkajogi igény érvényesítésével
kapcsolatos határidőre az igény keletkezésekor
hatályos rendelkezések az irányadók. A felperes
prémiumigénye keletkezésekor hatályos Mt. 286. §
(1) bekezdése szerint e prémiumigény három év
alatt évül el, míg a 286. § (4) bekezdése alapján az
elévülésre egyebekben – így a megszakító
körülményekre is – a polgári jogi szabályokat kell
alkalmazni.
A
felperes
prémiumigénye
keletkezésekor már a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
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volt hatályban, melynek 6:25. § (1) bekezdése nem
szabályozza elévülést megszakító körülményként az
írásbeli felszólítást.

[10]

[11]

[12]

[13]

A felülvizsgálati kérelem és felülvizsgálati
ellenkérelem
A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet, melyben kérte, hogy a
Kúria a jogerős ítéletet helyezze hatályon kívül és
marasztalja a kereseti kérelemnek megfelelően az
alperest, illetve igény esetén utasítsa új eljárás
lefolytatására és új határozat hozatalára az elsőfokú
bíróságot. Megítélése szerint a jogerős ítélet sérti az
Mt. 286. § (3) és (4) bekezdését, a Ptk. 6:22. §-át,
6:23. §-át, 6:24. §-át és 6:25. §-át, a Ptké. 50. § (1)
bekezdését, továbbá a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi
Ptk.) 227. § (1) bekezdését.
Érvelése szerint tévesen értékelte korábbi
munkáltatójának a jelenlegi munkáltatóba történő
beolvadását a másodfokú bíróság és tulajdonított
jelentőséget annak, hogy az új munkáltatónál újabb
kollektív szerződés került elfogadásra, mivel a
felperes igénye elsősorban munkaszerződéséből
fakad. A 2015. évi kollektív szerződés nem új,
előzmény nélküli kötelem, jogutódlás folytán
folytonos munkaviszonyokat érintett, s az igénye
egy korábban fennálló kötelemhez kapcsolódott. A
Ptké. 50. § (1) bekezdése szerint esetében a régi Ptk.
rendelkezéseit kellett alkalmazni, mivel közte és az
alperes jogelődje között 1974-ben született
munkaszerződés, azaz kötelem. Ez a kötelem
igazolhatóan változatlanul fennállt 2014. március
15-én, a hatályos Ptk. hatálybalépésekor. A Ptk.
hatálybalépésekor
fennálló
kötelmekkel
kapcsolatos, a Ptk. hatálybalépését követően
keletkezett tényekre, megtett nyilatkozatokra –
ideértve az e tények, illetve jognyilatkozatok által
keletkeztetett újabb kötelmeket is – a Ptk.
hatálybalépése
előtt
hatályos
jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni. Erre figyelemmel a
prémium kifizetésének elmaradására vonatkozó
írásbeli felszólításra a Ptk. hatályba lépése előtti
rendelkezések az irányadók. A régi Ptk. 327. § (1)
bekezdése szerint a követelés teljesítésére irányuló
írásbeli felszólítás megszakítja az elévülést.
A polgári jogi szabályok alkalmazásának első
lépése a Ptké. alkalmazása, azonban a törvényszék
negligálta ezt. Az ügyben megállapította a követelés
elévülését, annak ellenére, hogy az elévülési időn
belül többször írásban szólított fel az alperest a
prémium megfizetésére.
Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében kérte,
hogy a Kúria a jogerős ítéletet hatályában tartsa
fenn.
Megítélése
szerint
a
jogi
igény
vonatkozásában nem kell alkalmazni a Ptké. 50. §át, a Ptk. 6:1. és 6:3. §-ait, ezeket az Mt. nem sorolja
fel az alkalmazandó Ptk. rendelkezések között. Az
elévülés hivatalbóli figyelembevétele törvényes
volt. A perbeli esetben a Ptk. szabályait kell
alkalmazni, ezért a felperes írásbeli felszólítása nem
szakította meg igénye elévülését.

A Kúria döntése és annak jogi indokai
[14] A
felperes
felülvizsgálati
kérelme
megalapozott.

nem

[15] A felperes felülvizsgálati kérelmében azt
panaszolta, hogy az ügyében eljárt bíróságok
tévesen alkalmazták az elévülésre vonatkozó
rendelkezéseket és jutottak arra a következtetésre,
hogy igénye elévült.
[16] A felek a munkajogi igényeiket csak meghatározott
ideig, az elévülési időn belül érvényesíthetik bíróság
előtt. Az Mt. 286. § (1), valamint (3) bekezdése
akként rendelkezik, hogy a munkajogi igény három
év alatt évül el, s az igény elévülését a bíróságnak
hivatalból kell figyelembe vennie. Ennek
megfelelően jogsértés nélkül vizsgálhatták az eljárt
bíróságok azt, hogy a felperes igénye elévült-e vagy
sem.
[17] A felperes e perben a 2016. január 1-től 2016.
április 18-ig terjedő időtartamra terjesztett elő
prémium iránti igényt. Munkaviszonya 2016. január
14-én közölt felmondással 2016. április 17-én szűnt
meg, a felek 2016. január 22-én elszámoltak
egymással, s a munkáltató e napon átutalta a
felperest megillető járandóságokat. Ezt követően
kívánt igényt érvényesíteni a felperes több
alkalommal fizetési felszólítás útján, majd 2019.
március 26-án benyújtott fizetési meghagyás
kibocsátása iránti kérelmével. A felperes állítása
szerint a fizetési felszólításai megszakították az
elévülést.
[18] Az Mt. nem tartalmaz önálló rendelkezést az
elévülés megszakítására. A más helyeken
[Mt. 31. §, 9. § (1) bekezdés, 177. §, 228. § (6)
bekezdés, 229. § (8) bekezdés] alkalmazott
jogszabályszerkesztési technikájától eltérve nem
jelöli meg az Ptk. elévülés körében alkalmazandó
rendelkezéseit, hanem az Mt. 286. § (4) bekezdése
azt rögzíti, hogy az elévülésre egyebekben a polgári
jogi szabályokat kell alkalmazni.
[19] A felek között vitatott volt az, hogy a perbeli
esetben a régi Ptk. vagy a Ptk. rendelkezései az
irányadóak az elévülés megszakadása megítélése
kérdésében. A felperes állítása szerint a Ptké. 50. §
(1) bekezdése alapján a Ptk. hatálybalépése előtt
keletkezett jogviszonyokra, kötelmekre a régi Ptk.
rendelkezései az irányadók, így a régi Ptk. 327. §
(1) bekezdésében rögzített szabályokat kell
alkalmazni az elévülés megszakadására is.
[20] A Kúria nem értett egyet a felperes álláspontjával.
Az elévülés kezdete az igény esedékessége. Ha a
munkavállaló a munkáltató sérelmes intézkedése
vagy mulasztása miatt kezdeményez jogvitát, az
elévülés a sérelmes intézkedést követő napon,
mulasztás esetén pedig akkor kezdődik, amikor a
munkáltató legkorábban eleget tudott volna tenni
kötelezettségének.
[21] A polgári jogi jogviszonyban a felek közötti
kötelmek általában rövidebb időre jönnek létre, eseti
jellegűek, ezzel szemben a munkaviszony
sajátossága, hogy a munkáltató és a munkavállaló
hosszú távra, akár több évtizedre létesítenek
egymással
szerződéses
viszonyt.
Ennek
megfelelően a polgári jogi szabályok megfelelő
alkalmazása esetén nem annak van jelentősége az
elévülés szempontjából, hogy a felek mikor kötöttek
egymással munkaszerződést, illetve annak tartalmát
módosították-e, hanem annak, hogy bíróság előtt
érvényesítendő igényük mikor vált esedékessé,
mikor nyílt meg annak lehetősége, hogy azt bíróság
útján kényszerítsék ki. Az elévülés tárgya a
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követelés,
az
erre
vonatkozó
időmúlás
jogkövetkezménye pedig az elévülés. Az adott
ügyben a felperes igényét keletkeztető kötelem a
Ptk. hatályba lépését (2014. március 15.) követően
keletkezett.
[22] Ennek megfelelően tévesen állította a felperes
felülvizsgálati kérelmében azt, hogy az alperessel,
illetve jogelődeivel 1974. óta fennálló kötelemre
figyelemmel a Ptké. 50. § (1) bekezdésének
rendelkezése alapján a munkaviszonya létesítésekor,
illetve munkaszerződése módosításakor és nem az
igénye keletkezésekor hatályos Ptk. rendelkezései
lennének az irányadóak. Hasonló rendelkezést
tartalmaz az Mth. 16. § (2) bekezdése is, miszerint
az igény érvényesítésével kapcsolatos határidőre az
igény keletkezésekor hatályos rendelkezések az
irányadók.
[23] A felperes minden évben – a meghatározott
feltételek teljesítése esetén – jogosulttá vált a
prémiumra. A 2016. évre járó igénye ennek
megfelelően a megtörtént elszámolást követő
napon, 2016. január 23-án keletkezett és követelése
ekkor esedékessé vált, így azt 2019. január 23-ig
érvényesíthette volna. A Ptk. 6:25. § (1) bekezdése
taxatíve sorolja fel az elévülés megszakításának
eseteit, a felperes írásbeli felszólítása azonban erre
nem volt alkalmas. Erre figyelemmel a Kúria a
jogerős ítéletet a Pp. 424. § (1) bekezdése alapján –
részben eltérő indokolással – hatályában
fenntartotta.

[6]

[7]

[8]

(Kúria Mfv.IV.10.110/2021/4.)
Ha
az
132
törvényben
keresetváltoztatás

ellenkérelem
előterjesztésére
meghatározott idő eltelt, a
egymagában
nem
teremt
lehetőséget visszkereset előterjesztésére [2016. évi
CXXX. törvény (Pp.) 204. § (1) és (3) bek.].
[9]
A tényállás
[1] A felperes a keresetében az alperes 2018. december
6-án kelt felmondásának jogellenességére alapítva a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(a továbbiakban: Mt.) 82. § (4) bekezdése alapján
négy havi felmondási időre járó távolléti díjnak
megfelelő 3 864 000 forint, továbbá az Mt. 82. § (3)
bekezdés b) pontja alapján hat havi végkielégítésnek
megfelelő 5 796 000 forint megfizetésére kérte
kötelezni az alperest.
[2] Az alperes az ellenkérelmében a kereset elutasítását
kérte.
[3] Az elsőfokú bíróság 2019. november 18-án, 2020.
január 20-án, 2020. március 9-én, 2020. július 8-án
és 2020. november 5-én tartott perfelvételi
tárgyalást.
[4] A felperes 2020. november 4-én keresetváltoztatást
terjesztett elő, amelyben a végkielégítés mellett
elsődlegesen az Mt. 82. § (1) és (2) bekezdése
alapján kérte marasztalni az alperest és elmaradt
jövedelem címén 10 406 554 forint kártérítés,
másodlagosan 3 864 000 forint kompenzációs
átalány megfizetését kérte. Az elsőfokú bíróság a
keresetváltoztatást
2020.
december
1-jén
kézbesítette az alperesnek és 15 napos határidőt
biztosított az ellenkérelem változtatás lehetőségére.
[5] Az alperes 2020. december 16-án viszontkeresetlevelet és ellenkérelem változtatást terjesztett elő. A

[10]

viszontkeresetében elsődlegesen 51 000 000 forint,
másodlagosan
3 864 000
forint
kártérítés
megfizetésére kérte a felperest kötelezni.
A törvényszék végzésével a viszontkereset-levelet a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (a továbbiakban: Pp.) 206. § (1) bekezdése
alapján visszautasította. Határozatának indokolása
szerint az alperes a viszontkereset-levelet a Pp.
204. § (1) bekezdésében foglalt 45 napos határidőn
túl terjesztette elő.
Az alperes fellebbezése alapján eljárt ítélőtábla
végzésével az elsőfokú bíróság végzését
helybenhagyta. A másodfokú bíróság a végzésének
indokolásában megállapította, hogy az alperes a
viszontkeresetét még a 2021. január 1-től hatályos, a
Pp. 204. §-át egy új, (5) bekezdéssel kiegészítő
módosítása előtt, 2020. december 17-én terjesztette
elő, azonban az elsőfokú bíróság arról már a Pp.
módosítás hatálybalépését követően, 2021. január 5én döntött. A Pp. és a Pp. módosítása indokolásából
levont következtetése szerint a viszontkereset
előterjesztésének
objektív
határideje
az
ellenkérelem előterjesztésére nyitva álló határidő,
szubjektív határideje pedig az ellenkérelem
tényleges előterjesztésének időpontja. A jogalkotó a
viszontkereset-levél
előterjesztését
nem
a
keresetváltoztatáshoz kapcsolja.
Az ítélőtábla álláspontja szerint ezért a
keresetváltoztatásnak csak abban az esetben van
jelentősége, ha abból jutott az alperes tudomására
olyan ok (tény, bizonyíték), amely alapján
viszontkeresettel élhet. Ha azonban a viszontkereset
alapjául szolgáló tények, körülmények ismertek
voltak az alperes előtt, az írásbeli ellenkérelem
előterjesztésekor, akkor a keresetváltoztatásra
hivatkozással sem pótolhatja mulasztását és
teljesítheti későbbi időpontban a viszontkeresetlevél előterjesztését.
A fentiek figyelembevételével a másodfokú bíróság
a viszontkereset alapjául szolgáló indokokat
vizsgálva megállapította, hogy az alperes
hivatkozása szerint a felperes hanyag munkavégzése
miatt nem nyerte el a Z. projektet, mert a szükséges
és teljes körű ajánlatot 2018. július 5-ig nem
készítette el, az még a felmondás időpontjában sem
volt alkalmas felhasználásra. Az ítélőtábla levont
következtetése szerint ugyanakkor az alperes már a
felperes munkaviszonyát – 2018. december 6-án
kelt felmondással – is ezen indokból szüntette meg,
ezért az önhiba hiánya nem állapítható meg. Az
alperes nem valószínűsítette, hogy az előterjesztés
alapjául szolgáló ok önhibáján kívül az írásbeli
ellenkérelem előterjesztésre nyitva álló határidő
lejártát követően jutott a tudomására, vagy
következett be.
Az ítélőtábla az alperes fellebbezésére reagálva
rámutatott arra, hogy a hivatkozott CKOTállásfoglalás a másodfokú bíróságot nem köti, az
eleve a jogszabályváltozás előtt keletkezett, és az
állásfoglalás szövegéből sem következnek az
alperes által előadottak. Álláspontja szerint az
elsőfokú bíróság végzése nem sértette a Pp. 3. és
4. §-ában foglalt tisztességes eljáráshoz való jogot,
valamint a perkoncentráció elvét sem és nem volt
ellentétes a Pp. 185. §-ával, 205. §-ával és a 206. §
(1) bekezdésével sem.
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[11] Mindezekre tekintettel az elsőfokú bíróság végzését
a Pp. 389. §-a alapján alkalmazandó Pp. 383. § (2)
bekezdése alapján helybenhagyta.

[12]
[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

A felülvizsgálati kérelem és felülvizsgálati
ellenkérelem
Az alperes felülvizsgálat engedélyezése iránti
kérelmet terjesztett elő, amelyben a Pp. 409. § (2)
bekezdés a) és b) pontjának figyelembevételét kérte.
Az
alperes
a
felülvizsgálati
kérelmében
elsődlegesen a másodfokú bíróság végzésének
„megváltoztatását”, másodlagosan a jogerős végzés
elsőfokú bíróság végzésére is kiterjedő hatályú
hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új
eljárás lefolytatására történő kötelezését kérte.
Az alperes érvelése szerint a Pp. 185. § (2) és (5)
bekezdéséből okszerűen az következik, hogy a
keresetváltoztatásra a keresetlevél szabályai az
irányadóak, így ezzel szemben a Pp. 204. § (1)
bekezdése
értelmében
viszontkereset
vagy
beszámítást tartalmazó irat előterjesztésének van
helye. Ezt az értelmezést támasztja alá a
Civilisztikai
Kollégiumvezetők
12.
számú
állásfoglalása is. A viszontkeresetét a törvényszék
által biztosított 15 napos határidőn belül, az
ellenkérelem-változtatást megelőzően terjesztette
elő, ezért az elsőfokú bíróság azt jogszabálysértően
utasította vissza.
Az ítélőtábla a Pp. 2021. január 1-jei módosításával
beiktatott Pp. 204. § (5) bekezdését szűkítően és
alaptörvény-ellenesen értelmezi. A jogszabály
szövegéből nem az következik, hogy az alperesnek
kizárólag a Pp. 204. § (5) bekezdésében foglalt
esetben
lenne
lehetősége
viszontkereset
előterjesztésére, hanem az, hogy e rendelkezéssel a
jogalkotó tovább bővítette a viszontkereset
előterjesztésének lehetőségeit. A Pp. 204. § (5)
bekezdése azokra az esetekre vonatkozik, amikor az
alperes annak ellenére lesz jogosult viszontkeresetet
előterjeszteni, hogy a felperes nem élt
keresetváltoztatással. A Pp. 204. § (5) bekezdését az
Alaptörvény
XVIII.
cikkével
összhangban
értelmezve az következik, hogy a jogalkotónak a
peres felek perbeli egyenlőségének megteremtése a
célja, nem pedig az, hogy az egyik peres fél jogait,
ez esetben az alperest olyan módon korlátozza,
hogy a jogait nem tudja gyakorolni a peres eljárás
során.
A hivatkozott Pp. módosítását a kollégiumvezetők
állásfoglalásával együttesen szükséges értelmezni,
amelynek alapján a viszontkereset előterjesztésére
két esetben kerülhet sor. Egyrészt akkor, ha a
felperes keresetváltoztatással él, amelyre az alperes
érdemi ellenkérelmet terjeszthet elő és ezzel
megnyílik
a
lehetőség
a
viszontkereset
előterjesztésének. A Pp. 204. § (5) bekezdése
alapján pedig akkor van lehetősége erre, ha az
alperesnek önhibáján kívül, a perfelvételi
szakaszban később jut a tudomására olyan ok,
amely a viszontkereset-levél előterjesztésének
lehetőségét megnyitja. Ez esetben a Pp. a
viszontkereset-levél előterjesztését nem köti a
keresetlevél vagy a keresetváltoztatás közléséhez.
Az alperes álláspontja szerint a megváltoztatott
keresettel szembeni védekezés lehet ellenkérelem
vagy viszontkereset. A Pp.-nek nincs olyan
rendelkezése, amelynek alapján a keresetváltoztatás

esetén
kizárólag
ellenkérelmet
lehetne
előterjeszteni, viszontkeresetet pedig nem. Az
ítélőtábla jogszabálysértő jogértelmezése alapján az
alperes hátrányos helyzetbe kerülne, mert a felperes
a peres eljárás perfelvételi szakaszában bármikor,
korlátlan számban megváltoztathatná a keresetét
anélkül, hogy azzal szemben az alperes
viszontkeresettel élhetne. Ez nyilvánvalóan
okszerűtlen, jogszabálysértő és az alperesi
védekezés indokolatlan leszűkítését eredményezi. E
körben még hivatkozott a 10/2017. (V.5.) AB
határozat 61. pontjára is, amely a fegyverek
egyenlőségének elvét rögzítette.
[18] A felperes a felülvizsgálati ellenkérelmében a
jogerős végzés hatályában történő fenntartását kérte.
[19] Álláspontja szerint a Pp. 204. §-a egyértelműen
rögzíti a viszontkereset előterjesztésének feltételeit,
a benyújtás határidejét és annak tartalmát. Az
ügyben, abban a kérdésben kell állást foglalni, hogy
keresetváltoztatás
esetén
előterjeszthető-e
viszontkereset, azaz a keresetváltoztatást követően
viszontkereset-levél benyújtható-e. A Pp. 204. § (1)
bekezdése és a Pp. 185. § (5) bekezdése egyértelmű
iránymutatása alapján a keresetváltoztatás esetén
érdemi ellenkérelem változtatásának van helye.
Abban az esetben, ha elfogadnánk azt az alperesi
álláspontot, hogy a keresetváltoztatás automatikusan
teret nyit a viszontkeresetnek, ezzel tagadásra
kerülne a perkoncentráció elve, amelynek
értelmében a felek kötelesek előmozdítani az eljárás
koncentrált lefolytatását és befejezését.
[20] A másodfokú bíróság helytállóan állapította meg,
hogy perbeli esetben a felperes keresetpontosítása –
figyelemmel az Mt. 82. §-ára – csupán az
összegszerűségre vonatkozott, ezért a tényállás és a
jogalap tekintetében nem keletkeztetett olyan új
körülményt, tényt, jogot, amely indokolta volna,
hogy az alperes részére a viszontkereseti kérelem
benyújtásának határideje ismét megnyíljon.
A Kúria döntése és annak jogi indokai
[21] A felülvizsgálati kérelem a következők szerint nem
megalapozott.
[22] A Kúria megállapította, hogy a munkaügyi perekre
vonatkozó speciális szabályok szerint (Pp. 523. §
(1) bekezdés) a vitatott érték alapján (51 000 000
forint) helye volt a felülvizsgálatnak, annak
befogadására vonatkozó engedélyezési eljárás
szükségtelen volt.
[23] A Pp. 2020. december 31-ig hatályos 204. § (1)
bekezdése szerint az alperes a felperes ellen – a
keresettel érvényesíteni kívánt joggal azonos
jogviszonyból eredő joga iránt – írásban
előterjesztett viszontkereset-levéllel viszontkeresetet
indíthat. A viszontkereset-levelet a kereset
közlésétől számított 45 napon belül vagy a bíróság
által
az
ellenkérelem
előterjesztésére
meghosszabbított határidőn belül, de legkésőbb az
írásbeli ellenkérelem, illetve beszámítást tartalmazó
irat előterjesztésével egyidejűleg kell benyújtani.
[24] A fenti szabályozás alapján a viszontkereset-levelet
a törvényben meghatározott határidőn belül, de
legkésőbb az írásbeli ellenkérelemmel egyidejűleg
kell benyújtani. Amennyiben az alperes a bíróság
által meghatározott határidő előtt nyújtja be az
ellenkérelmét, avval egyidejűleg a viszontkeresetlevelet is elő kell terjesztenie, ugyanakkor nincs
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akadálya annak, hogy a keresettel szemben először
viszontkeresetet, majd – a törvényes határidőn belül
– ellenkérelmet terjesszen elő. A viszontkeresetlevél előterjesztésének végső határideje azonban az
ellenkérelem előterjesztésére nyitva álló határidő,
annak elteltével az alperes az igényét már nem
érvényesítheti a felperessel szemben.
Az ítélőtábla az Alaptörvény 28. cikkének
felhívásával a törvényszöveg értelmezésekor
helytállóan tulajdonított jelentőséget a Pp.
204. §-hoz fűzött miniszteri indokolásnak, amely
szerint „a viszontkeresetnek a per elején az
ellenkérelemmel való egyidejű előterjesztésére
vonatkozó előírás azért indokolt, mivel a
viszontkereset későbbi időpontban (pl. szóban,
perfelvételi tárgyaláson) való előterjesztésének
megengedése a törvény szerinti feszes menetrendbe
foglalt
perfelvételi
szakot
felborítaná,
szükségtelenül
elnyújthatja,
ezáltal
a
perkoncentráció elvének érvényesülését gátolná”.
A fenti értelmezést a Pp. 185. § (1) és (5)
bekezdésének rendelkezései is alátámasztják avval,
hogy keresetváltoztatás esetén csak ellenkérelemváltoztatásra adnak lehetőséget.
A másodfokú bíróság helytállóan hívta fel a Pp.
2021. január 1-től hatályos módosítását is, amely a
viszontkeresetre vonatkozó szabályozásba – az (1)
bekezdésben kivételként hivatkozott – (5) bekezdést
iktatott be. Ennek rendelkezése alapján az alperes az
írásbeli ellenkérelem előterjesztésére nyitva álló
határidő lejártát követően is előterjeszthet
viszonkeresetet a perfelvételt lezáró végzés
meghozataláig, ha valószínűsíti, hogy az
előterjesztés alapjául szolgáló ok önhibáján kívül az
írásbeli ellenkérelem előterjesztésére nyitva álló
határidő lejártát követően jutott a tudomására vagy
következett be.
A Pp. 204. §-ának módosítását előterjesztő
miniszteri indokolás szerint „a módosítás a
jogalkalmazói visszajelzésekre tekintettel indokolt
esetben
lehetővé
teszi
a
viszontkereset
előterjesztését
az
írásbeli
ellenkérelem
előterjesztésére nyitva álló határidőt követően is. A
gyakorlati tapasztalatok alapján a bonyolultabb,
összetettebb tényállású ügyekben, ha elrendelésre
kerül további írásbeli perfelvétel, esetlegesen
keresetváltoztatásra kerül sor, a perfelvétel során
később is felmerülhetnek vagy ismertté válhatnak
olyan tények, bizonyítékok, amelyek a fél önhibáján
kívüli okból alapot adhatnak a viszontkereset
előterjesztésére. A módosítás azt célozza, hogy
ilyen esetben nyíljon meg a viszontkereset
előterjesztésének lehetősége, mert ezzel elkerülhető
egy újabb jogvita, egy további perindítás és a
perhatékonyság szempontjának ez felel meg
leginkább”.
A Pp. 204. § (5) bekezdéséhez fűzött indokolásból –
amely az Alaptörvény 28. cikke alapján a
jogalkalmazás során a jogszabályok céljának
megállapításakor az egyik figyelembe veendő
szempont – is az következik, hogy sem 2020.
december
31-ig,
sem
azt
követően
a
keresetváltoztatás egymagában nem teremt
lehetőséget viszontkereset előterjesztésére, ha a
törvényben az ellenkérelem előterjesztésére
meghatározott határidő eltelt. A jogalkotó a
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viszontkereset-levél
előterjesztését
nem
a
keresetmódosításhoz kötötte.
Annak eldöntéséhez, hogy a Pp. 204. § (5)
bekezdése alapján az adott esetben volt-e helye
viszontkereset előterjesztésének, nem mellőzhető a
keresetváltoztatásra vonatkozó szabályok értékelése
sem.
A perbeli esetben a felperes az eredeti keresetében
az Mt. 82. § (4) bekezdése alapján kompenzációs
átalány, majd – keresetmódosításában – az Mt. 82. §
(1) és (2) bekezdése alapján elmaradt jövedelme
kártérítés jogcímén történő megfizetésére kérte
kötelezni az alperest. Keresetének jogalapja – az
alperes felmondásának jogellenessége – a
módosítást követően sem változott.
Az ítélőtábla helytállóan állapította meg, hogy az
alperes viszontkeresetének alapját képező indokolás
– a felperes Z. project kivitelezésével kapcsolatos
károkozása – olyan ismert körülményeken alapult,
amelyre az alperes már a munkáltatói intézkedés
indokolásában és írásbeli ellenkérelmében is
hivatkozott, így nem volt megállapítható, hogy az
előterjesztés alapjául szolgáló ok az írásbeli
ellenkérelem előterjesztésére nyitva álló határidő
után jutott tudomására.
A fentiekre tekintettel a Kúria a jogerős végzést a
Pp. 424. § (1) bekezdése alapján hatályában
fenntartotta.
(Kúria Mfv.IV.10.089/2021/7.)

A kormánytisztviselői jogviszony közös
megegyezéssel
történő
megszüntetése
133
önmagában nem eredményezi a tanulmányi szerződés

megszűnését. Ha erre a kormánytisztviselő
szerződésszegése miatti jogszerű felmondással kerül
sor,
a
kormánytisztviselő
a
munkáltató
szerződésszegésére
eredményesen
a
kapott
tanulmányi támogatás visszatérítési kötelezettsége
alóli mentesülés érdekében nem hivatkozhat [a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (Kttv.) 82. §].
A fellebbezési eljárás alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes 2015. szeptember 1-jétől állt
kormánytisztviselői jogviszonyban az alperesnél.
[2] 2018. május 14-én a felek tanulmányi szerződést
kötöttek a felperes Sz. I. Egyetemen részvétele
érdekében. A felperes a képzést 2018
szeptemberében kezdte. Az oktatás pénteki és
szombati napokon folyt úgy, hogy pénteken 14
órakor kezdődött, szombaton pedig egész nap
tartott.
[3] A tanulmányi szerződés 3. pontja szerint a
kormánytisztviselő vállalta, hogy a tanulmányok
alatt és sikeres befejezését követően – az ezt
tanúsító okirat kiállításának napjától számított – 5
évig a munkáltatóval fennálló kormányzati
szolgálati jogviszonyát lemondással nem szünteti
meg, a munkáltató pedig arra vállalt kötelezettséget,
hogy a tanulmányok alatt a felperes részére
támogatást nyújt: a tanulmányok miatt kiesett időre
járó illetményt és félévente 300 000 forint tandíjat,
emellett a felperes nem volt köteles ledolgozni a
tanulmányi célú mentesítés időtartamát. A
tanulmányi szerződés 5. pontjában nevesítették a
felek, hogy a felperes milyen esetben köteles a
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[6]
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[9]
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kifizetett támogatást visszafizetni, így egyebek
mellett, ha a kormányzati jogviszonyát saját
kezdeményezésére megszünteti a tanulmányok alatt
vagy a diplomaszerzést követő 5 éven belül.
Az alperesnél 2018-ban fix munkaidő volt
érvényben, hétfőtől csütörtökig 7-től 15 óra 30-ig,
pénteken 7-től 13 óráig. A felperes a pénteki
napokon a munkaidejét nem érintve tudott a
képzésen részt venni.
2019. március 1-jén a munkáltató rugalmas
munkaidőt vezetett be, amely a törzsidőt hétfőtől
csütörtökig 8-14 óra között, pénteken 8-12 óra
között határozta meg, míg a peremidőt hétfőtől
csütörtökig 6-21 óra között. A felperesnek a
rugalmas munkaidő bevezetésével az oktatási célból
történő távolléteket a munkaidő-nyilvántartó
rendszerben kellett rögzítenie, amelyre vonatkozóan
2019 szeptemberére alakult ki egységes gyakorlat.
A felperes 2019. szeptember 3-án kezdeményezte a
munkáltatónál, hogy munkanapokon vehesse fel a
képzéshez szükséges tantárgyakat arra hivatkozva,
hogy a munkarendjében bekövetkezett változás
miatt a pénteki órák látogatása többször is
akadályba ütközött. A felperes kérelmében arra
utalt, hogy amennyiben péntekre csak a törzsidőre
állíthat be távollétet (12 óráig), úgy nem tudja
teljesíteni a szükséges munkaóra számot.
Az alperes 2019. szeptember 12-én kelt
visszajelzésében a korábbitól eltérő időpontban
történő tantárgyfelvételhez nem járult hozzá.
Tájékoztatta a felperest, hogy pénteki napokra a
napi 8 órához szükséges kieső időt távollétként
(törzsidőn túli) rögzítheti az elektronikus
nyilvántartó rendszerben.
A felperes ezt követően, ugyanezen a napon
kezdeményezte
jogviszonyának
közös
megegyezéssel történő megszüntetését, melyre
figyelemmel az alperes a felperes kormányzati
szolgálati jogviszonyát 2019. szeptember 30-án kelt
intézkedésével 2019. október 1-jei hatállyal közös
megegyezéssel megszüntette. Ez az intézkedés a
tanulmányi
szerződéssel
összefüggésben
rendelkezést nem tartalmazott.
A felperes 2019. szeptember 26-án írt
feljegyzésében kérte, hogy az alperes mentesítse a
tanulmányi szerződéshez kapcsolódó visszafizetési
kötelezettség alól. Az alperes a kérelmet 2019.
szeptember 30-án elutasította.
Az alperes ugyanezen a napon „Tanulmányi
szerződés munkáltatói felmondása – Tájékoztatás
illetmény
visszatartásáról”
elnevezésű
feljegyzésével a tanulmányi szerződést azonnali
hatállyal felmondta a felperes által kezdeményezett
közös
megegyezéssel
történt
kormányzati
jogviszony
megszüntetésére
figyelemmel.
Rögzítette, hogy a tanulmányi szerződés 5. pontja
szerződésszegésként nevesített esetei között
említette a kormányzati szolgálati jogviszony
megszüntetését
a
kormánytisztviselő
kezdeményezésére. Az alperes tájékoztatta a
felperest arról is, hogy a tanulmányi szerződésből és
a
kormánytisztviselői
jogviszonyból
eredő
követelésekről lemondani nem áll módjában.
Rögzítette, hogy a tanulmányi szerződés alapján az
alperest megillető összeg 945 107 forint tanulmányi
szabadságra kifizetett nettó illetmény és nettó
719 000 forint kifizetett tandíj. Tájékoztatta, hogy a

2019 szeptemberre járó illetményből levonta az
öregségi nyugdíj összegének ötszörösét meghaladó
összeget, amellyel csökkenti az alperes a
követelését.
[11] Az alperes a felperes részére 2019 szeptemberben
számfejtett 630 000 forint illetményből letiltások és
önként vállalt levonások megnevezés alatt összesen
154 083 forintot vont le, amelyből 1 704 forintot tett
ki a – felperes által nem vitatott – telefondíj.
[12] Az alperes a felperes tanulmányi támogatása
körében 300 000 forint tandíjat fizetett meg 2019
szeptemberében a képző intézmény felé.
[13] Az alperes a kormányzati igazgatásról szóló 2018.
évi CXXV. törvény (Kit.) 147. § (1) bekezdése
alapján 2019. február 20-án 148 699 forint cafeteriajuttatást, valamint a Kit. 159. § (1) bekezdése
alapján 111 852 forint gyereknevelési támogatást
fizetett meg.
A felperes keresete és az alperes védirata
[14] A felperes keresetében elsődlegesen a 2019.
szeptember
30-i
munkáltatói
intézkedés
megsemmisítését, másodlagosan hatályon kívül
helyezését kérte, keresetmódosítással a jogellenesen
levont 152 379 forint illetmény és annak kamata
megtérítését is igényelte.
[15] Érvelése szerint nem sértette meg az alperessel
kötött tanulmányi szerződést, ezért jogszabályba
ütköző a munkáltató tanulmányi szerződéssel
kapcsolatos, fizetési felszólításban foglalt igénye.
[16] A felperes hivatkozása szerint a tanulmányi
szerződés 5. pontjának 3. bekezdése jogszabályba
ütközik, ezért semmis, figyelemmel arra, hogy a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (Kttv.) 9. § (4) bekezdése alapján a
törvény kógens rendelkezéseitől nem lehet eltérni.
A Kttv. 82. § (8) bekezdése taxatív módon sorolja
fel
azokat
az
eseteket,
amikor
a
kormánytisztviselőnek visszafizetési kötelezettsége
keletkezik, ennél fogva a felsorolásban nem
szereplő esetekben az igazgatási szerv jogszerűen
nem követelheti vissza a nyújtott támogatást.
[17] A felperes érvelése szerint a jogviszony közös
megegyezéssel
való
megszüntetésének
kezdeményezése
nem
értelmezhető
szerződésszegésként.
[18] A felperes az alperes által a 2019. szeptember havi
illetményéből való levonással összefüggésben arra
hivatkozott, hogy a kötelező levonásokon túl, illetve
az általa vállalt telefonköltséget meghaladóan az
alperes olyan levonásokat eszközölt, amelyhez ő
nem járult hozzá, illetve, amely nem volt letiltható.
[19] Az alperes viszontkeresetet terjesztett elő, amelyben
arra hivatkozott, hogy a felperes megszegte a
tanulmányi szerződésben vállaltakat, mert az abban
kikötött időtartamot nem töltötte le, így a támogatás
összegét köteles visszafizetni a Kttv. 82. § (8)
bekezdése alapján. Az alperes utalt a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) szerződésszegésre vonatkozó
6:142. § rendelkezéseire is.
[20] Az alperes védiratában a felperes keresetének
elutasítását kérte, mert álláspontja szerint jogszerű
volt a tanulmányi szerződés azonnali hatállyal
történő felmondása. A tanulmányi szerződés alapján
semmilyen összeget nem vontak le, nem tartottak
vissza, a levonásokra pedig jogszabály hatalmazta
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fel. Ezen intézkedés jogszerűségének bizonyítására
az alperes csatolta a számfejtést végző Magyar
Államkincstár és közötte létrejött levelezés anyagát,
illetve a felperes részére megfizetett összegeket
tartalmazó illetményadatokat.
Az elsőfokú bíróság ítélete
[21] A törvényszék ítéletével a keresetet elutasította.
Kötelezte a felperest, hogy fizessen meg az
alperesnek tanulmányi támogatás visszatérítés
jogcímén 1 664 107 forintot és annak kamatát.
[22] Az elsőfokú bíróság ítéletében utalt a Kttv. 9. §-ára,
82. §-ára, valamint a Kit. 139. § (1) és (2)
bekezdésében foglaltakra.
[23] Kiemelte, hogy az alperes 2019. október 1-jei
hatályú intézkedése annak tartalma, megnevezése,
valamint az alperes nyilatkozata alapján nem
fizetési felszólítás, az csupán azt rögzítette, hogy az
alperes a felperessel szemben milyen összegű
tanulmányi szerződésből eredő visszafizetési
kötelezettséget tart nyilván.
[25] A felperes marasztalásra irányuló kereseti kérelmet
is előterjesztett a perben, így az alperes a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (Kp.) 134. § (3) bekezdésére is figyelemmel
jogszerűen terjesztette elő a Kp. 132. § (1)
bekezdése alapján a viszontkeresetet. A felperes az
első tárgyaláson előadta marasztalásra vonatkozó
igényét, és a felperes ezt követően, 2020. január 29én érkeztetett érdemi ellenkérelmet is előterjesztett a
viszontkeresettel szemben.
[26] A bíróság tényként rögzítette, hogy az alperes a
felperes 2019 szeptemberben számfejtett 630 000
forint illetményéből letiltások és önként vállalt
levonások címén összesen 154 083 forint levonást
eszközölt. Az alperes mindezt jogszabályi
felhatalmazás alapján tette. Önmagában az, hogy az
önként vállalt levonások között tüntette fel ezeket a
tételeket, nem változtat azon a tényen, hogy a
levonások jogszabályon alapultak, amelyek a nem
rendszeres juttatást terhelik, így a felperes
hozzájárulása nélkül volt erre a munkáltatónak
lehetősége.
[27] A felperes jogviszonya 2019. október 1-jén, tehát
évközben szűnt meg. A perben tényként lehetett
megállapítani, hogy a felperes a Kit. 147. § (1)
bekezdés és 159. § (1) bekezdése szerinti juttatásban
(cafeteria, gyermeknevelési támogatás) részesült. A
bíróság a fentiek alapján kifejtette, hogy az alperes a
Kit. 139. § (2) bekezdése alapján volt jogosult az
időarányos visszafizetési kötelezettség okán az
illetményből levonni 61 879 forintot, amit
alátámaszt a felperes 2019 szeptember havi
bérjegyzéke. A felperes a bíróság felhívása ellenére
nem jelölte meg, hogy e két tétel tekintetében a
levonást milyen indokból vitatja, így a bíróság
elfogadta az alperes időarányos számítását.
[28] A bíróság osztotta a felperes hivatkozását abban a
körben, hogy a Kttv. rendelkezéseitől nem lehet
eltérni, a felek jogviszonyára a törvény kógens
szabályai vonatkoznak. Ugyanakkor a felek a
tanulmányi szerződésükben a Kttv. 82. § (8)
bekezdésétől nem tértek el, hiszen a tanulmányi
szerződés 5. pontja részletezi, hogy a felek a
kormánytisztviselő
egyéb
lényeges
szerződésszegése körében mit szankcionálnak,
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[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

amely a fenti törvény „vagy egyéb lényeges
szerződésszegést követ el” fordulatát konkretizálja.
A bíróság álláspontja szerint a felek a tanulmányi
szerződést közös megegyezéssel nem vitatottan nem
szüntették meg, a jogviszony megszüntetése azt
nem érintette.
A bíróság rögzítette, hogy a Kttv. 82. § (10)
bekezdése a lehetetlenülés miatti mentesülés esetét
szabályozza, vagyis azt, ha bármely fél
körülményeiben
olyan
lényeges
változás
következett be, amely az általa vállalt kötelezettség
teljesítését lehetetlenné tenné vagy az aránytalan
sérelemmel járna. Figyelemmel arra, hogy a felek a
jogviszonyt közös megegyezéssel megszüntették, a
tanulmányi szerződés ellehetetlenült, így az alperes
a vállalt kötelezettségének, nevezetesen, hogy a
felperes részére támogatást nyújt, nem tudott volna
eleget tenni. Az alperes által hivatkozott indok,
mely szerint a felperes a jogviszonyát saját
kezdeményezésére megszüntette, a szerződésszegés
keretében
értelmezhető,
és
annak
jogkövetkezménye a támogatás visszakövetelése
lehet.
A bíróság nem osztotta a felperes azon hivatkozását,
hogy az alperes azzal, hogy beleegyezett a
jogviszony
megszüntetésébe,
a
tanulmányi
szerződés megszüntetéséhez is hozzájárult volna.
Az alperes 2019. szeptember 30-án intézkedésével a
tanulmányi szerződést felmondta, és tájékoztatta a
felperest visszafizetési kötelezettségéről.
A felperesnek tudomása volt arról, hogy közös
megegyezés esetén vissza kell térítenie a kapott
támogatást, ezért a 2019. szeptember 26-án kelt
kérelmében ennek elengedését kérte. Az alperes
részéről azonban erre ígéret nem történt.
A bíróság álláspontja szerint a visszafizetési
kötelezettség szempontjából nem a tanulmányi
szerződés felmondásának és a jogviszony közös
megegyezéssel történő megszüntetésének volt
jelentősége, hanem annak, hogy a felperes lényeges
szerződésszegést
követett
el.
A
felperes
kezdeményezte jogviszonyának megszüntetését, és
az is megállapítható, hogy a szerződésben rögzített
időtartamot nem töltötte le. A bíróság álláspontja
szerint a visszafizetési kötelezettség szempontjából
annak sincs jelentősége, hogy a felperes
szerződésszegését követően az alperes a tanulmányi
szerződést felmondta, így a felperes a Kttv. 82. §
(11) bekezdésére alappal nem hivatkozhat.
A bíróság a becsatolt átutalási megbízásból
megállapította, hogy az alperes a képző
intézménynek összesen bruttó 900 000 forintot
(nettó 719 000 forintot) fizetett meg, valamint a
felperes részére tanulmányi szabadságként 2018
szeptemberétől 2019 júniusáig 52 napot biztosított,
amelyre bruttó 1 421 214 forintot, nettó 945 107
forintot fizetett meg. Megállapíthatóan összesen az
alperes 1 664 107 forint támogatást nyújtott.
A felperes utalt arra, hogy az alperes megszegte a
tanulmányi szerződésből eredő kötelezettségét,
miszerint nem tette lehetővé az oktatáson való
részvételét. Ennek azonban ellentmond azon
előadás, amely szerint a távolléte elszámolható volt,
azt pedig nem állította, hogy a képzés bármely
napján ne vehetett volna részt. Az alperes 2019.
szeptember 12-én kelt visszajelzése alapján
kifejezetten rögzítette, hogy a felperes a szükséges
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távollétet a rendszerben rögzíteni tudja a napi 8
órának megfelelő időre. A felperes jogviszonya
megszüntetésének kezdeményezésekor az alperes
szerződésszegő
magatartása
nem
volt
megállapítható.
[36] A kifejtettek alapján az elsőfokú bíróság az alperes
viszontkeresetét megalapozottnak találta, és
1 664 107 forint megfizetésére kötelezte a felperest.

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

A felperes fellebbezése és az alperes fellebbezési
ellenkérelme
A felperes fellebbezésében az elsőfokú ítélet
megváltoztatását és az alperest kérte kötelezni a
jogellenesen levont 152 379 forint illetmény
megfizetésére. Kérte az alperes viszontkeresetének
elutasítását.
A felperes eljárásjogi szabálysértésként hivatkozott
arra, hogy az alperes viszontkeresetét a bíróságnak
vissza kellett volna utasítania, mert azt 2019.
december 12-én kelt beadványában terjesztette elő,
akkor pedig a felperes még marasztalásra irányuló
kereseti kérelmet nem nyújtott be, tehát ekkor a
jelen per még nem volt marasztalási per. Az alperes
ezt követően már nem terjesztett elő újabb
viszontkeresetet, hanem a korábbit pontosította,
illetve indokolta.
A Kp. 132. § (1) bekezdése kizárólag marasztalási
perekben teszi lehetővé viszontkereset indítását,
márpedig tény, hogy az alperes viszontkeresete
benyújtásának időpontjában jelen per még nem volt
marasztalási per.
Miután az elsőfokú bíróság 2020. február 14-én
arról tájékoztatta a felperest, hogy a munkáltató
intézkedését nem tekinti fizetési felszólításnak, a
felperes kiegészítette keresetét, és a 2020. március
10-én kelt beadványban marasztalásra irányuló
keresetet terjesztett elő az alperessel szemben. Ettől
azonban az alperes által korábban, jogsértő módon
benyújtott viszontkereset nem válhat jogszerűvé. Az
elsőfokú bíróság megsértette a Kp. 132. § (6)
bekezdését, amikor érdemben tárgyalta és bírálta el
az alperes viszontkeresetét.
Anyagi jogszabálysértésként jelölte meg a felperes a
Kit. 139. § (8) bekezdését azzal, hogy az ítélet
indokolásának [32] bekezdésében azt rögzíti,
miszerint a munkáltatói intézkedés nem tekinthető
fizetési felszólításnak. Sem az Mt., sem a Kit, de a
Kttv. sem határozza meg a munkáltatói fizetési
felszólítás pontos fogalmát és annak kellékeit. A
munkáltató által közölt írásbeli intézkedés
tartalmazza, hogy az alperes az ott meghatározott
összegű követelést kívánja felperessel szemben
érvényesíteni, a jogorvoslati lehetőségről is
tájékoztatást ad, illetve utal arra, hogy az
illetményből levonást és visszatartást alkalmazott.
Így ez a munkáltatói intézkedés fizetési
felszólításnak minősül.
Az elsőfokú ítélet sérti a Kit. 91. § (1) bekezdésének
h) pontját, illetve a Kit. 139. § (1) bekezdését azzal,
hogy elutasította az illetményből jogellenesen
levont 152 379 forint megfizetésére irányuló
keresetet.
Az elsőfokú ítélet sérti a Kttv. 9. § (4) bekezdését, a
82. § (8) bekezdését, a Kit. 74. § (1) bekezdését, a
75. § (1) és (3) bekezdését.

[45] A tanulmányi szerződés tartalmát a felek nem
állapíthatják meg szabadon, hiszen a törvény kógens
rendelkezéseitől nem lehet eltérni.
[46] A Kttv. 82. § (8) bekezdése szerint, ha a
támogatásban
részesülő
kormánytisztviselő
tanulmányait nem megfelelő eredménnyel folytatja,
nem lép a szerződés szerinti időpontban a
munkáltatónál munkába, illetőleg a meghatározott
időtartamot nem tölti le, vagy egyéb lényeges
kötelezettségszegést követ el, a munkáltató
követelheti a ténylegesen nyújtott támogatásnak
megfelelő összeg megtérítését. A felek nem
egészíthetik ki a taxatív törvényi felsorolást, nem
állapíthatnak meg olyan konkrét eseteket, amelyek
felmerültekor a támogatás összegét vissza kell
fizetni.
[47] Megalapozatlan és jogszabályt sért az elsőfokú ítélet
indokolásában kifejtett álláspont, amely szerint a
kiegészítés a törvény által tartalmazott „egyéb
lényeges kötelezettségszegést követ el” fordulatnak
a konkretizálása.
[48] Az elsőfokú ítélet sérti a Kttv. 82. § (11) bekezdését
azzal, hogy a tanulmányi szerződés munkáltatói
felmondását követően a felperest a támogatás
visszafizetésére kötelezte. Az idézett jogszabály
egyértelműen akként rendelkezik, hogy a
munkáltató felmondása esetén a támogatás nem
követelhető vissza.
[49] Nem a felperes szüntette meg a jogviszonyt, hanem
az alperes. A tanulmányi szerződés 5. pontjának 3.
bekezdése szerint az tekinthető szerződésszegésnek,
ha a kormánytisztviselő a saját kezdeményezésére
megszünteti
jogviszonyát
a
szerződésben
meghatározott időtartamon belül. Ez nyilván akkor
valósul meg, ha mindez a kormánytisztviselő
egyoldalú nyilatkozatával történik.
[50] A jogviszony közös megegyezéssel való
megszüntetésének kezdeményezése semmiképpen
sem értékelhető szerződésszegésként. Önmagában
az ilyen jognyilatkozat semmilyen joghatást nem
vált ki, ahhoz a másik fél elfogadása szükséges. Az
alperes elfogadta a felperes kezdeményezését,
hozzájárult a jogviszony közös megegyezéssel
történő
megszüntetéséhez,
közöttük
egy
megállapodás jött erről létre. Ha az alperes nem
kívánt volna megállapodni, elutasította volna a
kezdeményezést.
[51] Azzal, hogy az alperes a jogviszonyt közös
megegyezéssel
megszüntette,
értelemszerűen
elfogadta azt is, hogy a tanulmányi szerződés
kiüresedik. Hangsúlyozandó, hogy ez nem a
felperes egyoldalú nyilatkozata, hanem közös
megegyezés alapján alakult így, ezért a felperessel
szemben a közös megegyezésre és annak
következményeire az alperes nem hivatkozhat
szerződésszegésként.
[52] Nem merül fel visszafizetési kötelezettség közös
megegyezés esetén, hiszen ezt sem a törvény, sem a
tanulmányi szerződés nem tartalmazza, másrészt
alapvetően téves egy közös megegyezést bármelyik
fél szerződésszegéseként értelmezni.
[53] Ténykérdés, hogy a szerződésben meghatározott
időtartamot a felperes nem töltötte le, de az is, hogy
a tanulmányi szerződést az alperes szüntette meg
egyoldalú felmondásával, márpedig a Kttv. 82. § (1)
bekezdése szerint a munkáltató felmondása esetén a
támogatás nem követelhető vissza.
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[54] Az elsőfokú ítélet sérti a Kttv. 82. § (7) bekezdését
azzal, hogy noha a tanulmányi szerződést az alperes
szegte meg, ezt a felperes szerződésszegéseként
értékelte.
[59]
[60]
[61]

[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

A Kúria döntése és jogi indokai
A felperes fellebbezése az alábbiak szerint nem
megalapozott.
A Kúria a fellebbezéssel támadott ítéletet a Kp.
108. § (1) bekezdés alapján a fellebbezés keretei
között vizsgálta felül.
Az elsőfokú bíróság döntése meghozatala során
helytállóan indult ki abból a tényből, hogy a 2019.
szeptember 30-án kelt „Tanulmányi szerződés
munkáltatói felmondása – Tájékoztatás illetmény
visszatartásáról elnevezésű irat” nem volt fizetési
felszólításnak (Kit. 139. § (8) bekezdés) tekinthető.
Az intézkedés nem tartalmazott kifejezett
felszólítást, abban csak azt rögzítette a munkáltató,
hogy a tanulmányi szerződés felmondása miatt
milyen nagyságrendű összeg visszafizetésére tart
igényt. A tartozás iránt igényét az alperes jelen
perben viszontkeresettel érvényesítette.
Alaptalanul sérelmezte a felperes az alperesi
viszontkereset előterjeszthetőségének hiányát is. A
felperes 2019. október 29-én előterjesztett
keresetlevele a Kp. 130. § (1) bekezdés szerinti
marasztalási kereseti kérelmet (Kp. 38. § (1)
bekezdés a) pont) tartalmazott, így a Kp. 132. § (1)
bekezdése alapján viszontkeresetnek is helye
lehetett. A peradatokból megállapítható az is, hogy
a pontosított viszontkeresetet az első tárgyaláson a
felperes kézhez kapta, és ezen tárgyalás alkalmával
módosította is keresetét.
A felperes fellebbezésében is azt sérelmezte, hogy a
munkáltató 2019. szeptemberében számfejtett
630 000 forint illetményből összesen 154 083 forint
levonást eszközölt, hozzájárulását ugyanis csak az
1 704 forint telefonköltség tekintetében adta meg,
így a további levonás jogellenesen történt. Az
alperes szerint viszont a levonásra jogszabály
kötelezte.
A Kit. 139 § (1) bekezdés alapján az illetményből
való levonásnak – a levonásmentes illetményrészig
– jogszabály, végrehajtható határozat, a (2)
bekezdés szerint a kormánytisztviselő hozzájárulása
alapján van helye.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. (továbbiakban: Szja. tv.) 2019. január 1-től
hatályos 3. § 21., 22., 87. pontja az iskolarendszerű
képzési költségek munkáltató által történő
átvállalását nem sorolja a béren kívüli juttatások
közé, ezért azok a munkavállaló oldalán adó- és
járulékfizetési kötelezettséget keletkeztetnek. A
képzési költségként nyújtott támogatás összege
bérjövedelemnek minősül, tehát a munkáltatónak
abból le kellett vonnia – jogszabály alapján – a
képzési költség adóját és járulékait.
Nem vitás, hogy az alperes 2019 szeptemberében a
tanulmányi szerződésben foglaltak szerint a
jövedelemnek minősülő tandíjat kifizette nettó
300 000 forint összegben az oktatási intézmény
részére, amely után annak adóját és járulékait le
kellett vonnia a felperestől, mivel a tanulmányi
szerződésben összesen 300 000 forint tandíj
kifizetését vállalta. Az alperes e körben részletezte a
hóközi kifizetésnek minősülő tandíjat terhelő

[67]

[68]

[69]
[70]

[71]

[72]

[73]

[74]

levonások jogcímét és összegszerűségét, az a
jogszabályi előírásoknak megfelelt (2017. évi CL.
tv. 9. § h) pont, 46. § b) pont, 50. § (1) bekezdés a)
pont).
A felperes 2019 évre vonatkozóan kapott olyan
juttatásokat (Kit. 147. §), amelyek időarányos részét
a munkáltató számára vissza kellett fizetnie a
jogviszony évközi megszüntetésére figyelemmel.
Így a cafeteria-juttatás [Kit. 147. § (1) bekezdés] és
a gyermeknevelési támogatás [Kit. 159. § (1)
bekezdés] összesen 152 379 forint összegét kellett a
munkáltatónak levonásba helyezni, amely megfelelt
a jogszabályi előírásoknak [Kit. 139. § (2)
bekezdés]. Az 1 704 forint telefonköltség levonását
a felperes maga sem vitatta.
Az alperes a vonatkozó jogszabályok alapján vonta
le a hivatkozott összeget a felperes illetményéből,
ahhoz nem volt szükség letiltásra, vagy a felperes
külön hozzájárulására, így e körben jogszabálysértés
nem történt.
Ugyancsak alaptalanul sérelmezte a felperes a
tanulmányi támogatás visszafizetésére kötelező
elsőfokú ítéleti rendelkezést.
A tanulmányi szerződés 3. pontja értelmében a
kormánytisztviselő vállalta, hogy a tanulmányok
alatt és sikeres befejezését követően – az ezt
tanúsító okirat kiállításának napjától számított – 5
évig a munkáltatóval fennálló kormányzati
szolgálati jogviszonyát nem szünteti meg, a
munkáltató pedig arra vállalt kötelezettséget, hogy a
tanulmányok alatt a felperes részére támogatást
nyújt. A tanulmányi szerződés 5. pontja rögzítette,
hogy a felperes mikor köteles a ténylegesen nyújtott
támogatást visszafizetni. Így például akkor, ha a
jogviszonyt saját kezdeményezésére szünteti meg a
tanulmányok alatt vagy a diploma megszerzését
követő 5 éven belül.
A tanulmányi szerződés 5. pontjának semmisségét a
Kit. 74. §-ára hivatkozással alaptalanul állította a
felperes. A 2018. május 14-én kötött tanulmányi
szerződésre a Kit. 288. § (6) bekezdése alapján a
Kttv. rendelkezései az irányadóak, ezért a
fellebbezésben szintén hivatkozott Kttv. 9. § (4) és a
82. § (8) bekezdése alkalmazhatóságát vizsgálta a
Kúria.
A tanulmányi szerződés 5. pontjában szereplő
kikötés az elsőfokú bíróság helyes jogértelmezése
szerint nem volt jogszabályba ütköző, de jelen
jogvita eldöntése szempontjából ezen kikötésnek
azért nincs kiemelt jelentősége, mert a felek közös
megegyezéssel (megállapodással) szüntették meg a
jogviszonyt, nem pedig a felperes egyoldalúan.
Arra helyesen utalt a felperes, hogy egy jogviszony
közös
megegyezéses
megszüntetésének
a
kezdeményezése
nem
értelmezhető
szerződésszegésként, ugyanakkor következetes az
ítélkezési gyakorlat abban, hogy a felek közötti
jogviszony-megszüntetés
önmagában
nem
eredményezi
a
tanulmányi
szerződés
megszüntetését is.
A felperes a jogviszony közös megegyezéssel való
megszüntetésének kezdeményezésekor maga is
tisztában volt ezzel, hiszen 2019. szeptember 26-án
a tanulmányi szerződésben foglaltak alóli
mentesülését kérte, amihez a munkáltató nem járult
hozzá.
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[75] A Kttv. 82. § (8) bekezdése szerint – egyebek
mellett –, ha a kormánytisztviselő a meghatározott
időtartamot nem tölti le, a munkáltató követelheti a
ténylegesen nyújtott támogatásnak megfelelő összeg
megtérítését. A felperes akkor, amikor a jogviszony
közös
megegyezéses
megszüntetését
kezdeményezte, tudta, hogy a szerződésben vállalt
időtartamot nem fogja a munkáltatónál ezáltal
letölteni, így pedig fizetési kötelezettsége a törvény
erejénél fogva fennáll, az alól csak a munkáltató
hozzájárulásával mentesülhet. Az alperes pedig a
tanulmányi támogatás címén kifizetett összeg
felperes által történő visszafizetésétől nem kívánt
eltekinteni, amelyre jogszabály alapján lehetősége
volt.
[76] A Kttv. 82. § (10) bekezdése szerint a tanulmányi
szerződést bármelyik fél felmondhatja, ha
körülményeiben
olyan
lényeges
változás
következett be, amely a tanulmányi szerződésből
eredő kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné,
vagy annak teljesítése aránytalan sérelemmel járna.
E jogszabályhely jelen esetben azonban nem
alkalmazható, mivel szerződésszegés esetén a Kttv.
hivatkozott 82. § (7) vagy (8) bekezdése az
irányadó. Fentiek szerint pedig a felperes
szerződésszegése – függetlenül a tanulmányi
szerződés 5. pontjától – a (8) bekezdés rendelkezése
szerint megállapítható.
[77] A felperes fellebbezésében alaptalanul hivatkozott a
Kttv. 82. § (7) bekezdésében foglaltak megsértésére
is állítva, hogy a munkáltató nem biztosította
részére a képzésben való részvétel lehetőségét (tehát
maga is szerződést szegett). Az általa felhívott
jogszabályhely nem a tanulmányi szerződés
megszegése miatti felmondáshoz kapcsolódó
visszatérítési kötelezettséget érinti, hanem a
fennálló
tanulmányi
szerződésből
eredő
kormánytisztviselői
kötelezettségek
jövőbeli
teljesítésére hat ki, a mentesülés lehetőségét
biztosítva (a Kttv. 82. § (12) bekezdés szerinti
kártérítési igényen túl).
[78] A Kttv. 82. § (10) bekezdésében foglalt felmondás –
a törvény indokolása szerint – a szerződésszegéstől
független megszüntetés lehetőségét biztosítja
mindkét félnek. Ehhez a (11) bekezdés szerinti
elszámolás kapcsolódik, míg a kormánytisztviselői
szerződésszegéshez (és az emiatti azonnali hatályú
felmondáshoz) a Kttv. 82. § (8) bekezdése a
visszatérítési
kötelezettséget
kapcsolja
jogkövetkezményként. Ezért a Kttv. 82. § (11)
bekezdésére való felperesi hivatkozás szintén
megalapozatlan.
[79] Minderre tekintettel az elsőfokú bíróság – fenti
indokolásbeli módosítással – helytállóan foglalt
állást, amikor a felperest a viszontkeresetben
meghatározott összeg visszafizetésére kötelezte.
[80] Ugyancsak alaptalan az a felperesi érvelés, hogy a
bíróságnak a Közszolgálati Döntőbizottság
állásfoglalásában foglaltaktól eltérő álláspontját
indokolnia kellett volna. A felperes e körben
konkrét jogszabálysértést nem jelölt meg, az eljáró
bíróság pedig saját döntésének indokait részletesen
kifejtette, amelyből az is látható, hogy az
mennyiben és miért tért el a döntőbizottság
(bíróságra nem kötelező) álláspontjától.
[81] A kifejtettekre tekintettel a Kúria az elsőfokú ítéletet
helyben hagyta a Kp. 109. § (1) bekezdése alapján,
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jogszabály a telekalakítási eljárásban
másodfokú szakhatóságot nem nevesít, úgy a

másodfokú
eljárás
során
együttműködési
kötelezettsége keretében szakmai állásfoglalást adó
állami
főépítész
nem
minősül
másodfokú
szakhatóságnak, ezáltal a Kp. 25. § (2) bekezdése
szerinti hivatalból történő perbeállítás feltétele nem
áll fenn [2017. évi I. törvény (Kp.) 25. § (2) bek.;
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. melléklet B) 2.
sor; 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 79/E–I. §;
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 18.
pont 12. sor, illetve a 2018. június 19. napjától
hatályos 7. sor].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes és a felperesi érdekeltek tulajdonostársai
a Budapest …/31 hrsz.-ú, természetben Budapest …
szám alatti (ikerházas) ingatlannak, míg az alperesi
érdekeltek tulajdonostársai az ezzel szomszédos,
Budapest …/32. hrsz.-ú, természetben Budapest …
szám alatti ingatlannak. A felperes és az I. rendű
alperesi érdekelt észlelték, hogy a Budapest …
házszám alatti ingatlanok közötti kerítés vonala eltér
a hivatalos ingatlan-nyilvántartási térképen ábrázolt
telekhatártól. Ennek rendezése érdekében az
elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárás
indult, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság a
felperest és az alperesi beavatkozókat felhívta annak
igazolására, hogy az elbirtokláshoz szükséges
telekalakítási engedély iránti eljárást megindították.
[2] A telekalakítási eljárást a felperes 2017. február 24.
napján kezdeményezte az I. rendű alperes XI.
Kerületi Hivatalánál (a továbbiakban: elsőfokú
ingatlanügyi hatóság), a 2017. január 10. napján
benyújtott kérelem folytán 2017. január 17. napján
T-88511 számon záradékolt – a Budapest …/31
hrsz.-ú, …/32 hrsz.-ú (és …/1 hrsz.-ú) földrészletek
telek-határrendezéséről szóló – változási vázrajz
alapján. A telekalakítási eljárásban az egyes
földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 3. melléklet A.
pontjának 6. sorában meghatározott útügyi,
valamint 3. melléklet B. pontjának 2. sorában
meghatározott építésügyi szakkérdésre figyelemmel
szakhatóságok bevonására került sor. Az elsőfokú
útügyi szakhatóságként eljárt I. rendű alperes III.
kerületi Hivatala a BF/UO/NS/A/573/3/2017.
számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában a
telekalakításhoz útügyi szakkérdés tekintetében
hozzájárult.
[3] Az építésügyi szakkérdésben eljárt Budapest
Főváros II. Kerület Önkormányzat Jegyzője a 2017.
február 27. napján kelt 201700004159 ügyiratszámú
(ÉTDR
azonosítójú)
IR–000079340/2017
iratazonosítójú szakhatósági állásfoglalásában a
tervezett telekalakításhoz nem járult hozzá, mert
nem tartotta megállapíthatónak, hogy a telekhatárrendezés a kerületi városrendezési szabályzatnak,

valamint a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.)
FVM rendeletnek (a továbbiakban: Tr.) megfelel-e,
az újonnan kialakuló telkek jobban megfelelnek-e
az építésügyi előírásoknak. Az elsőfokú
ingatlanügyi hatóság megállapította Budapest II.
Kerületi Önkormányzat tulajdonosi érintettségét,
amely kizárási ok (összeférhetetlenség) miatt –
kijelölés folytán – szakhatóságként az építésügyi
szakkérdésben Budapest Főváros III. Kerület
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Jegyzője (a
továbbiakban: elsőfokú szakhatóság) járt el. Az
elsőfokú szakhatóság a 2017. május 12. napján kelt
I/732/8/2017.
ügyiratszámú
szakhatósági
állásfoglalásában a tervezett telekalakításhoz
építésügyi szakkérdés tekintetében nem járult hozzá,
mivel a Budapest …/32 hrsz.-ú ingatlanon álló
félkész építmény körül kialakuló oldalkert mérete
nem felel meg az előírásoknak, és a tervezett
telekalakítással a …/32 hrsz.-ú ingatlanon a
túlépítettség tovább növekszik.
[4] Az elsőfokú ingatlanügyi hatóság a 2017. június 8.
napján kelt 800192/15/2017. számú határozatában
(a továbbiakban: elsőfokú határozat) – az elsőfokú
szakhatóság szakhatósági állásfoglalása alapján – a
telekalakítás
iránti
kérelmet
elutasította.
Határozatának indokolásában – az elsőfokú
szakhatósági állásfoglalásra
figyelemmel –
rögzítette, hogy a telekalakítás megengedhetősége
tárgyában az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 23. § (1) bekezdése, valamint az
országos
településrendezési
és
építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. § (1) bekezdése
szerint a helyi építési szabályzatot kell figyelembe
venni, amely jelen esetben Budapest Főváros II.
Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, a
Budapest II. kerületi Városrendezési és Építési
Szabályzatáról szóló 2/2007. (I. 18.) számú
rendelete (a továbbiakban: KÉSZ). A KÉSZ 1.
számú melléklete szerint az ingatlanok az L6-II–08
hegyvidéki
kertvárosias
lakóterület
építési
övezetben helyezkednek el, ahol – a KÉSZ 37. §-a
szerint – a legnagyobb megengedett beépítettség
15%, azonban az mindkét érintett ingatlanon
meghaladja a 15%-ot. Rögzítette, hogy a kérelem
mellékleteként fellelhető telekalakítási helyszínrajz
alapján a …/31 hrsz.-ú ingatlan esetében 1%-kal
39%-ra csökkenne, a …/32 hrsz.-ú ingatlan
esetében pedig 1%-kal 17%-ra nőne a beépítettség.
Emellett az elsőfokú szakhatóság álláspontja szerint
a …/32 hrsz.-ú ingatlanon egyszerű bejelentés
alapján épülő lakóház méreteit figyelembe véve – a
KÉSZ 29. § (1) bekezdése, valamint az OTÉK 35. §
(3) bekezdés a) pontja alapján – szükséges 3
méteres oldalkert a telekalakítás eredményeképpen
az előírtnál kisebb, 2,49 m-re csökkenne, holott az
jelenleg a telekalakítási helyszínrajzról mérve 3
méter körül van. A …/32 hrsz.-ú ingatlan
vonatkozásában tehát az oldalkert méretének
lecsökkenése és a beépítettség növekedése miatt
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[5]

[6]

[7]

[8]

nem volt adható a telekalakításhoz szakhatósági
hozzájárulás.
A felperes fellebbezést nyújtott be az elsőfokú
határozat ellen, amelyben kifogásolta annak
figyelmen kívül hagyását, hogy a Budapest …/32
hrsz.-ú telek 2016 novemberében, az elbirtoklási per
megindításakor még beépítetlen volt, továbbá az
építkezés megkezdésekor az nem minősült jogilag
rendezettnek és nem minősült építési engedéllyel
rendelkező teleknek. Álláspontja szerint az
oldalkerttel kapcsolatban szükség lett volna a
tűzvédelmi szakhatóság megkeresésére, amely
felmentést adhatott volna az oldalkertre vonatkozó
szabályok betartása alól.
A felperes fellebbezésére eljárt I. rendű alperes a
2017. augusztus 29. napján kelt 800018/4/2017
ügyiratszámú határozatában az elsőfokú határozatot
– a II. rendű alperes 2017. augusztus 22. napján
kelt, BPD/010/00183-2/2017. számú szakmai
véleményére figyelemmel – helybenhagyta. A
fellebbezési eljárás során a II. rendű alperes a
szakmai véleményében kifejtette, hogy az elsőfokú
építésügyi
szakhatósági
állásfoglalásban
foglaltakkal egyetért, azt kiegészítette azzal, hogy
az eljárás során bekért 2017. V. 3. keltezésű
előzetes
épületfeltüntetési
vázrajz
alapján
egyértelműen megállapítható, hogy a …/32 hrsz.-ú
ingatlan vonatkozásában az oldalkert mérete 3
méter alatti, valamint a beépítettsége meghaladja a
15%-ot, amely a tervezett telekhatár rendezéssel –
kis mértékben ugyan, de – még kedvezőtlenebbül
alakulna. Megállapította továbbá, hogy az
építésügyi szabályokat az Étv. 33/A. §-ának hatálya
alá tartozó egyszerű építésügyi bejelentés esetén is
meg kell tartani.
A felperes keresete alapján eljárt Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 2019. április
17. napján kelt és jogerős 8.K.30.728/2018/32.
számú ítéletével az alapeljárásban hozott
800018/4/2017. számú másodfokú közigazgatási
határozatot új eljárás elrendelése mellett hatályon
kívül
helyezte.
A
megismételt
eljárásra
iránymutatásként előírta a fellebbezés ismételt
elbírálását akként, hogy az ítéletben foglaltaknak
megfelelően a felperes fellebbezésében található
valamennyi hivatkozást vizsgálat tárgyává kell
tenni, és – a teljes körű jogorvoslat érvényesülése
érdekében – arra részletes, kimerítő, a felperesi
kifogásokra vonatkozó konkrét indoklással ellátott
határozatot hozni, amelynek érdekében –
amennyiben szükséges – meg kell keresnie a
másodfokú szakhatóságot, a tényállás teljes körű
ismertetésével, azzal, hogy a szakhatóság az
ismételt állásfoglalása során a fellebbezésben
foglaltakkal kapcsolatosan is fejtse ki álláspontját.
Az I. rendű alperes a megismételt eljárásban – a
8.K.30.728/2018/32. számú ítéletben foglaltakra
figyelemmel – megkereste a II. rendű alperest, aki a
2019. november 7. napján kelt BP/1002/002303/2019. ügyiratszámú, a fővárosi és megyei
kormányhivatalok
szervezeti
és
működési
szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM
utasítás mellékletének (a továbbiakban: SZMSZ)
24. §-a alapján adott szakmai állásfoglalásában
rögzítette, hogy a T-88511 számú változási vázrajz
szerinti telekhatár-rendezés a településrendezési
követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak

nem felel meg. A II. rendű alperes a szakmai
állásfoglalást – az aláírás szerint – a
kormánymegbízott megbízásából adta ki.
[9] Az I. rendű alperes a 2019. november 20. napján
kelt – az aláírás szerint a kormánymegbízott
megbízásából kiadott – 800013/5/2019. iktatószámú
határozatában
az
elsőfokú
határozatot
helybenhagyta, a Budapest …/31, …/32 (és …/1)
hrsz.-ú földrészletek T-85511. számú változási
vázrajz szerinti határrendezését nem engedélyezte.
Az I. rendű alperes a határozatát a II. rendű alperes
2019. november 7. napján kelt BP/1002/002303/2019. számú szakmai állásfoglalására, ezáltal a
KÉSZ-re, az OTÉK 35. § (3) bekezdésére, 36. § (2)
bekezdésére, valamint a Tr. 3. § (2) és (4)
bekezdésére alapozta. A határozat indokolásában a
II. rendű alperes szakmai állásfoglalása szerint
rögzítette, hogy a Budapest …/31 és …/32 hrsz.-ú
ingatlanok építési övezeti besorolása L6-II-08,
amelyben – a KÉSZ 37. § (1) bekezdése szerinti 6.
táblázat alapján – a legkisebb telek területe 1000 m²,
a telek beépítési módja szabadon álló, a telek
legnagyobb beépítettsége 15%, a megengedett
legnagyobb építménymagasság 6,0 méter, az
oldalkert minimális mérete – az OTÉK 35. § (3)
bekezdése és 36. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a KÉSZ előírásaira – 3,0 méter.
Rögzítette, hogy a Budapest …/32 hrsz.-ú
ingatlanon egyszerű bejelentéses eljárásban
egylakásos lakóépület épült. Hivatkozott a Tr. 3. §
(2) és (4) bekezdésére, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet] 46. § (1) bekezdésére. Megállapította,
hogy a T-88511 számú változási vázrajz szerint
kialakuló …/32 hrsz.-ú telek beépítési paraméterei –
a kialakítható legkisebb telekméret, a megengedett
legnagyobb beépítettség, valamint az oldalkert
legkisebb méretének tekintetében – nem felelnek
meg jobban az építésügyi előírásoknak. Hivatkozott
a 2019. november 13-i, elektronikus úton történt
ismételt megkeresésre a II. rendű alperestől érkezett
válaszra, amely szerint „a változási vázrajz
engedélyezésre való benyújtásakor az egyszerű
bejelentés az akkor hatályos jogszabályok szerint
már megtörtént, azóta […] az építtető hatósági
bizonyítvánnyal is rendelkezik a lakóépület
megépültére
vonatkozóan.
Tűzvédelmi
szakhatóságnak szakhatósági hatáskört helyi építési
szabályzat nem telepíthet(ett volna régebben sem)”.
Rámutatott, hogy a földművelésügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet]
79/E–I. §-ainak rendelkezései szerint az egyes
közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.
29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017.
(XII. 29.) Korm. rendelet] 1. mellékletében
meghatározott feltételek fennállása esetén, a
mellékletben megjelölt szakkérdések tekintetében,
az ott meghatározott hatóságokat, mint kijelölt
szakhatóságokat kell megkeresni, azonban a
telekalakítási engedélyezési eljárás során a
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tűzvédelmi
szakhatóság
megkeresését
a
jogszabályok nem írják elő az ingatlanügyi hatóság
számára.
A felperes keresete és az I. rendű alperes
védirata
[10] A felperes keresetet terjesztett elő a megismételt
eljárásban hozott másodfokú közigazgatási
határozattal szemben, a közigazgatási pert az I.
rendű alperes ellen indította. Kérte elsődlegesen a
másodfokú közigazgatási határozat megváltoztatását
és a telekalakítás engedélyezését, másodlagosan a
hatályon kívül helyezését és az I. rendű alperes új
eljárásra kötelezését. Állította, hogy az I. rendű
alperes nem tett eleget az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 62. §-a és 81. § (1) bekezdése
szerinti tényállás tisztázási és indokolási
kötelezettségének, a másodfokú közigazgatási
határozat sérti a Tr. 3. § (2), (4) és (6) bekezdését,
az OTÉK 35. § (3) bekezdését és a KÉSZ 29. § (1)
bekezdését. Hivatkozott továbbá arra, hogy a
800013/4/2019. számon kiadott szakhatósági
állásfoglalás még az I. rendű alperes álláspontja
szerint sem felel meg a 8.K.30.728/2018/32. számú
ítéletben foglalt, a megismételt eljárásra vonatkozó
iránymutatásnak, ezáltal a másodfokú határozat
indokolása hiányos, a II. rendű alperes szakmai
állásfoglalása hiányos, és meg sem kísérelt
jogszabályhelyet találni a jogértelmezéséhez.
Rámutatott, hogy a Tr. 3. § (4) bekezdés a)–b)
pontjai alapján a telekhatártól való távolságokat két
esetben kell vizsgálni és Tr.-nek nincs olyan
rendelkezése, amely a végrehajtható építési
engedéllyel érintett telek kategóriáját megfeleltetné
az egyszerű bejelentéssel épülő épülettel, így jelen
ügyre nem alkalmazható a Tr. 3. § (4) bekezdése.
Előadta továbbá, hogy a II. rendű alperes
jogszabálysértően ignorálta a KÉSZ 29. §-ában
foglaltakat, valamint rámutatott, hogy az OTÉK
35. § (1) bekezdése szerint a helyi, kerületi
önkormányzat hatásköre az oldalkert szélességének
a megállapítása. Az anyagi jogi kifogások körében a
jobban megfelelés elvére hivatkozott, mindenben
vitatta az alperesi oldal által előadottakat.
A II. rendű alperes perbeállítása és védirata
[13] Az elsőfokú bíróság a perben a 2021. február 19.
napján tartott folytatólagos tárgyaláson a 23.
sorszámú tárgyalási jegyzőkönyvbe foglalt II.
sorszámú végzésével a II. rendű alperest a
keresetlevél közlésével – a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 19. § (4) bekezdése, valamint
25. § (2) és (6) bekezdése alapján – hivatalból
eljárva perbe állította és felhívta a védirat
előterjesztésére.
Végzésének
indokolásában
rögzítette, hogy a pert a II. rendű alperes ellen is
meg kellett volna indítani, mivel a megelőző
eljárásban szakhatóságként eljárt. A Kp. 25. § (8)
bekezdésében
foglalt
rendelkezés
alapján
fellebbezési jogot a perbeállított közigazgatási szerv
részére biztosított.
Az elsőfokú ítélet
[15] A Fővárosi Törvényszék a 2021. július 14. napján
kelt 8.K.702.028/2020/36. számú jogerős ítéletében
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„az
alperes
800013/5/2019.
iktatószámú
határozatát” megsemmisítette és az alperest új
eljárásra kötelezte. Az ítélet indokolásának [37]
pontjában foglaltak szerint az elsőfokú bíróság az I.
rendű alperest kötelezte a Kp. 89. § (1)
bekezdésének b) pontja alapján új eljárás
lefolytatására, mivel „az I. rendű és a II. rendű
alperesek a közigazgatási eljárás során az ügy
érdemére, lényegére kiható súlyos eljárási
szabálysértést követtek el”. Az ítélet indokolásában
megállapította, hogy az I. rendű alperes alakszerű
végzésével történt megkeresésére a II. rendű alperes
2019. november 7. napján meghozta a másodfokú
építésügyi szakhatósági állásfoglalását. Ezt az I.
rendű alperes nem tartotta kellően megindokoltnak,
ezért annak kiegészítését kérte, a keresettel támadott
másodfokú közigazgatási határozatban pedig a
kiegészítésként adott választ rögzítette, amely
azonban nem elégíti ki a jogerős ítéleti
iránymutatást.
[16] Az elsőfokú ítélet indokolása rögzítette, hogy a
perben a II. rendű alperes egy sokkal részletesebb
védiratot terjesztett elő, az abban foglaltakat a
másodfokú közigazgatási határozat sem tartalmazta.
A másodfokú közigazgatási határozat és a
másodfokú építésügyi szakhatósági állásfoglalás
ilyen mértékű perbeli kiegészítése a felperesi oldal
jogorvoslathoz és tisztességes eljáráshoz való jogát
sérti, mivel a döntés indokait a kereset benyújtása
előtt nem ismerhette meg, ami önmagában kihat az
ügy érdemére. Megállapítása szerint tehát fennáll az
indokolási kötelezettség megsértése, egyúttal a
jogerős ítélet iránymutatásával való ellentét, a
fellebbezés teljes körű elbírálásának hiánya.
[17] Iránymutatásként előírta, hogy a megismételt
eljárásban az I. rendű alperesnek ismételten meg
kell keresnie a II. rendű alperest, hogy a jogerős
ítélet iránymutatásainak megfelelően a szakhatósági
állásfoglalását hozza meg. Az I. és a II. rendű
alpereseknek mind a határozatban, mind a
szakhatósági
állásfoglalásban
a
felperes
fellebbezésében foglaltakra teljes körűen ki kell
térniük, a döntéseiket teljes körűen meg kell
indokolniuk
a
jogerős
ítélet
(azaz
a
8.K.30.728/2018/32. számú ítélet) iránymutatásai
szerint. Ezt követően lesz a bíróság abban a
helyzetben, hogy – egy esetleges újabb
közigazgatási jogvita során – az anyagi jogi
kifogásokat érdemben elbírálja.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[18] A Fővárosi Törvényszék 8.K.702.028/2020/36.
számú ítéletével szemben az I. rendű alperes
terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet, amelyben
eljárásjogi jogszabálysértésekre – elsősorban a Kp.
25. § (2) bekezdésének és 88. § (1) bekezdés a)
pontjának megsértésére – hivatkozva kérte annak
hatályon kívül helyezését tekintettel arra, hogy a II.
rendű alperes perbeállítása nem volt jogszerű,
továbbá a keresettel támadott közigazgatási
határozat meghozatala során az indokolási
kötelezettségének eleget tett. A főépítészi
tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése
alapján hangsúlyozta, hogy az állami főépítészi
feladatokat illetékességi területén a fővárosi és
megyei kormányhivatal látja el. Az állami főépítész
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nem másik közigazgatási szerv, hanem a fővárosi és
megyei közigazgatási szerv feladatait ellátó
személy, így önállóan nem perelhető, ezért –
álláspontja szerint – a Kp. 25. § (1) bekezdése
szerinti perbeállítás jogszabálysértő. Rámutatott,
hogy az állami főépítész nem szakhatóság, a Kr. 7. §
(2) bekezdése értelmében mindössze szakmai
segítséget nyújt az önkormányzati főépítészi
feladatok ellátásához, feladatai között jogszabály
nem jelöli meg, hogy szakhatóságként kell eljárnia.
Előadta továbbá, hogy határozatában hivatkozott a
II. rendű alperes nyilatkozatában nevesített
jogszabályokra, az Ákr. 81. §-a szerinti indokolási
kötelezettségének eleget tett. A közigazgatási
határozat
meghozatalakor
a
szakhatósági
állásfoglalást nem egészítheti ki, ugyanakkor azt
természetesnek tartja, hogy a per során a
védiratában próbálja a bíróság döntését segíteni
abban, hogy a szakvéleményben leírtakat kifejtse,
magyarázatot adjon hozzá.
[19] A felperes, valamint a III. rendű és a IV. rendű
felperesi érdekelt felülvizsgálati ellenkérelmet
terjesztett elő, amelyben kérték a Kp. 121. § (2)
bekezdése alapján a felülvizsgálni kért ítélet
hatályában fenntartását, esetleges hatályon kívül
helyezése esetén pedig az elsőfokú bíróság
utasítását új eljárás lefolytatására.
[20] A II. rendű alperes, valamint az I. rendű és a II.
rendű alperesi érdekelt a felülvizsgálati eljárás során
nyilatkozatot nem tett.
A Kúria döntése és jogi indokai
[21] A jogerős ítélet – a következők szerint –
felülvizsgálatra alkalmatlan.
[22] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Kp. 118. § (1)
bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott ok
alapján befogadta, azt követően a jogerős ítélet
jogszerűségét vizsgálta. A Kp. 115. § (2) bekezdése
folytán alkalmazandó Kp. 110. § (1) bekezdés c)
pontja értelmében a másodfokú bíróság az elsőfokú
ítéletet – a fellebbezés, a csatlakozó fellebbezési
kérelem, illetve a fellebbezési ellenkérelem
korlátaira tekintet nélkül – végzéssel hatályon kívül
helyezi, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új
határozat hozatalára utasítja, ha az ítélet olyan
orvosolhatatlan formai hiányosságban szenved,
amely miatt érdemi felülbírálatra alkalmatlan. A
Kúria ez alapján mindenekelőtt azt vizsgálta, hogy a
jelen ügyben fennállt-e a Kp.-ban nevesített
abszolút hatályon kívül helyezési ok. E körben a
Kúria vizsgálta egyrészt, hogy a perben részt vett-e
olyan fél, akivel szemben a felperes nem indított
közigazgatási
pert
és
hivatalból
való
perbeállításának sem volt helye, másrészt, hogy a
jogerős ítélet rendelkező része és annak indokolása
egymással összhangban áll-e.
[23] A Kp. 25. § (2) bekezdése alapján további
közigazgatási szerv perbeállítására akkor van
lehetőség, ha a pert további közigazgatási szerv
ellen is meg kellett volna indítani. Ugyanakkor a
perbeli esetben a Kr. 2. § (1) bekezdése és 7. §-a
alapján megállapítható, hogy az állami főépítész
nem másik közigazgatási szerv, hanem az I. rendű
alperes feladatait ellátó személy, aki szakmai
segítséget nyújt az önkormányzati főépítészi
feladatok ellátásához. Ezen túlmenően az is
megállapítható, hogy az építésügyi szakkérdésre
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figyelemmel bevonandó szakhatóságok között sem
az alapeljárás megindításakor, sem a megismételt
eljárás megindításakor hatályos jogszabályi
rendelkezés – így a 384/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet 3. melléklet B. pontjának 2. sora, illetve a
2018. január 1. napjától hatályos 531/2017. (XII.
29.) Korm. rendelet 1. melléklet 18. pontjának 12.
sora, majd ez utóbbi módosítása folytán a 2018.
június 19. napjától hatályos 7. sora – másodfokú
szakhatóságot nem nevesített. A II. rendű alperes a
megismételt eljárásban tehát nem másodfokú
szakhatóságként járt el, hanem az SZMSZ 24. §-a
alapján, együttműködési kötelezettsége keretében
szakmai állásfoglalást adott.
[24] A Kúria utal más tényállású, de a másodfokú
szakhatóságok kérdéskörét érintő ügyekben hozott
határozatokra. A Kúria másik eljáró tanácsa a 2021.
október
12.
napján
meghozott
Kfv.IV.37.352/2021/11. számú ítéletének elvi
tartalmaként rögzítette, hogy „ha a másodfokú
eljárásra nincs kijelölve szakhatóság, a másodfokú
hatósági hatáskör osztatlanul a fellebbezés
elbírálására jogosult hatóságot illeti meg”. E kúriai
ítélet az indokolásában az osztatlan másodfokú
hatáskör gyakorlása körében rámutatott arra is, hogy
ilyenkor az elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság
állásfoglalása nem köti a másodfokon eljáró
hatóságot, amely másodfokú hatóság magát a
szakhatósági állásfoglalást is felülvizsgálja. Emellett
a
Kúria
egy
korábban
hozott
–
a
Kfv.VI.37.671/2016/8. számú – határozatának elvi
tartalmából is az következik, hogy amennyiben nem
kötelező szakhatóságot bevonni, a szakhatóságnak
nem minősülő
szerv
az együttműködési
kötelezettség keretében tesz nyilatkozatot.
[25] Jelen perbeli esetben az I. rendű alperes másodfokú
ingatlanügyi hatóságként járt el és – másodfokú
szakhatóság kijelölésének hiányában – az
együttműködési kötelezettsége keretében eljáró II.
rendű alperes (aki ugyancsak az I. rendű alperes
feladatait látja el) szakmai állásfoglalása alapján
vizsgálta felül az elsőfokú építésügyi szakhatósági
állásfoglalást. A II. rendű alperes a szakmai
állásfoglalását, valamint az I. rendű alperes a
másodfokú közigazgatási határozatot egyaránt a
kormánymegbízott megbízásából kiadmányozta, az
I. rendű alperes egyazon közigazgatási szervként,
osztatlan másodfokú hatáskört gyakorolva – ezáltal
az építésügyi szakkérdésben hozott elsőfokú
szakhatósági állásfoglalást is felülvizsgálva – hozta
a jelen peres eljárás tárgyát képező másodfokú
közigazgatási határozatot. A II. rendű alperes a
másodfokú telekalakítási eljárásban jogszabályban
való kijelölés hiányában annak ellenére nem
másodfokú szakhatóságként járt el, hogy a
megismételt eljárást elrendelő ítélet iránymutatása
„másodfokú szakhatóság” megkeresését írta elő. A
II. rendű alperes az I. rendű alperes részére az
SZMSZ alapján megküldött szakmai állásfoglalása
nem
minősül
másodfokú
szakhatósági
állásfoglalásnak, ebből pedig az következik, hogy
másodfokú szakhatóság kijelölésének hiányában a
II. rendű alperes a megelőző eljárásban eljárt
szakhatóságként a Kp. 25. § (2) bekezdése alapján
hivatalból nem állítható perbe.
[26] Jelen perbeli esetben a közigazgatási eljárás és a
közigazgatási határozat tárgyát tekintve a II. rendű
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alperes nem minősül jogszabályban nevesített, a
telekalakítási eljárásba kötelezően bevonandó
szakhatóságnak, az állami főépítész az I. rendű
alperes részére nem szakhatóságként, hanem az I.
rendű alperes kormánytisztviselőjeként – az I. rendű
alperesre is kiterjedő, a megismételt eljárás
lefolytatásakor
hatályos
SZMSZ-ben
előírt
együttműködés kötelezettséget teljesítve – szakmai
állásfoglalást adott. Tekintettel arra, hogy a per
alapját képező közigazgatási eljárásban nem vett
részt II. fokú építésügyi szakhatóság, így ilyen szerv
(„további közigazgatási szerv”) alperesként nem
állhatott volna perben. A Kp. 16. § (1) bekezdése
értelmében a perben fél az lehet, akit a polgári jog
vagy a közigazgatási jog szabályai szerint jogok
illethetnek és kötelezettségek terhelhetnek, továbbá
az a közigazgatási szerv, amely önálló közigazgatási
feladat- és hatáskörrel rendelkezik. A per tárgyát
képező közigazgatási határozat tekintetében az
állami főépítész nem minősül ilyen közigazgatási
szervnek. Az állami főépítész jelen ügyben betöltött
feladatköréhez a jogszabály nem társított önálló
perbeli státuszt, ennél fogva az ítélet rá vonatkozóan
kötelezettséget sem írhatott volna elő. Azáltal, hogy
a peres eljárásban perbe nem állítható személy
félként vett részt, rá a döntés önállóan is kiterjedt, az
ítélet olyan súlyos eljárási hibában, ezáltal formai
hiányosságban
szenvedett,
amely
miatt
felülvizsgálatra alkalmatlan volt.
[27] A Kúria rámutat továbbá arra, hogy a felülvizsgált
ítélet rendelkező részének első mondata nem
tartalmazza, hogy a rendelkezés az I. rendű vagy a
II. rendű alperesre vonatkozik-e, ugyanakkor az
ítélet indokolásának [37] pontja azt rögzíti, hogy az
elsőfokú bíróság az I. rendű alperest kötelezte új
eljárás lefolytatására.
[28] A Kúria már a Kfv.I.35.430/2019/8. számú
végzésének indokolásában is rögzítette, hogy a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (a továbbiakban: Pp.) 346. §-ához fűzött
miniszteri indokolás szerint az ítélet az egyik
legjelentősebb bírósági akaratkijelentés, hiszen a
bíróság részben vagy egészben a véglegesség
jellegével dönti el a perbe vitt alanyi jog feletti vitát,
és egyúttal befejezi az eljárást. Ebből következően
kiemelten fontos szempont, hogy a bírósági döntés
beazonosítható, átlátható, teljes körű, adott esetben
jogorvoslattal ténylegesen megtámadható vagy
éppen más ítélettel összevethető legyen. Mindezek
alapján ahhoz, hogy az ítélet a Pp. releváns
rendelkezéseinek megfelelő legyen, az ítélet
rendelkező részének és indokolásának összhangban
szükséges lenniük.
[29] A felülvizsgálati kérelemmel támadott ítélet
vizsgálata alapján a Kúria megállapította, hogy a
jelen ügyben a jogerős ítélet rendelkező része
hiányos, csak az indokolás rögzíti, hogy az új
eljárásra kötelezés az I. rendű alperesre vonatkozik.
Az ítélet rendelkező része és indokolása ezáltal nem
áll egymással összhangban, valamint a rendelkező
rész nem felel meg a végrehajthatóság
követelményének. A Kúria utal a BH2006. 289.
számú határozatra – amely a Kp. hatálybalépése
előtt született, de az abban kifejtett jogértelmezés
továbbra is alkalmazható –, az abban foglaltak
szerint nem felel meg ugyanis a törvényi
előírásoknak
az
olyan
ítélet,
amelynek

743
indokolásából kell feltételezni azt a döntést, amit
pontos és félreérthetetlen megfogalmazásban a
rendelkező résznek kell tartalmaznia. A jogerős
ítélet rendelkező része és indokolása nem áll
egymással összhangban, így a jogerős ítélet ez
okból is olyan formai hiányosságban szenvedett,
amely miatt az felülvizsgálatra alkalmatlan volt.
[30] A Kúria a fentiek szerint a per lényeges
szabályainak megsértését egyben a felülvizsgálati
eljárásban nem orvosolható formai hiányosságnak is
értékelte, ezért az elsőfokú bíróság ítéletét a Kp.
115. § (2) bekezdése folytán alkalmazandó Kp.
110. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése
alapján hatályon kívül helyezte és az elsőfokú
bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára
utasította.
[31] Az új eljárásban az elsőfokú bíróságnak a felperes
által helyesen megjelölt, a másodfokú közigazgatási
határozatot hozó közigazgatási szerv, mint alperes
tekintetében kell a peres eljárást lefolytatni; a
megelőző eljárásban másodfokú szakhatóságnak
nem minősülő – az együttműködési kötelezettsége
alapján szakmai állásfoglalást adó – állami
főépítészt a Kp. 25. § (2) bekezdése alapján nem
lehet hivatalból perbeállítani; az ítélet meghozatala
során a rendelkező részben foglalt döntést kell
megindokolni, mivel a rendelkező részben foglalt
döntés és annak indoka egymást feltételezik, így az
ítéletnek nem lehetséges olyan indokolása, amelyről
szóló döntés a rendelkező részben nincs.
(Kúria Kfv.I.38.041/2021/6.)
Megszegi az önkormányzat a támogatási
135
feltételeket, ha a munkakör betöltéséhez
szükséges tanulmány elvégzését negligáló személyt egy

új pályázat keretében ismételten alkalmazza [2011. évi
LXLV. törvény (Áht.) 60/A. § (1) bek. c) pont; 1993.
évi III. törvény (Szoc.tv.) 60. §; 1/2000. (I. 7.) SZCSM
rendelet 39. § (5) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes a falugondnok 2016. augusztus 29.
napján történő kinevezésével egyidejűleg előírta a
falugondnoki szakképesítés megszerzését, melyet a
falugondnoknak két éven belül kellett volna
elvégeznie. A falugondnok a kinevezése első
évében induló képzést mégsem vállalta, annak
elvégzését a második évre halasztotta. A
falugondnok szolgálatának második évében induló
képzést magánéleti okokra történő hivatkozással
újfent nem vállalta. Erre figyelemmel a felperes az
58/2018. (VIII. 23) számú határozatával a
falugondnok jogviszonyát 2018. augusztus 29.
napjával megszüntette.
[2] A falugondnoki pozíció betöltése érdekében a
felperes a 47/2018. (V. 24) számú határozatával
falugondnoki álláshely betöltésére pályázatot
hirdetett. A pályázatra egy jelentkező volt, a korábbi
falugondnok, akit a felperes az 59/2018. (VIII. 23)
számú határozatával 2018. augusztus 30. napjával
kinevezett, egyben kötelezte a szükséges képesítés
megszerzésére,
melynek
teljesítésére
jogszabályváltozás miatt 1 év állt rendelkezésre.
[3] Az elsőfokú hatóság vizsgálta a felperes által 2018.
évben igénybe vett, a központi költségvetésből
származó támogatások elszámolását. Ennek
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eredményeképpen a felperes terhére 1 033 333 Ft
jogosulatlanul igénybe vett támogatás, illetve
20 013 Ft ügyleti kamat fizetési kötelezettséget írt
elő. A határozat indokolásában rámutatott arra, hogy
az elsőfokú hatóság ellenőrzése a vizsgált
elszámolásban közölt adatokhoz képest eltérést tárt
fel. Az eltérés a „falugondnoki, vagy tanyagondnoki
szolgáltatás” jogcímen jogosulatlan igénybe vett
összegnek minősült, mert a falugondnokot 2018.
augusztus
30.
napjától
szabálytalanul
foglalkoztatták tovább, melynek következtében a
felperes 2018. szeptember, október, november,
december hónapokra vonatkozóan a falugondnoki
szolgáltatással összefüggésben támogatásra nem
jogosult.
[4] A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes a
ÖNKFO/116-2/2020. számú határozatával az
elsőfokú határozatot helyben hagyta. Rögzítette,
hogy a visszafizetési kötelezettség előírására azért
került sor, mert a felperes által foglalkoztatott
falugondnok a falu- és tanyagondnoki alapképzést a
személyes
gondoskodást
nyújtó
szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet (a
továbbiakban: SZCSM rendelet) 39. § (5)
bekezdésében előírt határidőn belül nem végezte el,
és a felperes a jogszabályban előírt határidő elteltét
követően ugyanezen személyt foglalkoztatta tovább.
Hangsúlyozta, hogy az SZCSM rendelet, mint
ágazati jogszabály, egyértelműen rögzíti azt, hogy a
falu, illetve a tanyagondnoki munkakörben milyen
feltétellel foglalkoztatható az ilyen munkakört
végző személy. A rendelet 2017. február 16. napjáig
hatályban lévő rendelkezése szerint 2 éves, majd a
2017. február 17. napjától 1 éves határidőt határoz
meg a szükséges képzés elvégzésére. Álláspontja
szerint a rendelkezések egyértelműek, a munkakör
ellátásának a tanfolyamra való bejelentés és a
tanfolyam – a foglalkoztatás kezdő időpontjától
számított – két éven belüli elvégzése szükséges és
minimális, ugyanakkor együttes feltétele. Ezt a
kétéves türelmi időt 1 évre csökkentette a jogalkotó
2017. február 17. napjától azon elgondolásra
figyelemmel, hogy a falugondnok munkakörben
foglalkoztató
személyek
minél
előbb
rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, amelyek
kizárólag a falu- és tanyagondnoki képzés keretében
szerezhetők meg.
[5] A jogszabály értelmezés kapcsán hivatkozott a
Kúria Kfv.IV.35.294/2018/6. számú ítéletének
[24]–[27] pontjaiban kifejtettekre. Hangsúlyozta,
hogy a falugondnok munkakörben foglalkoztatott
személyre
vonatkozó
képzés
elvégzésével
kapcsolatos jogszabályi feltételeknek csak úgy tud a
felperes maradéktalanul megfelelni, ha a
falugondnok alkalmazásának kezdő időpontjában a
falugondnokot bejelentik a falu- és tanyagondnok
képzésre és a foglalkoztatás kezdő időpontjától
számított két éven belül a falugondnok a képzést el
is végzi. Nem vitatta, hogy a felperes többször is
bejelentette munkavállalóját a tanfolyamra és a
jogszabályban előírt két év türelmi idő letelte után a
falugondnok jogviszonyát megszüntette, de
ugyanezen személy ismételt foglalkoztatása mellett
döntött.
[6] Nézete szerint nincs olyan jogszabályi rendelkezés,
amely lehetővé tenné, hogy a felperes két vagy
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2017. február 17-től egy év türelmi idő letelte után
ugyanazon személyt ismételten foglalkoztassa, és
ily módon tegyen eleget az SZCSM rendelet 39. §
(5) bekezdésében rögzített konjunktív feltételeknek.
Amennyiben lenne ilyen jogszabályi rendelkezés,
úgy a hivatkozott paragrafus értelmét vesztené,
kiüresedne és képzés elvégzése nélkül lehetne
ugyanazt a személyt foglalkoztatni. Utalt az
államháztartásról szóló 2011. évi LXLV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 60/A § (1) bekezdésében,
különösen a d) pontban foglaltakra, mely szerint, ha
a helyi önkormányzat a támogatásra vonatkozó
valamely feltételt megszegett, a támogatásról, vagy
annak a jogosulatlan igénybevétellel érintett
részéről haladéktalanul köteles lemondani és azt
visszafizetni.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[7] A felperes keresetében az alperesi határozat
hatályon kívül helyezését és az alperes új, a
jogszabályoknak megfelelő helyes és jogszerű
döntés meghozatalára történő kötelezését kérte
annak megállapítása mellett, hogy a falu- és
tanyagondnoki jogcímen igénybe vett támogatás
felhasználása felperes részéről jogszerűen történt.
[8] Hangsúlyozta, hogy a megjelölt feladat ellátása a
cél, amelynek kereteit a vonatkozó jogszabályok
tartalmazzák. Az a tény, hogy az adott feladat
ellátására nem volt más jelentkező, vezetett ahhoz,
hogy a korábbi falugondok kinevezésére sor került.
Miután az alapfeladatot képező tevékenység ellátása
törvényi kötelezettsége volt a felperesnek, így más
jelentkező híján nem volt más választása, mint a
korábbi falugondnok ismételt kinevezése. Nincs
olyan jogszabályi rendelkezés, amely megtiltaná a
kinevezett
és
egyetlen
pályázó
személy
foglalkoztatását, és jogalap nélkül hivatkozott az
alperes a jogalkotói szándék és a jogszabály
kiüresedésére. Véleménye szerint, ha a jogalkotó
szándéka az lett volna, hogy ugyanazon személy
pályázata ne legyen elfogadható, úgy azt
jogszabályi rendelkezések között szabályozta volna
oly módon, hogy kizárja a pályázati lehetőségből
azokat a személyeket, akik a korábbi foglalkoztatás
során a képesítési követelményeknek nem tudtak
megfelelni, és a szakképesítést az előírt idő alatt
sem szerezték meg. Ilyen rendelkezés azonban a
jogszabályban nem volt, ugyanakkor a feladat
ellátása a felperes számára törvényi kötelezettség,
így nem volt olyan indok, amely alapján a pályázat
jogszerűen visszautasítható lett volna.
[9] Az alperes védiratában a kereset elutasítását kérte,
megismételve a határozatának indokolásában foglalt
érveket.
Az elsőfokú ítélet
[10] Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperes keresetének
helyt adott és az alperes ÖNKFO/16-2/2020. számú
határozatát az elsőfokú határozatra is kiterjedően
megsemmisítette, és az elsőfokú közigazgatási
szervet új eljárás lefolytatására kötelezte.
[11] Álláspontja szerint a felperes a foglalkoztatásra
vonatkozó jogszabályokat nem sértette meg, az új
jogviszony keletkezése a korábbi jogviszony
megszűntetését követően történt, a foglakoztatás
jogszerűsége pedig az új jogviszony kezdetétől,
annak létrejöttére vonatkozóan vizsgálható, a két
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jogviszony nem mosható össze. Hangsúlyozta, hogy
a perbeli ügyben szabályszegés sem szándékosan,
sem gondatlanságból nem történt, a felperes az ide
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járt el. Az
előírt képzési kötelezettséget az adott személy nem
teljesítette, ezért jogviszonyát az 58/2018. (VIII. 23)
számú határozattal megszüntette, majd a
munkakörre kiírt pályázat elbírálása szempontjából
irreleváns volt, hogy az egyetlen pályázó a korábbi
falugondnok volt, mivel a pályázat érvényes volt,
ezért jogszerűen létesített jogviszonyt az 59/2018.
(VIII. 23) számú határozatával a felperes a korábbi
falugondnokkal, és egyben kötelezte a szükséges
képesítés megszerzésére.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[12] A jogerős ítélet ellen az alperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet a jogerős ítélet hatályon
kívül helyezése és az eljáró bíróság új eljárásra és új
határozathozatalára történő utasítása érdekében.
[13] Álláspontja szerint a jogerős ítélet sérti a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 7. § (1)
bekezdése szerinti joggal való visszaélés tilalmát,
illetőleg a 27. § szerinti színlelt megállapodás
semmisségének szabályait. Kiemelte, hogy a
falugondnok foglalkoztatására az önkormányzat
szociális alapszolgáltatási tevékenysége keretében
közalkalmazotti jogviszonyban került sor, a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szoc.tv.) 4/A § alapján. A közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.) 2. § (3) bekezdése szerint a
közalkalmazotti jogviszonyra az Mtv. szabályait az
e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
Hangsúlyozta, hogy az SZCSM rendelet 39. § (5)
bekezdésének szabályai szerint 2017. február 16.
napjáig a foglakoztatás kezdő időpontjától számított
két éven belül, míg 2017. február 17. napjától egy
éven belül kell elvégezni a munkakör betöltéséhez
szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzést. A
Kjt. 30. § (1) bekezdése értelmében a munkáltató a
közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor
szüntetheti meg, ha
c) a közalkalmazotti munkaköri feladatainak
ellátására tartósan alkalmatlanná vált, vagy
munkáját nem végzi megfelelően.
Ezen esetkörbe tartozik az, amikor a közalkalmazott
szakmai alkalmatlansága azért valósul meg, mert
munkaköri feladatának ellátásához szükséges
képesítést az előírt időben nem szerzi meg.
[14] Az alperes utalt arra, hogy a felperes a falugondnok
közalkalmazotti
jogviszonya
megszűnésének
jogalapját nem jelölte meg, a jogviszonymegszüntetés valósága és okszerűsége emiatt
korlátozottan állapítható meg. A munkáltató így
megsértette a joggal való visszaélés tilalmát, a nem
a Kjt. 30. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
jogviszony-megszüntetés
megfosztotta
a
falugondnokot
a
jogszerű
felmentés
következményeitől
a
felmentési
idő
és
munkavégzés alóli mentesítés körében.
[15] A korábbi falugondnok ismételt kinevezésével
kapcsolatban a Kjt. 21. § (2) bekezdésében
foglaltakra utalva azt állította, hogy a felek színlelt
megállapodást kötöttek, az pedig semmis. Ha a
szerződés más megállapodást leplez, azt a leplezett
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[19]

megállapodás alapján kell megítélni. Nézete szerint
a felperes képviselőtestületének 2018. augusztus 23i üléséről készült jegyzőkönyvéből megállapítható,
hogy a felperes és a pályázatot benyújtó, kinevezést
elfogadó falugondnok megállapodása nem az új
jogviszony létrehozására, hanem a korábbi
jogviszony fenntartására irányult. A megállapodás
ténylegesen
nem
kinevezést,
hanem
a
továbbfoglalkoztatás biztosítását célozta. Az Mtv.
rendelkezése szerint a semmisséget a bíróságnak
hivatalból kell észlelnie. A semmisségi ok
hivatalbóli észlelése kapcsán hivatkozott az 1/2005.
(VI. 15) PK véleményre. E szerint, ha a bíróság a
semmisségi ok fennállását hivatalból észleli,
lehetőséget biztosít a feleknek, hogy az
érvénytelenség megállapításának esetére vonatkozó
érdemi nyilatkozataikat megtehessék, majd a
kereseti kérelem és az ellenkérelem, illetve a
jogorvoslati kérelem és jogorvoslati ellenkérelem
korlátaira tekintettel dönt a kereset elutasításáról. Az
érvénytelenségi
perekben
felmerülő
egyes
eljárásjogi kérdésekről szóló 2/2010. (VI. 28.) PK
vélemény 4/A pontja pedig azt rögzíti, hogy a
bíróságoknak csak a rendelkezésre álló bizonyítási
anyag
alapján
tényként
egyértelműen
megállapítható nyilvánvaló semmisséget kell
hivatalból észlelnie. Jelen perben a színlelés azt
jelenti, hogy a felek látszatra más megállapodást
kötöttek, mint amelyet valójában akartak.
A felek között látszatra létrejött a közalkalmazotti
jogviszony, valójában a megállapodás a
foglalkoztatás folytatására és a képesítési előírások
kijátszására irányult. Ezt támasztja alá, hogy a
határozatlan
időre
kinevezett
falugondnok
jogviszonyát ugyanazon napon kelt határozatával
szüntette meg, majd létesített új jogviszonyt a
megszűnést követő naptól. Ez azt jelentette, hogy a
falugondnok foglalkoztatása tekintetében egyetlen
kieső nap sem volt.
Az elsőfokú bíróságnak hivatalból észlelnie kellett
volna, hogy az újabb kinevezés színlelt
megállapodás és a foglalkoztatás folytatására
irányult. A színlelt megállapodás okán semmis
kinevezés azt eredményezte, hogy a foglalkoztatás
valójában tényszerűen a korábbi jogviszony
folytatása, így megalapozza a költségvetési
támogatás visszakövetelését a felperes tekintetében.
Utalt arra is, hogy nincs olyan jogszabályi
rendelkezés, amely e körben lehetővé tenné, hogy a
felperes két vagy 2017. február 17-től egy év
türelmi idő eltelte után ugyanazon személyt
ismételten foglalkoztassa, és ily módon tegyen
eleget az SZCSM rendelet 39. § (5) bekezdésében
rögzített konjunktív feltételeknek. Az elsőfokú
bíróság jogi értelmezése arra vezet, hogy a
hivatkozott előírás értelmét veszti, kiüresedik,
ugyanis így a képzés elvégzése nélkül évekig
lehetne ugyanazt a személyt foglalkoztatni.
A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős
ítélet hatályában való fenntartását indítványozta,
tagadva, hogy magatartása joggal való visszaélést
valósított volna meg, illetőleg a falugondnok
kinevezése semmis lenne.
Hangsúlyozta
azt
is,
hogy
az
alperes
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésével
kapcsolatban kifogást soha nem emelt, azt sem a
munkavállaló,
sem
az
önkormányzatok
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törvényességi felügyeleti szerve, a Kormányhivatal
és a Kincstár sem kérdőjelezte meg, nem kapott
olyan jelzést, hogy a megszüntető okirat bármilyen
formában hibás lenne. Tagadta, hogy színlelt
szerződést hozott volna létre, mert amennyiben ez
lett volna a cél, nem hirdetett volna pályázatot. A
falugondnoki állás betöltésével kapcsolatos
előírásoknak akart eleget tenni, ehhez képest
jogszabály kijátszásával vádolják.
A Kúria döntése és jogi indokai
[20] A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint alapos.
[21] 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. 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.
[22] A közigazgatási per tárgya a jogerős közigazgatási
határozat jogszerűsége, melyet a bíróság a
jogszabályi előírások alapján vizsgál felül, mérlegre
téve a határozat rendelkezésén túl annak indokolását
is. A törvényességi felülvizsgálat arra terjed ki,
hogy az alperes határozata meghozatalakor fennálló
tényállás alapján az akkor hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelel-e.
[23] Ezzel összefüggésben utal a Kúria arra, hogy a
bíróság az alperesi határozat indokolásán nem
terjeszkedhet túl, és olyan indokokkal, amelyre az
alperes határozatában nem hivatkozott, a határozat
jogszerűségét nem vizsgálhatja, nem támaszthatja
alá. Éppen ezért a Kúria az alperes felülvizsgálati
kérelmében a felperesi magatartás joggal való
visszaélés tilalmába történő ütközését, a színlelt
szerződés és a közalkalmazotti jogviszony
megszüntetése körében előadott érvelését nem
értékelhette, mert nem ezek az indokok képezték az
alperes határozatának jogalapját, nem erre
hivatkozva kötelezte a felperest a költségvetési
támogatás visszafizetésére.
[24] Az Áht. 60/A. § (1) bekezdés c) pontja előírja, hogy
a helyi önkormányzat, ha a támogatásra vonatkozó
valamely feltételt megszegi, köteles a támogatásról
vagy annak a jogosulatlan igénybevétellel érintett
részéről haladéktalanul lemondani és azt
visszafizetni. E jogszabályhely alapján azt kellett
vizsgálni, hogy a felperes megszegte-e a
falugondnoki szolgáltatás támogatására vonatkozó
valamely feltételt.
[25] A Szoctv. 60. § (1) bekezdése szerint a
falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás
célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb
belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek
intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése,
az alapvető szükségletek kielégítését segítő
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint
egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás
biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű
szükségletek teljesítésének segítése. Az SZCSM
rendelet 39. § (5) bekezdése határozza meg, hogy e
munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható,
akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a
munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez
szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő
időpontjától számított két, a jogszabálymódosítást
követően egy éven belül elvégzi.
A Kúria már több döntésében kifejtette, hogy a
normatív állami támogatás felhasználása akkor
jogszerű, amennyiben az ellátások tényleges
nyújtása mellett a szolgáltató eleget tesz az állami
finanszírozáshoz
kapcsolódó
jogszabályi
kötelezettségeinek is. Egyebek között a Kúria
Kfv.VI.35.820/2012/4., továbbá Kfv.IV.35.253/
2015/5. számú döntéseire hivatkozva rögzíthető,
hogy a normatív tartalmú kötelezettségek
megsértése vonja maga után a jogosulatlan
támogatásfelhasználás jogkövetkezményeit. A
Kfv.IV.35.303/2016.,
továbbá
a
Kfv.IV.35.367/2017/6. számú ügyben pedig
foglalkoztatási jogviszony szabályszerűségére nézve
került megállapításra, hogy az szerves része a
normatív támogatás felhasználása jogszerűségének.
A felülvizsgálati kérelem alapján a Kúriának abban
a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a felperes
esetében a visszafizetés szankciójához kötött
normatív állami támogatás felhasználása a
munkakör ellátásához előírt képzési követelmény
teljesítésének hiánya és ugyanezen személynek az
ismételt foglalkoztatása következtében jogszerűtlen
volt-e.
Az SZCSM rendelet 39. § (5) bekezdésében két
konjunktív feltételt tartalmaz: egyrészt a
fenntartónak a foglalkoztatás kezdő időpontjában be
kell jelentenie a falugondnokot a falu- és
tanyagondnoki
alapképzésre,
másrészt
a
falugondnoknak a képzést a foglalkoztatás kezdő
időpontjától számított két éven belül el kell
végeznie. A hatóság az ellenőrzés során tényként
állapította meg, hogy a falugondnok annak ellenére,
hogy nyilatkozatában vállalta beiskolázását a falués tanyagondnoki képzésre, a felperesi tanfolyamra
történő bejelentést követően azt nem végezte el, és
végső soron emiatt került sor jogviszonyának
megszüntetésére. A falugondnok pótlására kiírt
pályázatra ugyanaz a személy jelentkezett, aki a
korábbi nyilatkozatában foglaltakat sem teljesítette,
ennek ellenére a felperes úgy ítélte meg, hogy
alkalmazásának nincs akadálya.
A Kúria egyetért az alperes azon álláspontjával,
hogy ilyen tényállás mellett a felperes jogszerűen
nem hivatkozhat arra a körülményre, hogy
ugyanazon
személy
alkalmazását
a
szükségszerűség, a kényszer indokolta. A felperes
tisztában volt azzal, hogy a falugondnok képzési
kötelezettségének nem tett eleget a korábbi
jogszabályi előírás alapján biztosított 2 év alatt sem,
így újabb foglalkoztatása esetén fennáll a kockázata,
hogy vállalt kötelezettségének ismét nem tesz
eleget. A Kúria is osztja azt az alperesi vélekedést,
hogy az újrafoglalkoztatás megengedése kiüresítené
a szakmai végzettség megszerzésére, különösen
annak időtartamára vonatkozó előírást. Ennek
jóváhagyása lehetőséget teremtene a jogszabályi
előírások megkerülésére és a szakmai képesítés
nélküli munkavégzésre.
A képesítés megszerzésére vonatkozó előírás
valóban nem tartalmaz megszorítást arra nézve,
hogy a képesítés megszerzését elmulasztó személy
újbóli alkalmazása tiltott, de az Alaptörvény 28.
cikkében
szabályozott
értelmezési
alapelv
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figyelembevételével
nem
lehet
arra
a
következtetésre jutni, mint amit az elsőfokú bíróság
ítéletében kifejtett, vagyis egymástól elválasztva
kell a két jogviszonyt megítélni.
[31] A jogrendszer Alaptörvénnyel összhangban való
fenntartása a jogalkalmazói jogszabályértelmezés
révén a bíróságok feladata, ez pedig feltételezi,
hogy a jogalkalmazás során az Alaptörvényben
foglalt
jogok
és
alkotmányos
értékek
érvényesülnek. Erre figyelemmel a Kúria
megítélése szerint az Alaptörvény 28. cikke ad
lehetőséget arra, hogy a jogalkalmazó számon kérje
a felperest olyan személy alkalmazása kapcsán, aki
már korábban sem teljesítette a munkakör
betöltéséhez szükséges szakmai követelményeket és
emiatt a támogatás visszafizetéséről rendelkezzen.
[32] Az elsőfokú bíróság helytelenül értékelte a
felperesnek a munkakör betöltését nem teljesítő
személy ismételt alkalmazásával kapcsolatos
magatartását, ezért a Kúria a Kp. 121. § (1)
bekezdés a) pontja alapján eljárva az elsőfokú
bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és az
elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új
határozathozatalára utasította. Az új eljárásban a
Kúria által kifejtett értelmezés alapján kell a
felperes kereseti kérelmét elbírálni.

[4]

[5]

(Kúria Kfv.I.35.590/2021/6.)
Amennyiben a felperes (érdekelt) a megelőző
136
eljárásban már hivatkozott tény és
körülmény vonatkozásában nem hivatkozott egy adott
bizonyítékra vagy bizonyítási indítványra, ez nem
zárja ki ezen bizonyíték és bizonyítási indítvány
közigazgatási bíróság általi figyelembevételét. A Kp.
78. § (4) bekezdése ugyanis csak a megelőző eljárás
idején fennálló és megelőző eljárásban nem értékelt,
felperes (érdekelt) részéről önhiba miatt nem
hivatkozott tény és körülmény – és nem a bizonyíték,
bizonyítási indítvány – bíróság általi figyelembevételét
zárja ki [2017. évi I. törvény (Kp.) 78. § (4) bek., 85. §
(1) bek.; 1988.évi I. törvény (Kkt.) 21. § (1), (3a) bek.].

[6]

[7]

[8]
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes üzemeltetésében lévő járműszerelvényt
2020. július 9-én a Nemzeti Tengelysúlymérő
Rendszer (a továbbiakban: NTR) hitelesített
mérőműszere ellenőrizte, és megállapította, hogy a
járműszerelvénynek a mérőeszköz üzemelési
hibahatárával korrigált mért össztömege a mérés
időpontjában 40 300 kg volt, amely össztömeg
meghaladta
a
meghatározott
össztömeget
tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet
meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017.
(XI. 18.) NFM rendelet (továbbiakban: NFM.
rendelet) 2. § (1) bekezdésében rögzített maximális
értéket, ezért a felperes üzemeltetésében lévő
járműszerelvény túlterhelten közlekedett.
[2] Az elsőfokú hatóság 2020. július 12-én kelt,
TSM/N1/00/9/07892/01/2020. számú határozatával
a felperest 50 000 forint közigazgatási bírság
megfizetésére kötelezte. A határozat indokolása
hivatkozott az NFM rendelet 2. § (2) bekezdésében
rögzített maximális érték túllépésére, és arra, hogy a
felperes közúti hozzájárulással nem rendelkezett.
[3] Az elsőfokú határozat a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 21. § (1)

[9]

bekezdés d) pontjára, a Kkt. 21/A. § (2) bekezdésére
alapította a bírság kiszabásának jogalapját, a bírság
összegének meghatározásánál pedig utalt a
közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési
szabályszegések köréről, az e tevékenységekre
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén
kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának
rendjéről és az ellenőrzésben történt közreműködés
feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Bírságrendelet) 5. § (1)
bekezdésére és annak 4. számú mellékletére.
A felperes az elsőfokú határozattal szemben
fellebbezést terjesztett elő, amelyben vitatta a mért
súlyt, kérte az általa benyújtott dokumentumok
figyelembevételével a bírság visszavonását.
Hivatkozott arra, hogy minden gépkocsi a
fuvarozási dokumentumok kiadása előtt OMH által
hitelesített mérlegen mérésen vesz részt, és a
cementgyárból a 40 000 kg feletti autót ki sem
engedik, addig a sofőr dokumentumot sem kap,
amíg a túlsúlyt nem szünteti meg.
Csatolta a járműszerelvény fuvarlevelét és
szállítólevelét, továbbá a gépjárműszerelvény
térképre vetített mérés időpontjában megtett
útvonalát, és kérte ellenőrizni, hogy a gépjármű
útvonalában lévő további mérlegeken milyen súlyt
mértek. Állítása szerint amennyiben a gépjármű a
többi mérlegen nem volt túlsúlyos, akkor
előfordulhatott mérlegelési hiba. Állította, hogy
amennyiben máshol is túlsúlyt mértek, akkor sem őt
terheli a felelősség, hiszen a cementgyár elvégezte a
mérlegelést, ő felel azért, hogy a járműszerelvény
ne jöjjön ki túlsúllyal a gyárból.
Az alperes mint másodfokú hatóság 2020.
november 17-én kelt, MKEF/91025-2/2020-ITM
számú határozatával az elsőfokú határozatot
helybenhagyta.
A határozat indokolása a felperes részéről
fellebbezéshez
csatolt
dokumentumokkal
összefüggésben megjegyezte, hogy azok nem voltak
relevánsak, figyelemmel arra, hogy korábbi
állapotot tükröztek és nem bizonyító erejűek.
A másodfokú határozat indokolása hivatkozott az
NFM rendelet 2. § (1) bekezdésére, megállapítva,
hogy az ott meghatározott maximális értéket a
járműszerelvény a mérés időpontjában meghaladta,
továbbá a 21. § (1) bekezdés d) pontjára, mely
szerint a gépjármű üzembentartója felel azért, hogy
az általa üzemeltetett, illetve használt gépjárművel a
megengedett legnagyobb össztömeget vagy
tengelyterhelést meghaladó járművek közúti
közlekedésére vonatkozó előírások betartásra
kerüljenek és állította, hogy mivel a felperes külön
engedéllyel nem rendelkezett a túlsúlyos járműre,
ezért a bírság kiszabás jogalapja fennállt. Utalt a
Kkt. 21/A. § (2) bekezdés felelősséget kizáró
szabálya alkalmazásának hiányára is.
Az indokolás szerint a mérőeszköz megfelelt a
mozgásban
lévő
közúti
járművek
tengelyterhelésének
mérésére
szolgáló
mérőeszközök méréstechnikai követelményeiről
szóló 22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelet
(továbbiakban: NGM rendelet) és annak mellékletei
előírásainak, annak megfelelően került telepítésre és
hitelesítésre, és a mérőeszköz a statikus méréshez
képest nagyobb hibahatárral korrigált, a tengelyekre
8%-os, az össztömegre nézve 5%-os hibahatárral
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dolgozik, és utalt arra, hogy a hatósági mérőeszköz
által mért össztömeg értékéről és mérési folyamatról
az elsőfokú hatóság a határozatában már tájékoztatta
a felperest, hogy milyen internetes oldalon
tájékozódhat. Állította, hogy a mérőeszköz olyan
tulajdonsággal is rendelkezik, amely segíti a nem
hiteles mérések kiszűrését, a rendellenességet
naplózza és nem engedi az automatikus
határozathozatalt ilyen esetben.
[10] Hangsúlyozta, hogy az ügyben eljáró közlekedési
hatóság a Bírságrendelet 5. § (1) bekezdése és a 4.
számú melléklet alapján meghatározott mértékű
bírság kiszabására kötelezett volt, méltányosságot
nem gyakorolhatott.
A kereseti kérelem és védirat
[11] A határozattal szemben a felperes keresetet
terjesztett elő, amelyben elsődlegesen a határozat
megsemmisítését kérte új eljárásra kötelezés nélkül,
másodsorban az alperes új eljárásra kötelezése
mellett. Állította, hogy már a fellebbezésében is
vitatta a bírságkiszabás jogalapját, azt, hogy a
járműszerelvény a mérés időpontjában nem lépte át
a 40 000 kg össztömeget. Állította, hogy
vélelmezhetően a dinamikus méréssel elvégzett
mérés hibája volt a túlsúly.
[12] Utalt arra, hogy a rakodási helyszínen a túlsúly nem
megengedett, a rakodás után a járműszerelvényt
plombával látják el, és a hitelesített mérőeszköz
adatát feltüntető szállítólevéllel és menetlevéllel
igazolta, hogy a járműszerelvény nem volt
túlsúlyos.
[13] Hivatkozott arra, hogy több ellenőrzési ponton is
átment a járműszerelvény túlsúly mérése nélkül, és
utalt arra, hogy a fuvar végcéljánál ismételt
mérlegelés történt, ahol szintén nem mutatott
túlsúlyt a hitelesített mérleg.
[14] Keresetében állította, hogy az alperes nem tárta fel a
tényállást, megsértette az Ákr. 62. §-át, a felperes
által felajánlott bizonyítást és hozzá kapcsolódó
bizonyítékokat
nem
vette
alapul,
mentő
körülményeket nem vett figyelembe.
[15] Hivatkozása szerint a keresetleveléhez csatolt
elektronikus
útdíjfizetési
rendszer
térképi
adatállományának adatából következtethető, hogy
legalább egy másik hatósági mérési ellenőrzési
ponton is át kellett haladnia a felperes
járműszerelvényének, ahol a mérő-ellenőrzési pont
túlsúlyt nem jelzett. Indítványozta a másik
mérőpont által használt hatósági mérés mérleg- és
mérési bizonylatait is beszerezni, és kifejtette,
amennyiben mindkét mérőeszköz hitelesített, de
mégis különböző értéket mutatott, akkor az
megítélése szerint bírság kiszabására bizonyítékként
nem vehető figyelembe.
[16] Sérelmezte, hogy a perbeli túlsúlyról a mérést
követő két hónappal később értesült, így el volt
zárva annak lehetőségétől, hogy kontrollmérést
kérjen a fuvarfeladat befejezése előtt. Állította, hogy
egyébként a túlsúly létrejöttéhez elegendő volt az is,
hogy a járműszerelvény a hatósági mérőeszközön
fékezzen, és a fékezőerő olyan lefelé ható erőt
generáljon, amely túlsúlyt érzékelhetett.
[17] Hangsúlyozta, hogy a felperesnek nem érdeke
túlsúllyal közlekedni, hiszen tisztában van azzal,
hogy a tervezett szállítási útvonal során több
mérlegen is áthalad a járműszerelvény.
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[18] Bizonyítási indítványában a járműszerelvény
vezetője tanúkénti meghallgatását indítványozta a
felrakodás,
a
mérlegelés,
a
fuvarozás
körülményeire, másrészt indítványozta, hogy a
bíróság kötelezze az alperest a keresetében és
előkészítő iratában írt dokumentumok csatolására.
[19] Az alperes védiratában a kereset elutasítását
indítványozta, állítva, hogy a határozat jogszerű, az
Ákr. 62. §-a nem sérült, a hatóság a rendelkezésére
álló adatokat teljeskörűen megvizsgálta, a tényállást
teljeskörűen feltárta és jogszerű döntést hozott.
[20] Hivatkozott a Kkt. 21. § (3b) bekezdésére, mely
szerint hitelesített mérőberendezéssel állapította
meg az össztömeget, és csatolta a mérőeszköz
hitelesítését igazoló bizonyítványt, ennek körében
hivatkozott arra, hogy a mérőeszköz eleget tett az
NGM rendelet 8. § (4) bekezdés szerinti
követelményeknek és az 1. számú melléklet
követelményeinek, felhívva a figyelmet annak 5.1.8.
pontjára, utalva arra, hogy amennyiben fékezés
vagy gyorsulás vagy kormánymozdulat történik, azt
a mérőműszer jelzi és korrigál.
[21] Hangsúlyozta, hogy a mérési technológia vizsgálata
a per tárgyát nem képezheti. A Bírságrendelet 5. §
(2) bekezdésével összefüggésben hivatkozott arra,
hogy azonos járműnél, mivel 8 órás időszakon belül
csak a legmagasabb bírságösszeggel sújtható
szabályszegés miatt szabható ki közlekedési bírság,
így nem volt jelentősége annak, hogy a felperes
további mérőpontokon milyen össztömegű járművel
közlekedett.
[22] Állította, hogy a felperes által a felrakodáshoz
kapcsolódóan hivatkozott mérleg nem alkalmas a
túlsúly cáfolatára, de több mérőponton mért adat
sem alkalmas a bírság kiszabásának alapját képező
mérés hiteltelenségének az alátámasztására.
[23] Kifejtette, hogy a bírságkiszabás alapját képező
mérleghez képest másik mérlegponton történő
mérés után azért nem került a túlsúly értékelésre,
mert lehet, hogy hibás volt a mérés, figyelemmel az
NGM rendelet 1. számú melléklet 5.1.8. pontjára.
[24] Védiratához csatolta a bírságkiszabás alapját jelentő
mérés mérőeszköze hitelesítést igazoló bizonylatait.
[25] Indítványozta, hogy a bíróság a felperes perben
előterjesztett bizonyítási indítványait utasítsa el,
utalva arra, hogy a többi hatósági mérő ellenőrzési
pont tekintetében kiadni kért adatok nem
alkalmasak a közigazgatási bírság alapját szolgáló
mérés hiteltelenségének az alátámasztására.
Álláspontja szerint a járműszerelvény vezetőjének
tanúvallomása
nem
szolgálhat
megfelelő
bizonyítékként egy mérési eredmény hitelt érdemlő
megcáfolására, ami mellett törvényi vélelem áll.
Az elsőfokú bíróság ítélete
[26] A Fővárosi Törvényszék a felperes keresetét
alaposnak találta, ezért ítéletével az alperes
határozatának elsőfokú határozatra is kiterjedő
hatályú megsemmisítéséről és az elsőfokú
közigazgatási szerv új eljárásra kötelezéséről
döntött a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017.
évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 89. § (1)
bekezdés b) pontja alapján.
[27] Az ítélet indokolása összegezve megállapította,
hogy a felperes keresete alappal hivatkozott a
tényállás tisztázásának hiányára és az abból
következő okszerű és szakszerű indokolási
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[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

kötelezettség megsértésére, valamint a fellebbezése
hiányos elbírálására.
Az ítélet indokolása részletesen ismertette az
alkalmazandó jogszabályokat, így a Kp. 78. § (2)
bekezdésének, a 78. § (4) bekezdésének, az
Ákr. 2. § (2) bekezdés a) pontjának, a 62. §
tényállás tisztázására vonatkozó szabályát. A bírság
kiszabásának jogalapja körében ismertette a
Kkt. 21. § (1) bekezdés d) pontját, a 21. § (2)
bekezdését, a jelen ügyben közlekedési bírság
kiszabása alapját képező mérőeszközre vonatkozó,
Kkt. 21. § (3b) bekezdésének, továbbá az NFM
rendelet 5. §-ának szabályozását. Ismertette a Kkt.
21/A. § mentesülésre vonatkozó szabályozását,
továbbá a Bírságrendelet 5. §-nak a Kkt. 21. § (1)
bekezdés d) pontjának utaló szabálya miatt
alkalmazandó rendelkezését.
Az ítélet indokolása az Ákr. 62. §-ának a tényállás
tisztázására és bizonyítékok értékelésére vonatkozó
szabálya megsértése körében kiemelte, hogy a
hatóság
indokolásából
egyértelműen
megállapíthatónak kell lennie, hogy az alperes
határozati megállapításait mely tényekre, mely
vonatkozó jogszabályi előírásokra alapítja, és
köteles azt is az indokolásban tételesen megjelölni,
hogy a további tényállási elemek miért nem
alkalmasak a hatósági jogkövetkeztetés tartalmi
módosítására vagy kiegészítésére. Hangsúlyozta –
bírói döntésekre is utalva –, hogy az indokolási
kötelezettség megszegése eljárásjogi hiba. Ehhez
kapcsolódóan állította, hogy még az sem derült ki a
határozat indokolásából, hogy az értékelt
járműszerelvény az NFM rendelet 2. § pontosan
melyik
pontjának
hatálya
alá
tartozik.
Hangsúlyozta, hogy csak az olyan mélységű
indokolt határozat alkalmas a döntés érdemi
elbírálására, amelyből nyomon követhető az a
logikai folyamat, amellyel levezethető a határozat
rendelkező része.
Alapvető hiányosságként jelölte meg, hogy az
alperes nem foglalt állást abban a kérdésben, hogy
az ügyben szabad, részlegesen kötött vagy teljesen
kötött bizonyítási rendszer alkalmazásának esete álle fenn, és csak az alperesi védiratban utalt arra,
hogy törvényi vélelmen alapult a döntés.
Hangsúlyozta, hogy amennyiben az ügyben kötött a
bizonyítási rendszer, az sem mentesíti a hatóságot a
döntéshozatalhoz szükséges tényállás felvétele
körében és a figyelmen kívül hagyott bizonyítékok
tételes rögzítési kötelezettsége alól, különös
tekintettel a mellőzési indokaira.
Az indokolási kötelezettség megsértésének
hibájaként rögzítette, hogy nem került feltüntetésre
a hatósági mérés alapjául szolgáló eszközök
hitelesítésével kapcsolatos adat, a hibahatár
jogszabályi fogalma, az adott ügyben hatósági
mérést végző eszköz típusa, fajtája, a hibahatár
mértékének rögzítése, illetve hogy az adott mérés
során milyen adatokat rögzítettek. Hangsúlyozta,
hogy az indokolásból megállapíthatónak kell lennie
annak is, hogy az adott ügyben a mérés automatikus
működésű felvétellel vagy nem automatikus
működésű berendezéssel történt-e és hány darab
adatfelvétel történt.
A bírságfizetési kötelezettség alól a Kkt.-ben
megteremtett kimentési okok körében a 2017. évi L.
törvény 5. §-ának miniszteri indokolására, az ott
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említett össztömeg esetén tömegbizonylat kiállítása
esetére előírt mentesülésre hivatkozott.
Az ítélet indokolása szerint a Kkt. 21. § (3b)
bekezdése szabályából még nem következik, hogy
önmagában e bizonyítási eszközzel beszerzett
bizonyítéknak a hatósági döntésben történő
megjelenítésével az alperes a kétséget kizáró
bizonyítás követelményének eleget tesz, ugyanis a
kétséget kizáró bizonyításhoz a Kkt. 21. § (3b)
bekezdésére alapítottan beszerzett bizonyítékok
mellett a felperes által vagy a fellebbezésben vagy a
megelőző eljárás egésze alatt tett tényelőadásában
foglaltak és ahhoz kapcsolódóan megjelölt,
becsatolt bizonyítékok és állított köztudomású
tények vizsgálata és ezáltal mind a hatóság, mind az
ügyfél által megjelölt bizonyítási eszközökkel
beszerzett bizonyítékok átfogó, egyenkénti
értékelése is szükséges.
Az ítélet indokolása a megismételt eljárásra az
elsőfokú közigazgatási szervnek azt az útmutatást
adta, hogy a felperes fellebbezésében és a
keresetében foglalt nyilatkozatait, a csatolt
bizonyítékokat teljeskörűen számba kell venni,
ezeket a döntés indokolásában rögzíteni kell,
másrészt a hatóság köteles a döntés alapját képező
bizonyítékok közül az egyes hatósági mérőpontok
vonatkozásában használt, hitelesített mérlegek
mérési bizonylatait a felperes teljes szállítási
útvonalára vetítve a felperes számára elérhetővé
tenni.
Előírta, hogy az elsőfokú hatóságnak állást kell
foglalnia abban, hogy a per tárgyát képező ügyben
szabad részlegesen kötött vagy teljesen kötött
bizonyítási rendszer alkalmazásának esete áll-e
fenn. Számot kell adni arról, hogy a felperes
járműszerelvénye az NFM rendelet 2. §-ának mely
pontja hatálya alá tartozik. Teljes körű tényállást
kell felvenni arról, hogy a jármű üzemanyaggal
történő feltankolása, rakodása mikor történt meg, a
járművezető a járműszerelvényben tartózkodott-e a
felrakodás mérésének időpontjában, milyen
jellemzőjűek és hitelesítésűek a felperes által
megjelölt felrakodó által használt mérlegek, fel kell
tárni, hogy az adott útvonalon hány alkalommal,
hány helyszínen került sor a méréssel egyező napon
a járműszerelvény hatósági mérésére, ehhez képest
a perbeli mérés sorrendben melyik helyszín volt, fel
kell tárni, hogy a hatósági mérések milyen
adatállományt rögzítettek, és azt is, hogy a
tachográf eszköz adatállománya szerint a felperes
megállás nélkül vagy megállva közlekedett-e a
fuvarozás során a kérdéses napon. Előírta, hogy
vizsgálni kell, hogy a felperes által a felrakásnál
hivatkozott hitelesített mérőeszköz és az alperes
által
üzemeltetett
hatósági
mérőeszköz
vonatkozásában a hibahatár összehasonlítható-e, ha
igen, úgy az összehasonlítás milyen adatállományt,
értéket tartalmaz.
Rögzítette, hogy a kimentés körében a felperes
számára a nyilatkozattételhez való jogot és
hiánypótlás lehetőségét biztosítani kell, és mindezek
után lesz az alperes abban a helyzetben, hogy
valamennyi, az ügyben számba vett bizonyítékot
egyenként és összességben értékelve okszerű és
részletesen indokolt határozatot hozzon.
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A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[37] A jogerős ítélettel szemben az alperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet, amelyben az ítélet hatályon
kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárás
lefolytatására utasítását kérte, állítva, hogy az ítélet
jogszabálysértő, mert az sérti a Kp. 2. § (4)
bekezdésének, a 78. § (4) bekezdésének, 85. § (2) és
(4) bekezdéseinek rendelkezését, aminek a
következtében az ügy érdemére kiható eljárási
szabályszegés miatt a felülvizsgálati kérelem
befogadása is indokolt.
[38] A felülvizsgálati kérelem szerint az elsőfokú bíróság
megsértette a kereseti kérelemhez kötöttség elvét,
ezzel a Kp. 2. § (4) bekezdését és a 85. § (4)
bekezdését, mivel a kereseti kérelemben foglalt
vitatás ellenére jogsértésként nevezte az ítéletben
([51]), hogy nem foglalt állást az alperes abban a
kérdésben, hogy milyen bizonyítási rendszert
alkalmaz, másrészt, hogy nem vizsgálta a Kkt.
21/A. §-hoz kapcsolódó kimentési okok kérdését
(ítélet [54]), harmadrészt, azzal, hogy azt állította,
hogy az alperes megsértette a megelőző eljárásban a
nyilatkozattételhez való jogot, és hogy a
fellebbezéshez
csatolt
okirati
bizonyítékok
kiegészítésére felhívást nem bocsátott ki.
[39] A kimentési okok körében a felülvizsgálati kérelem
hivatkozott arra is, hogy az ítélet nemcsak a kereseti
kérelmen való túlterjeszkedést jelenti, hanem a
jogszabályi rendelkezésekkel is ellentétes, ugyanis
kimentésnek csak kérelemre van helye a
Bírságrendelet 9. § (4) bekezdése szerint, hivatalbóli
vizsgálat e körben a hatóságot nem terhelte.
[40] A nyilatkozattételi jog és a hiánypótláshoz
kapcsolódó bírósági ítéleti indokolás körében
hivatkozott arra, hogy egyrészt a felperes nem
vitatta a hiánypótlás elmaradását kereseti
kérelmében
sem,
másrészt
az
általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. §-a szerint
hiánypótlásnak csak akkor van helye, ha a kérelem
– jelen esetben a fellebbezés – a jogszabályban
foglalt követelményeknek nem felelt meg. Az
érvelés szerint az Ákr. nem teszi lehetővé a
hiánypótlást
a
bizonyítékok
értékeléséhez
kapcsolódó hiányosság esetén.
[41] A felülvizsgálati kérelem jogsértőnek és a Kp. 78. §
(4) és a 85. § (2) bekezdésébe ütközőnek vélte az
elsőfokú bíróság új eljárásra vonatkozó útmutatását
is, állítva, hogy olyan bizonyítékok, tények
figyelembevételére kötelezte őt a bíróság (pl. a sofőr
tanúkénti meghallgatása), amelyekre a felperes
először az elsőfokú bírósági eljárásban hivatkozott.
Idézte a Kp. 78. § (4) és a 85. § (2) bekezdését,
kiemelte, hogy a felperes az elsőfokú peres
eljárásban
csatolta
először
a
hitelesítési
bizonyítékokat, és indítványozta a többi mérőpont
mérési
bizonylatainak
becsatolását,
a
gépjárművezető
meghallgatását,
és
ekkor
hivatkozott először arra, hogy a jármű a fuvarozás
végén is mérésre került. Utalt a Kúria
Kfv.I.35.882/2014/4. számú döntésére, amely
szerint nem kérhető számon az alperestől bizonyos
kérdéskörök vizsgálata, ha azokat a felperes a
közigazgatási eljárásban nem vitatta, tényállást nem
közölt, indítványt nem tett.
[42] Az új eljárásra vonatkozó útmutatás jogsértő volta
körében hivatkozott arra, hogy az ítélet [67]
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bekezdése jogsértő módon írta elő a kimentés
vizsgálatát, hiszen erre a Bírságrendelet 9. § (4)
bekezdése szerint csak kérelemre kerülhet sor, és
jogsértő volt az útmutatás abban a körben is, hogy a
megelőző eljárásban
fellebbezéshez csatolt
iratokhoz kapcsolódóan hiánypótlást kell a tényállás
feltárása érdekében elrendelnie.
Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében az ítélet
hatályban való fenntartására tett indítványt,
hivatkozva arra, hogy az ítélet jogszabálysértést
nem tartalmaz.
Ismertette a megelőző eljárás során elsőfokú
határozatban
előterjesztett
fellebbezésének
tartalmát, utalt arra, hogy a kereseti kérelmében
előadott érvelést és jogsérelmeket már a
fellebbezése is tartalmazta.
Felülvizsgálati ellenkérelméhez csatolt egy
tanulmányt „A magyarországi TSM-rendszer
műszaki jellemzői működése és mérési pontossága”
címen,
a
dinamikus
mérőpontok
mérési
bizonytalanságának ténye alátámasztására.
Hivatkozott arra, hogy a Kkt. 21/K. § (10)
bekezdéséből az következik, hogy amennyiben egy
adott mérőponton jogsértés megállapítására nem
kerül sor, úgy a mért adatokat 30 napon belül kell
törölni – amiből következik, hogy amennyiben
túlsúlyosság mérésére kerül sor, az adatokat törölni
nem lehet. Mindebből azt a következtetést vonta le,
hogy a perbeli mérőponton mért mérési adaton túli
mérőpontok adatai hiányának ismeretében kétség
merül fel a perbeli mérőállomás által mért adat
hitelességének kérdésében.
A felülvizsgálati ellenkérelem szerint azért sem
terjeszkedett túl a bíróság a kereseti kérelmén, mert
ő maga petíciójában a határozat megsemmisítését
kérte, és ilyen döntést hozott a bíróság, másrészt a
fellebbezés és a kereset minden olyan jogsértésre
hivatkozott, melyet az ítélet indokolása tartalmazott.
Az elsőfokú ítélet felelősség alóli kimentéshez
kapcsolódó indokai jogsértő voltának körében utalt
arra, hogy kimentésre hivatkozással már a
fellebbezésében is foglalkozott. Emellett idézte a
Kkt. 2020. december 19-től hatályos, a jármű
össztömege kiállítójával szemben felelősséget
megállapító Kkt. 21/A. § (3a) bekezdését.
Hangsúlyozta, hogy már a fellebbezésében is vitatta
a kérdéses mérőponton mért súlyt, és kérte
ellenőrizni a további mérlegeken mért súlyt.
Érvelése szerint nem lehet egy bizonyíték alapján
dönteni és egyéb releváns tényeket kirekeszteni a
döntéshozatal során.
Az alperes a felperes felülvizsgálati ellenkérelmére
írt észrevételében a Kp. 125. § (1) bekezdésére
hivatkozva előadta, hogy a felperes nem hivatkozhat
a felülvizsgálati eljárásban tanulmányra álláspontja
alátámasztására és a Kkt. 21/K. § (10) bekezdésére
sem, ugyanis ez utóbbira korábban nem hivatkozott.
Az alperes alaptalannak vélte a kereseti kérelmen
való
túlterjeszkedés
kizártságára
történő
hivatkozását, a megsemmisítést indítványozó
kereseti kérelemmel összefüggésben, utalva arra,
hogy a kereseti kérelem körében kell a
jogszabálysértési körülményeket a felperesnek
feltárni, mely a felülvizsgálat terjedelmét kijelöli.
Kiemelte, hogy a felperes tévesen hivatkozott a Kkt.
21/A. § (3a) bekezdésére, egyrészt annak a
határozat meghozatalát követően történő hatályba
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lépése miatt, másrészt mert korábban azt a felperes
nem hivatkozta.
[53] Álláspontja
szerint
a
felperes
részéről
fellebbezésben kért további mérlegek súlyadatainak
ellenőrzésére tett indítvány nem azonos a többi
mérőpont mérési bizonylatainak becsatolására és a
tanúmeghallgatásra tett bizonyítási indítvánnyal.
A Kúria döntése és jogi indokai
[54] A Kúria az alperes felülvizsgálati kérelmét
befogadta a Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont ad)
alpontja alapján az ügy érdemére kiható egyéb
eljárási szabályszegés vizsgálata érdekében.
[55] A Kúria a Kp. 115. § (2) bekezdése alapján
alkalmazandó Kp. 108. § (1) bekezdése szerint az
elsőfokú bíróság ítéletét a felülvizsgálati kérelem és
a felülvizsgálati ellenkérelem keretei között
vizsgálta felül, és megállapította, hogy az ítélet a
felülvizsgálati kérelemben felhozott indokokra
tekintettel az ügy érdemére kiható módon nem
jogszabálysértő az alábbiak miatt.
[56] Figyelemmel arra, hogy a felülvizsgálati kérelem
befogadására elsősorban a Kp. 78. § (4)
bekezdéséhez
kapcsolódó
alperesi
érvelés
vizsgálatának szükségessége miatt került sor, ezért a
Kúria először a Kp. 78. § (4) bekezdésének az
alperes által állított megsértését vizsgálta, és
megállapította, hogy az alperes hivatkozása
alaptalan.
[57] A Kp. 78. § (4) bekezdésének az elsőfokú ítéletben
és a felülvizsgálati kérelemben is pontosan
hivatkozott normaszövege a tény és körülmény
hivatkozhatóságával
kapcsolatban
tartalmaz
szabályozást. Ebből következően amennyiben a fél,
jelesül a felperes a megelőző eljárásban nem
hivatkozott egy adott bizonyítékra vagy bizonyítási
indítványt nem tett – egy már a megelőző eljárásban
is hivatkozott tény és körülmény vonatkozásában –,
ez nem zárja ki ezen bizonyítási indítvány
közigazgatási bíróság általi figyelembevételét. A
Kp. 78. § (4) bekezdése ugyanis csak a megelőző
eljárás idején fennálló és a megelőző eljárásban nem
értékelt, felperes részéről önhiba miatt nem
hivatkozott tény és körülmény – és nem a
bizonyíték, bizonyítási indítvány – bíróság általi
figyelembevételét zárja ki.
[58] A felperes a felülvizsgálati ellenkérelmében
helyesen hivatkozott arra, hogy az elsőfokú
határozattal szemben előterjesztett fellebbezésében
valamennyi olyan körülményre és tényre már
hivatkozott, amely a kereseti kérelmében
hivatkozásra került, az ehhez kapcsolódó bizonyítási
indítványok előterjeszthetőségét pedig a Kp. 78. §
(4) bekezdése nem zárja ki.
[59] A felülvizsgálati kérelem kiegészítése (6. sorszám
alatti irat) alaptalanul állította, hogy a felperes nem
kérte fellebbezésében a többi mérlegpont mérési
bizonylatainak csatolását, ugyanis a további
mérlegek
súlyadatainak
ellenőrzésére
tett
indítványában a felperes egyértelműen jelezte
milyen tények, körülmények vizsgálatát kéri.
[60] Megjegyzi a Kúria a felülvizsgálati kérelemben
előadottakra tekintettel, hogy az ítélet új eljárásra
kötelező útmutatása a tanúmeghallgatást nem
kötelezően
írta
elő,
a
tanúbizonyítás
teljesíthetőségének vizsgálata került ugyanis
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előírásra a kötött, illetve szabad bizonyítási
rendszerről történő állásfoglalás függvényében.
A Kúria fontosnak tartja megjegyezni, hogy a
felülvizsgálati ellenkérelmében a kimentéshez
kapcsolódóan a felperes alaptalanul hivatkozott a
Kkt. 2020. december 19-én hatályba lépő 21/A. §
(3a) bekezdésére, ugyanis a Kkt. 2020. évi
CXXXVII. törvény 3. §-ával normaszövegbe épített
törvényi rendelkezés hatályba lépése későbbi, mint
az alperes határozata meghozatala dátuma, és
átmeneti szabályok hiányában a Kp. 85. § (2)
bekezdése annak alkalmazását kizárja.
Tévesen hivatkozott azonban a felülvizsgálati
kérelem a kimentés vizsgálatának bíróság általi
előírására mind a Kp. 78. § (4) bekezdésének, mind
a 85. § (2) bekezdésének megsértésével
összefüggésben, ugyanis a megelőző eljárásban az
elsőfokú közigazgatási cselekménnyel szemben
előterjesztett jogorvoslati kérelmében a felperes már
hivatkozott felelősség alóli mentesülésének
lehetőségére.
A felülvizsgálati kérelem új eljárásra vonatkozó
útmutatás jogsérelmét állító része az Ákr. 44. §-ával
összefüggésben is alaptalan hivatkozást tartalmaz.
Az elsőfokú bíróság ugyanis az alperes
közigazgatási cselekményével szembeni legfőbb
kritikát annak indokolásbeli hiányossága miatt és a
tényállás teljes körű tisztázásának hiánya miatt
állapította meg. Tekintve, hogy a közigazgatási per
keretét adó eljárás hivatalból indult eljárás, a
tényállástisztázási kötelezettség az alperes, illetve
elsőfokú hatóság feladata volt, amely az Ákr. 62. §
tényállástisztázásra vonatkozó szabályozásából is
következik. A felülvizsgálati kérelem az
Ákr. 62. §-ának megsértését nem állította.
A felülvizsgálati kérelem a Kfv.I.35.882/2014/4.
számú kúriai döntésre a Kp. 78. § (4) bekezdésének
sérelmével összefüggésben alaptalanul hivatkozott,
egyrészt azért, mert a hivatkozott kúriai döntés a
Kp. hatályát megelőző, az 1952. évi Pp. XX.
fejezete szerinti közigazgatási perre vonatkozó
eljárási rend értelmezéséhez kapcsolódik, amelyhez
képest a Kp. 78. § (4) bekezdése új jogintézmény,
másrészt elsősorban a kereseti kérelemhez kötöttség
kérdését vizsgálta.
A felülvizsgálati kérelem elvi szinten helyesen
hivatkozott arra, hogy a Kp. 2. § (4) bekezdése és a
85. § (1) bekezdése kijelöli a közigazgatási per
kereteit, és ebből a szempontból releváns lehet a
Kúria Kfv.I.35.882/2014/4. számú döntése is, amely
szerint az ügy érdemi eldöntése szempontjából nem
releváns tények és az ügyfél által nem vitatott
tények vizsgálata nem kérhető számon. A kereseti
kérelemhez kötöttség megsértését azonban a
felülvizsgálati kérelem az alábbiak miatt alaptalanul
hivatkozta.
Annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy az adott
megelőző eljárásban kötött vagy szabad bizonyítási
rendszer szerint folyik-e az eljárás – annak kereseti
kérelemben történő vitatása hiányában is –, a
jogvitához kapcsolódó egyfajta levezetése magának
a döntésnek, előkérdése az érdemi döntésnek. Itt
jegyzi meg a Kúria, hogy a felülvizsgálati eljárásban
a tárgyaláson az alperes ennek kérdésében akként
nyilatkozott, hogy az elsőfokú eljárásban kötött, míg
a másodfokú eljárásban szabad bizonyítási rendszer
szabályai szerint kellett eljárnia.
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[67] Az ítélet indokolásának [54] bekezdése a
felülvizsgálati kérelemben hivatkozott jogsértő
voltával összefüggésben a Kúria jelen ítélete
indokolásának [61] pontjában már kifejtette
álláspontját.
[68] Egyebekben a Kúria megjegyzi, hogy az elsőfokú
ítélet [54] bekezdése által hivatkozott 2017. évi L.
törvény 5. §-ához fűzött miniszteri indokolás nem a
bíróság által hivatkozott indokokat, hanem a 2020.
évi CXXXVII. törvény 3. §-ához kapcsolódó
indokolást tartalmazza, amely a Kkt. 21/A. § (3a)
bekezdését ültette be a közúti közlekedésről szóló
törvény szabályai közé 2020. december 19-i
hatállyal, ez azonban az ítéletet, annak érdemi
döntését érintő részét jogsértővé nem teszi.
[69] Nem sértette meg az elsőfokú bíróság a kereseti
kérelemhez kötöttség elvét a megelőző eljárásban
kifejtett nyilatkozattételi jog és fellebbezéshez
csatolt okirati bizonyítékok kiegészítésével
összefüggő jogsértés megállapítása során sem, a
Kúria mindezeket a megállapításokat úgy értékelte,
hogy az elsőfokú bíróság a megelőző eljárásban
alperes által elmulasztott tényállás-feltárási
kötelezettség tényét állapította meg.
[70] Azt a Kúria is észlelte, hogy az elsőfokú bíróság az
új eljárásra vonatkozó útmutatásában, kiemelten az
ítélet indokolása [64] pontjában több olyan
körülmény vizsgálatát is előírta, amelyek nem
szükségszerűen részei a tényállás feltárásának, ezt
azonban nem tartotta az ügy érdemére kiható
jogsértésnek, és a leírt bizonyítási irány nem volt
kirívóan okszerűtlen, ugyanis a tényállás tisztázása
előre nem látható megállapításokat eredményezhet,
melyhez kapcsolódóan a tényállás további feltárási
kötelezettség mértéke az ügy adott menetétől, a
rendelkezésre
álló
tények,
bizonyítékok
értékeléséből levont következtetés eredményéből
vonható le.
[71] A felülvizsgálati ellenkérelemre tett észrevételében
az alperes helyesen hivatkozott arra, hogy a
felülvizsgálati eljárásban bizonyítás felvételének
helye nincs, a felperes részéről felülvizsgálati
ellenkérelméhez csatolt tanulmányt a Kúria nem
értékelhette.
[72] Alaptalanul
hivatkozott
a
felülvizsgálati
ellenkérelem a kereseti kérelemhez kötöttség
körében arra, hogy a keresetében határozat
megsemmisítése iránti indítványt tett, és ilyen
döntés született. Ahogy erre az alperes helyesen
hivatkozott, a kereseti kérelem kötelező tartalmi
eleme a közigazgatási tevékenységgel okozott
jogsérelem, az annak alapjául szolgáló tények és
azok bizonyítékai előadása, és a közigazgatási
bíróság számára a keresetben megjelölt jogsértés
adja a korlátot, mely jogsérelem megjelölést nem
helyettesítheti
a
közigazgatási
cselekmény
megsemmisítését indítványozó kérelem.
[73] A fentiek alapján a Kúria arra a következtetésre
jutott, hogy a felülvizsgálati kérelemben megjelölt
okból az elsőfokú bíróság ítélete – hatályon kívül
helyezésre indokot adó módon – nem jogsértő, ezért
a Kp. 121. § (2) bekezdésének alkalmazásával
annak hatályában való fenntartásáról rendelkezett.
(Kúria Kfv.II.37.722/2021/7.)

A Kp. 83. § (5) bekezdése alapján a felperes
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keresetének fenntartása mellett kiterjesztheti
azt a jogsérelem elhárítása érdekében megvalósított új

közigazgatási cselekményre, ha a jogsérelme nem
nyert a megvalósított közigazgatási cselekmény által
orvoslást. Ha új érdemi határozat született, a
keresetkiterjesztés erre a határozatra vonatkozhat
[2017. évi I. törvény (Kp.) 83. § (1), (2), (5) bek.; 2016.
évi CL. törvény (Ákr.) 120. §; 2016. évi CXXX.
törvény (Pp.) 130. § (1), (2) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A nigériai állampolgárságú felperes 2018. március
8-án állandó tartózkodási kártya kiállítása iránti
kérelmet terjesztett elő a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal Budapest és Pest Megyei
Regionális Igazgatóságánál (a továbbiakban:
elsőfokú hatóság) I. O. és I. O. Á. kiskorú magyar
állampolgár gyermekeire tekintettel. Az elsőfokú
hatóság részére AK112250 számon 2028. április 28ig érvényes állandó tartózkodási kártyát állított ki.
[2] A Fővárosi Nyomozó Ügyészség büntetőeljárást
indított a felperessel szemben kínálással, átadással,
forgalomba hozatallal, kereskedéssel elkövetett
kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt,
melynek során a Budai Központi Kerületi Bíróság
2019. október 24-én elrendelte az előzetes
letartóztatását.
[3] Az elsőfokú hatóság a felperes részére kiállított
állandó
tartózkodási
kártyát
visszavonta,
hivatkozással arra, hogy mind a Budapesti Rendőrfőkapitányság, mind az Alkotmányvédelmi Hivatal
véleménye szerint a felperes magyarországi
tartózkodása sérti Magyarország közrendjét,
közbiztonságát és nemzetbiztonsági érdekét.
[4] Az I. rendű alperes határozatában (a továbbiakban:
alaphatározat) az elsőfokú hatóság határozatát
helybenhagyta. Döntésében arra hivatkozott, hogy a
II.
rendű
alperes
állásfoglalásával
az
Alkotmányvédelmi Hivatal, a III. rendű alperes a
Budapesti Rendőr-főkapitányság véleményével
egyezően állapította meg, hogy a felperes
magyarországi tartózkodása sérti Magyarország
közrendjét, közbiztonsági érdekét. Döntésének
indokolásában felhívta a szabad mozgás és
tartózkodás
jogával
rendelkező
személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I.
törvény 94. § (4) bekezdés b) pontját, (5)
bekezdését, valamint az annak végrehajtására
kiadott 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 39. § (5)
bekezdését.
[5] Az I. rendű alperes 2021. február 23-án kelt
határozatával saját hatáskörben visszavonta (a
továbbiakban: visszavonó határozat) alaphatározatát
és a tényállás további tisztázása érdekében a
másodfokú idegenrendészeti hatósági eljárás
folytatását rendelte el. Ezen eljárás során az I. rendű
alperes 2021. április 14-én új határozatot hozott,
amelyben a felperes fellebbezését ismételten
elutasította
és
az
elsőfokú
határozatot
helybenhagyta.
A kereseti kérelem
[6] A felperes keresetlevelében elsődlegesen az
alaphatározatot támadta, majd azt kiterjesztette a
visszavonó határozatra is, és 12. számú
beadványával a per során kérte az új határozat
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perben történő érdemi felülvizsgálatát. Az Európai
Unió jogának alkalmazása mellett indítványozta az
alaphatározat elsőfokú határozatra is kiterjedő
megsemmisítését és az I. rendű alperes új eljárás
lefolytatására kötelezését. Az alaphatározatot
elsődlegesen eljárási- és anyagi jogi jogsértésekre
alapítottan támadta, míg a visszavonó határozat
jogellenessége körében kifejtette, hogy arról
kizárólag a harmadik tárgyalást követően tett
bejelentést az I. rendű alperes. Hangsúlyozta, az
eljárás megszüntetésének nem volt jogalapja, hiszen
a másodfokú határozat visszavonása és az eljárás
folytatásának jogi természete szerint nem tartozik a
permegszüntetési okok közé, a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 81. §-a értelmében. A
visszavonó határozat önmagában, az új másodfokú
határozat meghozatala nélkül nem lehet a
keresetben hivatkozott jogsérelem orvoslása. Utalt a
Kúria Kfv.V.35.666/2011/7. és Kfv.V.35.688/
2011/9. számú határozataira, melyek szerint a
visszavonás tárgyában hozott döntés jogszerűsége
kizárólag akkor vizsgálható felül, ha megismerhető
belőle a tényállás, az annak alapjául szolgáló
bizonyítékok, jogszabályhelyek, amelyek miatt a
hatóság az alapdöntését jogszabálysértőnek
minősítette. A visszavonó határozat azonban oly
mértékben hiányosan teljesíti e feltételeket, hogy az
felülbírálatra alkalmatlan.
Az elsőfokú ítélet
[7] A törvényszék ítéletében a felperes keresetét
elutasította.
[8] Érdemi alaphatározat hiányában az eljárt bíróság
kizárólag a visszavonó határozat jogszerűségét
vizsgálta oly módon, hogy az érdemben eleget tesze a felperes kereseti kérelmének. Az új határozatot
és az azzal kapcsolatos felperesi érveket a perben
nem vizsgálta, az azt indítványozó 12. számú
beadványt új perszámra lajstromozta.
[9] A
visszavonó
határozat
bejelentésének
időszerűségével kapcsolatosan kifejtette, a Kp. 83.
§-a nem szűkíti le a közigazgatási szerv jogsérelemorvoslásának lehetőségét kizárólag az első
tárgyalásig. Az I. rendű alperes nem volt elzárva a
folytatólagos eljárások idején sem a jogsérelem
orvoslásától, mivel a bíróság az első tárgyaláson
nem hozott ítéletet. A Kp. 83. §-a szerinti
bejelentésnek perjogi szempontból folytatólagos
tárgyalás esetén az a következménye, hogy a
bíróságnak nem kötelező felfüggesztenie az
eljárását, maga döntheti tehát el, hogy a perben a
közigazgatási szerv által hivatalból indított döntés
felülvizsgálatot bevárja-e. A visszavonó határozat
ezáltal nem hatálytalan, így annak jogszerűségét
érdemben vizsgálta.
[10] A felperes kereseti kérelmében hivatkozottak
mentén a visszavonó határozattal kapcsolatos
indokolási kötelezettség megsértését nem, azonban
annak
kézbesítésével
kapcsolatos
felperesi
kifogások megalapozottságát megállapította.
[11] A visszavonó határozat határidőn túli kézbesítését
illetően hangsúlyozta, hogy az a határozat
jogszerűségét nem érintette, eljárásjogi garanciák
sérelmével nem járt, hiszen a döntés tartalmát a
felperes a bírósági eljárásban megismerhette, arra
vonatkozóan nyilatkozatot terjeszthetett elő. A
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felperes tisztességes eljáráshoz és hatékony
jogorvoslathoz való joga nem sérült.
[12] A visszavonás indokoltsága körében utalt a Kúria
Kfv.VI.37.600/2018/5. számú ítéletére, amelyben
elvi tételként rögzítette a legfőbb bírói szerv, hogy a
visszavonó döntésben a hatóságnak elegendő az
alapdöntés jogszabálysértő jellegére utalnia, a
konkrét jogszabálysértést nem kell megjelölnie. A
részletes jogi érvelést az új határozatnak kell
tartalmaznia, amellyel szemben az azzal egyet nem
értő jogorvoslatot vehet igénybe. Összességében
kimondta, hogy az I. rendű alperes visszavonó
határozata az ügy érdemére kiható eljárási
jogszabályt nem sértett, az jogszerű és
megalapozott, ezért a felperes keresetét elutasította.
[13] A visszavonó határozat jogszerűsége okán az
alaphatározat nem létezőnek minősül, így az azzal
kapcsolatos anyagi és eljárásjogi kifogásokat a
bíróság érdemben nem vizsgálta. Az előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezését, az uniós
jog értelmezését szükségtelennek ítélte meg, melyre
figyelemmel az indítványt elutasította.
A felülvizsgálat és az ellenkérelmek
[14] A felperes felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen a
jogerős ítélet hatályon kívül helyezése és az
elsőfokú bíróság új eljárás lefolytatására és új
határozat hozatalára utasítását kérte, míg
másodlagosan a jogerős ítélet oly módon történő
megváltoztatását, hogy az I. rendű alperes
határozatát a bíróság semmisítse meg, és a hatóságot
új eljárás lefolytatására, új határozat hozatalára
utasítsa. Az új eljárásra utasítás körében kérte, hogy
a Kúria kötelezze az elsőfokú bíróságot az Európai
Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) eljárásának
kezdeményezésére. Egyidejűleg indítványozta, hogy
a Kúria az EUB előtt előzetes döntéshozatali eljárást
kezdeményezzen.
[15] Hivatkozása szerint az elsőfokú bíróság az EUB
előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményező és
egyidejűleg az elsőfokú bírósági eljárásnak az EUB
eljárásának befejezéséig történő felfüggesztését
elrendelő végzését a 2021. február 17-én kelt
végzésében írásba foglalta. Majd ezt követően
kapott arról tájékoztatást, hogy az elsőfokú bíróság
okafogyottnak
nyilvánította
az
előzetes
döntéshozatali
eljárását
kezdeményező
23.
sorszámú végzését, elrendelte az eljárás
felfüggesztésének megszüntetését és a pert új
számra lajstromozta. Az I. rendű alperes sem a
visszavonó határozatát, sem az annak nyomán
folytatott másodfokú eljárás megindításának tényét
nem közölte a felperessel egészen 2021. április 26ig. Érvelése szerint azonban az I. rendű alperes
visszavonó döntése nem lehet jogalapja a már
elrendelt felfüggesztés okafogyottá nyilvánításának
és az eljárás megszüntetésének.
[16] Rámutatott, a felperes eljárási jogainak sérelmét
okozza a törvényszék ítéletének 14. pontjában a Kp.
83.
§-ával
kapcsolatban
kifejtett
téves
jogértelmezése. Továbbra is állította, az I. rendű
alperes visszavonó határozata a felperes kereseti
kérelmének nem tesz eleget, az önmagában új
másodfokú
határozat
meghozatala
nélkül
nyilvánvalóan nem lehet a keresetben hivatkozott
jogsérelem orvoslása, legfeljebb annak első lépése.
Azzal ugyanis, hogy az I. rendű alperes visszavonta
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[17]

[18]

[19]

[20]

a másodfokú határozatot, még nem szüntette meg a
jogsérelmet, hiszen a felperes számára továbbra sem
biztosította a tartózkodási jogot, amelyet eredetileg
állandó tartózkodási kártya formájában magyar
állampolgár családtagjaira tekintettel szerzett meg.
Kereseti kérelme kizárólag akkor teljesül, ha a
hatóság nem fosztja meg a magyarországi
tartózkodási jogától. Erre vonatkozóan azonban a
visszavonó határozat nem tartalmaz megállapítást.
Ellenben a II. és a III. rendű alperes szakhatósági
állásfoglalásai továbbra is érvényesek, hiszen azokat
a perben fenntartották. Így az I. rendű alperes az új
eljárásban sem hozhat érdemben más döntést, mint
az állandó tartózkodási kártya visszavonásáról szóló
határozatot. Az I. rendű alperesre nézve kötelező
erejű állásfoglalást kiállító szakhatóság körébe eső
tényállás tisztázása nem lehet az I. rendű alperes
hatáskörében felmerülő határozat-visszavonási ok.
Hiszen, ha a megismételt eljárásban az I. rendű
alperes további tényállástisztázást végez, a
szakhatóságok állásfoglalása akkor is kötni fogja.
Kiemelte, a felperes kereseti kérelme akkor
teljesülne, ha a kereseti kérelemben írtak szerint a
felperes tisztességes eljáráshoz és hatékony
jogorvoslathoz való jogát sértő szakhatósági
állásfoglalások visszavonásra kerülnének.
Utalt arra is, hogy téves az az álláspont, miszerint a
visszavonó határozat következtében meghozandó
újabb másodfokú döntés a perben ne lett volna
támadható. A meghozandó új másodfokú határozat
ugyanis kapcsolódik a keresettel támadott
határozathoz.
Ismételten hangsúlyozta, hogy az I. rendű alperes
közigazgatási
cselekményével
kapcsolatos
bejelentése elkésett, ezáltal az hatálytalan. Ezt
támasztja alá a Kp. 83. §-ához fűzött kommentár is.
A jogsérelem közigazgatási eljárásban történő
orvoslására pontosan a perben tanúsított
visszaélésszerű
joggyakorlás
hatékony
visszaszorítása érdekében kerül sor időbeli korlátok
közé szorítva.
Sérelmezte azt is, hogy annak ellenére, hogy az
elsőfokú bíróság az EUB előtti eljárás
kezdeményezéséről és a per felfüggesztéséről
tájékoztatta, a felperes részére ezt a végzést végül
csak 2021. április 15-én, az ezzel kapcsolatos
iratbetekintési
kérelem
eredményeként
kézbesítették. Ellenben a 23. számú végzést közel
két hónapig nem továbbították az EUB részére.
Jogsértőnek tartotta az ítéletet abból az okból is,
hogy az elsőfokú bíróság a 2021. május 12-én kelt,
az új határozatra vonatkozó keresetkiterjesztést is
tartalmazó beadványát, az abban foglaltakat nem
értékelte.
Az alperesek felülvizsgálati ellenkérelmükben
kérték az elsőfokú bíróság jogerős ítéletének
hatályában fenntartását.

A Kúria döntése és jogi indokai
[22] A felperes felülvizsgálati kérelme – az alábbiak
szerint – alapos.
[23] A felülvizsgálati eljárás kereteit a Kp. 115. § (2)
bekezdése folytán alkalmazandó Kp. 108. § (1)
bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelem és
felülvizsgálati ellenkérelem jelöli ki. A Kúriának
alapvetően arról kellett döntenie, hogy az elsőfokú

[24]
[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

bíróság eljárásában történt-e az ügy érdemére is
kiható eljárásjogi jogszabálysértés.
A Kúria álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a
törvényesen megállapított tényállásból helytelen
eljárásjogi következtetéseket vont le.
A Kúria mindenekelőtt rögzíti – utalva a
Kpkf.VII.40.040/2021/7. számú döntésre – hogy az
eljárás megszüntetésének a részletszabályait a Kp.
81. § (1) bekezdés g) pontja alkalmazásának az
esetkörére a Kp. [A jogsérelem orvoslása a
közigazgatási eljárásban] cím alatti 83. § (1)–(7)
bekezdései rögzítik. A Kp. 83. §-ának rendelkezései
kizárólag azokra az esetekre alkalmazhatók,
amelyekben a közigazgatási szerv a keresetlevélben
állított jogsérelem orvoslása érdekében saját
hatáskörben eljárást indít. Ha pedig a közigazgatási
szerv vagy annak jogorvoslati szerve a jogsérelmet
a kereseti kérelemnek eleget téve orvosolja, a
bíróság az eljárását megszünteti.
A Kp. 83. § (1) bekezdése szerint, ha a
keresetlevélben állított jogsérelem orvoslása
érdekében az arra jogosult közigazgatási szerv
eljárást indít, erről haladéktalanul értesíti a
bíróságot. A bíróság eljárását a közigazgatási eljárás
befejezéséig felfüggeszti. A (2) bekezdés
értelmében
ezen
közigazgatási
eljárás
megindításának ténye legkésőbb az első
tárgyaláson, hivatalbóli vizsgálat vagy bizonyítás
elrendelése esetén az elrendelés közlésétől számított
tizenöt napon belül jelenthető be.
A helyes eljárásrend a Kp. 83. § (5) és (6)
bekezdése szerint az, ha a bíróság a közigazgatási
szervnek
a
jogsérelem
orvoslására
tett
cselekményére tekintettel nyilatkozattételre hívja fel
a felperest. Ha a felperes nyilatkozata szerint a
cselekmény a kereseti kérelemnek nem tesz eleget,
a felperes a keresetét a jogsérelem orvoslása
érdekében tett cselekményre is kiterjesztheti. Ha
pedig a felperes a bíróság által meghatározott
határidőn belül nem nyilatkozik, és a jogsérelem
orvoslása érdekében tett cselekmény a kereseti
kérelemnek eleget tett, a bíróság az eljárást
megszünteti, és az alperest a felperes, valamint a
felperest támogató érdekelt perköltségének
megfizetésére kötelezi.
A perbeli esetben az I. rendű alperes a harmadik
tárgyalást követően, 2021. február 26-án
tájékoztatta az elsőfokú bíróságot arról, hogy 2021.
február 23-án kelt 106-Át-1808/12/2021. számú
határozatában saját hatáskörben visszavonta az
alaphatározatát, egyben a másodfokú eljárás
folytatását rendelte el. Majd utalva arra, hogy a Kp.
83. §-ának jelen ügyre irányadó értelmezéséből az
eljárt bíróság álláspontja szerint az következik, hogy
a 106-Át-1808/12/2021. számú határozat tekinthető
a keresetlevélben állított jogsérelem orvoslása
körében tett közigazgatási cselekménynek, az
eljárás megszüntetésének terhével felhívta a
felperest, hogy a Kp. 83. § (5) bekezdése alapján
nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy az I. rendű
alperes
határozatának
visszavonásával
tett
intézkedése a kereseti kérelmének eleget tesz-e.
A felperes nyilatkozatának értékelése során arra a
következtetésre jutott, hogy a felperes keresetét
kiterjesztette a visszavonó és az eljárás lefolytatását
elrendelő határozatra és e körben ítéletet hozott
azzal, hogy a közigazgatási eljárásban időközben
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megszületett új határozattal szembeni keresetet új
perszámra iktatta.
A Kúria elsősorban megjegyzi, sem a Kp., sem az
Ákr. nem tartotta fenn a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
114. § (2) bekezdésében foglalt azon korábbi
korlátozást, hogyha a döntés bírósági felülvizsgálata
volt folyamatban, a hatóság az érdemi ellenkérelem
előterjesztéséig vonhatta vissza a döntését.
A Kp. azt sem zárja ki, hogy a közigazgatási szerv
bejelentés hiányában is cselekedjen, ennek pedig
kihatása lehet a per tárgyává tett közigazgatási
tevékenységre. Előfordulhat, hogy a közigazgatási
szerv és a bíróság eljárása párhuzamosan folyik, a
bíróság döntése pedig primátust élvez a
közigazgatási szerv döntése felett. Ha azonban a per
folyamatban léte alatt a közigazgatási szerv
megváltoztatja a korábbi cselekményét, ezt a
bíróságnak – a perjogi helyzet függvényében –
figyelembe kell vennie.
Ennek
a
figyelembevétele
elsősorban
a
Kp. 83. §-ában előírt eljárásrend lefolytatása mellett
arra terjed ki, hogy a cselekmény a kereseti
kérelemnek eleget tesz-e.
A Kp. 83. § (5) bekezdése alapján a felperes
keresetének fenntartása mellett ki is terjesztheti azt a
jogsérelem elhárítása érdekében megvalósított új
közigazgatási cselekményre, ha a jogsérelme nem
nyert a megvalósított közigazgatási cselekmény
által orvoslást, ezt azonban csak olyan döntéssel
szemben teheti meg, mellyel szemben a bírósági
felülvizsgálat lehetősége biztosított. Az elsőfokú
bíróságnak tehát vizsgálnia kell a jogsérelem
keresetnek megfelelő orvoslását, és döntenie a
kiterjesztés lehetőségéről. Ez azonban nem bármely
határozatra vonatkozik, hisz jelen esetben a
jogsérelem elhárítása érdekében megvalósított
közigazgatási cselekmény a visszavonó határozaton
keresztül született új határozat volt. Ebben az
esetben a keresetkiterjesztés Kp. 83. § (5)
bekezdésében megfogalmazott esete a jogsérelem
orvoslása körében, az annak eredményeként
meghozott döntésre terjedhet ki. Ezt támasztja alá a
Kp. 83. § (1) bekezdésében rögzített eljárás
felfüggesztési kötelezettség is.
A visszavonó és az eljárás folytatását elrendelő
határozat ennek megfelelően nem orvosolta a
jogsérelmet, az ügyet érdemben nem döntötte el, azt
nem zárta le, így a felperes keresetkiterjesztése erre
nem terjedhetett ki. A visszavonó és az eljárás
folytatását elrendelő határozattal szembeni kereset
joghatását tekintve időelőtti, a jogsérelem orvoslása
körében a korábbi határozat helyébe ugyanilyen
rendeltetésű döntés, vagyis a közigazgatási ügyet
véglegesen elbíráló határozat léphet. A felperes
keresetét ebben az ügyben a Kp. 83. § (5) bekezdése
alapulvételével kizárólag az új eljárásban született
érdemi határozatra terjeszthette ki, amelyre a
felperes nyilatkozott is.
Ezáltal a felperes jogorvoslati joga nem enyészett el,
hiszen a visszavonó határozat iránymutatása alapján
lefolytatásra kerülő és folytatandó eljárás
eredményeként perindítási joga ismételten megnyílt,
a határozatot a bíróság érdemben vizsgálja. Az új
másodfokú határozat jogsértő kirekesztésére nem
került sor a felperes érveivel szemben. Ugyanakkor
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nem helytálló az az elsőfokú bírósági megállapítás,
amely szerint az a határozat a pernek nem
képezhette tárgyát. Pontosan annak a határozatnak
kellett volna a per tárgyát képeznie. Ez az eljárási
jogsérelem pedig az ügy érdemére kiható módon
jogsértő, ezért a Kúria a Kp. 121. § (1) bekezdés a)
pontjának alkalmazásával az ítélet hatályon kívül
helyezéséről és a bíróság új eljárás lefolytatására és
új határozat hozatalára utasításáról döntött.
[36] Az új eljárásban az elsőfokú bíróságnak a
Kp. 83. §-a szerinti eljárásrend szabályait betartva
kell eljárnia, és figyelemmel kell lennie arra, hogy a
felperes a keresetét kizárólag mely határozatra
terjesztheti ki az (5) bekezdés szerint. Figyelemmel
arra, hogy az új határozattal szembeni kereset
folytán új perszámra iktatás történt, célszerű a
folyamatban
levő
perben
eljáró
bíróság
tájékoztatása a Kúria jelen ügyben hozott
döntéséről, ezt követően az ügyek egyesítése és a
felperes nyilatkozatának vizsgálata abban a körben,
hogy az új határozat a keresetben állított
jogsérelmet orvosolja-e.
[37] A felülvizsgálati kérelem további indoka szerint
jogsértő
volt
az
EUB
előtti
eljárás
kezdeményezéséről és a per felfüggesztéséről hozott
végzést követő bírósági eljárás.
[38] A Kúria hangsúlyozza, ezek az eljárási kérdések
nem ebben a perben értékelendőek. A Kúria nem
tartotta indokoltnak az EUB előzetes döntéshozatali
eljárásnak kezdeményezését a visszavonó határozat
felülvizsgálata folytán, hiszen az indítványban
megfogalmazott kérdések nem a visszavonás
jogszerűségét érintik, hanem az új határozat
megállapításaira vonatkoznak, azon határozat
felülvizsgálata
során
kell
dönteni
a
kezdeményezésről.
(Kúria Kfv.III.37.766/2021/7.)
A
vállalkozás
a
kellékszavatosságra
138
vonatkozó
jogszabályi
kötelezettség
fennállásáról a kellékszavatosság fogalmának pontos

és megfelelő használatával köteles a fogyasztót
tájékoztatni olyan módon, hogy a fogyasztó számára
világos és egyértelmű legyen a kellékszavatosság, a
termékszavatosság és a jótállás jelentése közötti
különbség. A kellékszavatosság fogalmának pontos
használata magában foglalja a fogyasztót megillető
szavatossági jogokról való teljes körű és a jogszabályi
előírásnak megfelelő tájékoztatást [2008. évi XLVII.
törvény (Fttv.) 6–7. §; 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet 9. § (1), (3) bek.; 1997. évi CLV. törvény
(Fgytv.) 47. § (1), (5) bek.; 2017. évi I. törvény (Kp.)
85. § (5) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az alperes 2020. december 2-án – az Innovációs és
Technológiai Minisztérium „a szavatossági és
jótállási igények intézésének átfogó ellenőrzése a
hagyományos és az online kereskedelmi
forgalomban” tárgyú témavizsgálata keretében –
próbavásárlást tartott a felperes Gy., K. út 1. szám
alatti
„Cipőbolt”
elnevezésű
kereskedelmi
egységében, melynek során az alperes munkatársai
egy pár női cipőt vásároltak. A hatósági
ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv szerint a termék
vételárának kifizetése közben a pénztáros elmondta,
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[2]

[3]

[4]

[5]

hogy a cipő méretprobléma miatt 100 napig vihető
vissza hordatlan állapotban. A próbavásárlást
végzők kérdésére a pénztáros azt a választ adta,
hogy minőségi hiba esetén 2 évig lehet a lábbelit
visszavinni, amelyet ilyenkor bevizsgálnak.
Amennyiben a hiba a rendeltetésszerű használatból
ered, azt kijavítják, ha gyártási eredetű, akkor
kicserélik a terméket. A pénztáros munkatárs
elmondását a fizetéskor a pultnál tartózkodó
üzletvezető-helyettes megerősítette és megismételte
akként, hogy gyártási hiba esetén javítás vagy csere
lehetséges első körben, és ezután van lehetősége a
fogyasztónak az elállásra. Ezt követően a pénztáros
a nyugtához hozzátűzte a „Vásárlói tájékoztatót”, és
felhívta a figyelmet arra, hogy a szavatosságról a
részletes leírást a tájékoztatóban találják.
Miután az alperes munkatársai felfedték magukat, a
felperes jelen lévő munkatársa a helyszínen akként
nyilatkozott, hogy szóban nem kötelesek minden
részletre kiterjedően tájékoztatni a vásárlót. A
„Vásárlói tájékoztatót” a vásárló részére átadták, és
– az erre vonatkozó részek bekarikázása mellett –
fel is hívták a figyelmet, hogy abban minden
szavatossági információ megtalálható.
Az alperes a helyszíni ellenőrzést követően
hivatalból eljárást indított a felperessel szemben, és
a 2020. december 30. napján kelt, BE/37/11684/2020. számú határozatával kötelezte a felperest,
hogy az általa működtetett kereskedelmi
egység(ek)ben
a
vonatkozó
jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő szóbeli, teljes körű, a
valóságnak megfelelő, részletes és időszerű
tájékoztatást adjon a fogyasztóknak az őket
megillető szavatossági jogokról, valamint 100 000
forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.
Döntését azzal indokolta, hogy a felperes a szóbeli
tájékoztatás
során
a
szavatossági
igény
vonatkozásában nem biztosította az egyes jótállási,
szavatossági jogokat (árleszállítás, a hiba kijavítása
vagy kijavíttatása a kötelezett költségére), csupán a
termék javítását, cseréjét és az elállást tette lehetővé,
így a felperes megtévesztő tájékoztatást adott a
fogyasztói jogok érvényesíthetőségéről. Hivatkozott
továbbá arra, hogy a „Vásárlói tájékoztató” hiányos,
megtévesztésre
alkalmas,
ugyanis
a
kellékszavatossági jogok második lépcsőjében
érvényesíthető javítás vagy javíttatás tekintetében
nem tartalmazza azt a lényeges információt, hogy
mindezt a fogyasztó a kereskedő költségén teheti
meg. Nem tartalmaz továbbá információt arra
nézve, hogy mit jelent a tájékoztatóban rögzített
„nem megfelelő határidőn belül” történő vállalás.
Határozatában
megsértett
jogszabályként
hivatkozott a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. § (2)
bekezdésére, illetve a 6:157. § (2) bekezdésére, a
fogyasztókkal
szembeni
tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 2. § h)
pontjára, a 3. § (1) és (3) bekezdésére, a 6. § (1)
bekezdés i) pontjára és a 7. § (1) bekezdés a) és b)
pontjára, valamint a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdés e) pontjára és (3)
bekezdésére. Határozatában rögzítette, hogy a
fogyasztók szavatossági jogai alapvető fogyasztói

jogosultságnak tekinthetők. Hibás teljesítés esetén a
fogyasztó választhat a Ptk. által biztosított
szavatossági jogosultságok közül. Azzal a
magatartással, hogy a felperes a szóbeli
tájékoztatása során kizárólag a hibás termék
javítását, cseréjét és az elállást tette lehetővé,
írásban pedig nem nyújtott tájékoztatást arról, hogy
a fogyasztó a kereskedő költségén javíthat vagy
javíttathat, illetve, hogy mit jelent a „megfelelő
határidő”, hátrányosan befolyásolja a fogyasztó
ügyleti döntését, sérti a fogyasztó tájékoztatáshoz és
jogérvényesítéshez fűződő érdekét. Amennyiben
szóbeli tájékoztatás hangzik el, annak pontosnak
kell lennie, és nem tartalmazhat olyan utalásokat,
amelyek megtéveszthetik a fogyasztókat a
vállalkozással szemben érvényesíthető jogok
tekintetében. Kiemelte, hogy a jogsértés már a
szóbeli tájékoztatással megvalósult, e jogsértést az
utólagos tájékozódási lehetőség nem szünteti meg.
[6] A határozatban foglaltak szerint az alperes a
jogkövetkezményeket a fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
47. § (1) bekezdés b) és i) pontja alapján
alkalmazta. A bírság összegének megállapításánál
figyelembe vette a jogsértéssel érintett áru értékét,
az érintett fogyasztók számát, azt, hogy a jogsértés
próbavásárlás során valósult meg. Enyhítő
körülményként nem vette figyelembe az eset
„egyedi előfordulását”, mert a jogsértés egyetlen
kereskedelmi egységben történt megvalósítása a
jogsértés
alapesetét
jelenti.
Bírságnövelő
tényezőként értékelte, hogy a felperes tevékenysége
a fogyasztók széles körét érinti, és a
fogyasztóvédelmi referens kötelező foglalkoztatása
miatt fokozottabban elvárható tőle a jogszabályi
előírások ismerete és alkalmazása. A jogsértő
magatartás folytatásának megtiltását arra tekintettel
tartotta indokoltnak, hogy a felperes a jövőben
jogkövető magatartást tanúsítson.
A felperes keresete és az alperes védekezése
[7] A felperes az alperes határozata ellen keresettel élt,
melyben annak megsemmisítését kérte. Az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 2. § (1)
bekezdésének és (2) bekezdése a) pontjának, a 6. §
(1) bekezdésének, a 62. § (1) bekezdésének, a 81. §
(1) bekezdésének, az Fttv. 2. § h) pontjának, a 3. §
(1) bekezdésének, a 6. § (1) bekezdés i) pontjának, a
7. § (1) bekezdés a) és b) pontjának, az Fgytv. 47. §
(1) és (5) bekezdésének, a Korm. rendelet 9. § (1)
bekezdés e) pontjának és (3) bekezdésének,
valamint az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésének
és XXIV. cikk (1) bekezdésének megsértésére
hivatkozott. Álláspontja szerint az alperes hatáskör
nélkül állapította meg a Ptk. megsértését, valamint
nem tett eleget tényállástisztázási kötelezettségének.
Hivatkozott az elmúlt időszakban lefolytatott
ellenőrzésekre, melyek hiányosságot nem tártak fel.
Sérelmezte, hogy a határozatból nem állapítható
meg, hogy az alperes pontosan mely jogsértést rója
a terhére, nem tűnnek ki az Fttv. és a Korm. rendelet
vonatkozásában a mérlegelés szempontjai, ennek
folytán
a
kiszabott
bírság
összege
is
jogszabálysértő. Hangsúlyozta, hogy az Fttv. két
megjelölt rendelkezésének ugyanazon magatartással
történő egyidejű megsértése kizárt. Kifogásolta,
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hogy a határozat rendelkező része és indokolása
nincs összhangban. Hivatkozott továbbá eljárási
jogainak (védekezéshez való jog, tisztességes
eljáráshoz való jog) az ügy érdemére kiható
sérelmére.
[8] Az alperes a védiratában a kereset elutasítását kérte,
fenntartva a határozatában foglaltakat.
Az elsőfokú ítélet
[9] Az elsőfokú bíróság a felülvizsgálati kérelemmel
támadott ítéletével a felperes keresetét elutasította.
[10] Megállapította, hogy alaptalan a felperes alperesi
hatáskör hiányára történt hivatkozása. Az Fgytv.
45/A. § (2) bekezdése rögzíti ugyanis, hogy a
fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a külön
jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként
meghatározott rendelkezések betartását, így a Korm.
rendelet, mint külön jogszabály 9. § (1) és (3)
bekezdésében meghatározott – a Ptk. 6:159. § (2)
bekezdésében foglalt kellékszavatossági jogok
körében – a vállalkozást terhelő tájékoztatási
kötelezettség teljesítését is.
[11] Ítéletében rögzítette, hogy a Korm. rendelet 9. § (1)
bekezdés e) pontjával együtt értelmezendő a (3)
bekezdés. A Ptk. és a Korm. rendelet fenti
rendelkezéseire hivatkozva rögzítette, hogy a
felperes megsértette a fogyasztó kellékszavatossági
jogai körében fennálló tájékoztatási kötelezettségét,
mert mind a szóbeli, mind az írásbeli tájékoztatása
(„Vásárlói tájékoztató”) hiányos volt: a Ptk. 6:159.
§
(2)
bekezdésében
meghatározott
öt
kellékszavatossági jogból szóban csak háromról
(kijavítás, kicserélés, elállás) adott tájékoztatást az
alperes próbavásárlást végző ellenőrei részére, a
fogyasztói árleszállítás és a hiba felperes költségére
történő kijavításának/kijavíttatásának lehetőségét
nem említette. A felperes által rendszeresített
„Vásárlói tájékoztató” is hiányos a fogyasztókat
megillető kellékszavatossági jogok tekintetében, az
ugyanis nem tartalmazza, hogy a kijavítást vagy
kijavíttatást a fogyasztó a kereskedő költségén teheti
meg, valamint azt sem, hogy mit jelent a „nem
megfelelő határidőben belül” történő vállalás. Ezzel
összefüggésben kiemelte, hogy bár a felperesnek
nem kell kötelezően alkalmaznia a Korm. rendelet
szerinti mintatájékoztatót, az abban foglalt tartalom
kötelező a vállalkozás számára, azaz az ott
meghatározottakról más módon, akár szóban, akár
írásban teljeskörűen tájékoztatni kell a fogyasztót.
[12] Kiemelte, hogy a felperesnek az eljárás során
lehetősége volt nyilatkozatot tenni, ezzel azonban
nem élt, így alappal nem kifogásolhatja, hogy a
perben felhozott tényeket, körülményeket az alperes
nem értékelte. Az alperes tényállástisztázási
kötelezettségének nem képezte részét, hogy más
megyei fogyasztóvédelmi hatóságok a tájékoztatási
kötelezettség kapcsán a perbelitől eltérő egyedi
ügyekben milyen megállapítást tettek, ezért az
Alaptörvény felhívott rendelkezéseinek sérelme
nem állapítható meg.
[13] Az elsőfokú bíróság ítéleti álláspontja szerint a
szavatossági jogról való hiányos írásbeli és szóbeli
tájékoztatás olyan kereskedelmi gyakorlatnak
minősül, amely alkalmas a fogyasztó ügyleti
döntésének befolyásolására, a tájékoztatás ugyanis
nemcsak a szerződés létrejötte, hanem a későbbi
igényérvényesítés szempontjából is releváns, az
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ügyleti döntést befolyásoló tényező. Tévesnek ítélte
a felperes az Fttv. 6. és 7. §-ai egyidejű sérelmének
megállapítása kapcsán kifejtetteket, hiszen a
felperes egyrészt elhallgatta azt a tényt, hogy a
kijavítást/kijavíttatást a fogyasztó a kereskedő
költségén gyakorolhatja, másrészt mindezt olyan
megtévesztő módon tüntette fel, mintha azt a
fogyasztó csak a saját költségén tehetné meg. A
felperes
magatartása
egyrészt
az
áru
megvásárlásáról hozott fogyasztói döntés, másrészt
a fogyasztó azon döntése torzítására volt alkalmas,
hogy az áru meghibásodása esetén mely
szavatossági igényét érvényesítse.
[14] Megállapította, hogy a felperes az ellenőrzésről
felvett
jegyzőkönyv,
illetve
az
eljárás
megindításáról szóló végzés kapcsán olyan tartalmi
követelményekre hivatkozott (a várható szankciók
alapjának, a bírság mérték meghatározásakor
mérlegelés alá vont szempontoknak, valamint annak
a megjelölése, hogy az alperes milyen jogszabályi
rendelkezések vélelmezett megsértését vizsgálja),
melyeknek nincs jogszabályi alapja.
[15] Az elsőfokú bíróságnak az Fgytv. 47. § (5)
bekezdésére, illetve a Kúria gyakorlatára alapított
álláspontja szerint az alperes a bírság összegét
befolyásoló valamennyi releváns tényt és
körülményt értékelte, mérlegelésének szempontjai
és annak okszerűsége kitűnik a határozatból. Az
Fgytv. hivatkozott rendelkezésében, a bírság
összegének meghatározásánál figyelembe vehető
szempontok
felsorolásánál
a
„különösen”
terminológia használata azt jelzi, hogy a felsorolás
nem taxatív jellegű, az alperesnek tehát a
normaszövegben megjelenő szempontok közül csak
azokat a körülményeket kellett értékelnie, amelyek
az ügyben relevánsak voltak.
[16] Az elsőfokú ítéletben foglaltak szerint iratellenes a
felperes azon hivatkozása, hogy a határozat
rendelkező része és indokolása nincs összhangban
egymással. A felperes alaptanul hiányolta a
határozat rendelkező részéből a jogsértő magatartás
elkövetésének megállapítását, a döntést megalapozó
jogi következtetést ugyanis a határozat indokolási
részének kell tartalmaznia. Utalt továbbá arra, hogy
a közigazgatási határozatok rendelkező részében –
amennyiben jogsértő magatartás folytatását
állapította meg a hatóság – elfogadott „a
meghatározott magatartásra kötelezés” forma
használata.
A felülvizsgálati kérelem és az ellenkérelem
[17] Az ügyben a felperes terjesztett elő felülvizsgálati
kérelmet,
melyben
az
elsőfokú
ítélet
megváltoztatását kérte akként, hogy a Kúria az
alperes határozatát semmisítse meg.
[18] Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság tévesen
határozta meg az általa eldöntendő kérdést és ezáltal
a peres eljárás kereteit, megsértve ezzel a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) 2. § (1) bekezdésében
foglaltakat, melynek alapján a bíróság feladata,
hogy eljárásával a közigazgatási tevékenységgel
megvalósított jogsértéssel szemben hatékony
jogvédelmet biztosítson, továbbá sérült a Kp. 4. §
(1) bekezdése, valamint az Alaptörvény XXVIII.
cikk (1) bekezdésében rögzített joga. A
közigazgatási perben megválaszolandó kérdés
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[19]
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[21]
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ugyanis az, hogy az alperes határozata eljárási vagy
anyagi szempontból jogszerű-e, vagy fennállnak-e a
felperes által hivatkozott jogsértések.
Állította, hogy az elsőfokú bíróság nem tett eleget
az indokolási kötelezettségének. Egyrészt nem adta
indokát annak, hogy miért fogadható el a keresettel
támadott határozatban a rendelkező rész és az
indokolás összhangjának egyértelmű hiánya [Fgytv.
47. § (1) bekezdés b) és c) pontjának összemosása],
másrészt az ítélet nem bontotta ki a keresetében
kifejtett alapjogi aspektusokat, így nem vizsgálta
érdemben a jogbiztonság alapkövetelményének és a
bizalomvédelem elvének érvényesülését, megsértve
ezzel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 346. § (5)
bekezdését. Megítélése szerint a jogerős ítélet
iratellenesen állapítja meg, hogy a határozat
indokolása kitér a rendelkező részben foglalt
kötelezés indokaira. A határozat rendelkező része a
„meghatározott magatartásra való kötelezés” formát
használja, az indokolás azonban nem a kötelezésről,
illetve annak indokairól szól, hanem a magatartás
folytatásának „megtiltásáról”. Ezzel az ítélet az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1)
bekezdésébe, valamint az Fgytv. 47. § (1)
bekezdésének b) és c) pontjába ütközik.
Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság tévesen
értékelte a jogsértés egyértelmű meghatározásának
hiányát, a határozatból ugyanis a terhére rótt
jogszabálysértés nem állapítható meg. Előadta, hogy
a jogsértés egyértelmű meghatározása a hatóság
döntésének meghatározó eleme. A jogsértés
rendelkező részben történő megállapításának hiánya
esetén nem alkalmazható az elsőfokú bíróságnak az
az ítéletben kifejtett megközelítése, mely szerint a
határozat rendelkező része és indokolása egymásra
épülnek, „s így a rendelkező rész hiányosságait az
indokolásban foglaltak pótolhatják.” (Felülvizsgálati
kérelem 39. pont.) Ezzel összefüggésben utalt arra,
hogy a perben nem azt kifogásolta, hogy az alperes
ne vizsgálhatná a Ptk. rendelkezéseit, hanem azt,
hogy a határozat indokolása értelmében a Ptk.
rendelkezéseinek megsértését állapította meg,
amelyre azonban nem rendelkezik hatáskörrel. Ezek
következtében az ítélet megsértette az Ákr. 2. § (1)
bekezdését, valamint az Alaptörvény XXVIII.
cikkének (1) bekezdését.
Kifejtette továbbá, hogy az elsőfokú bíróság tévesen
ítélte meg a tényállástisztázási és a bizonyítási
kötelezettség alperes általi teljesítése elmaradásának
kérdését. Álláspontja szerint az alperes nem tárta fel
az Fttv. körében, hogy az általa sérelmezett
magatartás érdemi, jelentős hatást gyakorolhatott
volna a fogyasztó ügyleti döntésére, illetve nem tett
eleget tényállásfeltárási kötelezettségének a bírság
kiszabása
körében
releváns
körülmények
vonatkozásában sem. Ezzel összefüggésben
kifogásolta, hogy az elsőfokú bíróság nem foglalt
állást egyrészt abban a kérdésben, hogy pontosan
mikor valósult meg a jogsértőnek vélt szóbeli
tájékoztatás, az ügyleti döntés előtt vagy azt
követően, másrészt nem tért kis arra sem, hogy a
tájékoztatás jelentős hatást gyakorolhatott-e
fogyasztó ügyleti döntésére.
Előadta továbbá, hogy az elsőfokú bíróság nem
vette figyelembe, hogy a határozat Ptk.
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megsértésével kapcsolatos megállapításai torzítják a
koncentrált védekezésének lehetőségét, és sértik a
tisztességes eljáráshoz való jogot.
Kifogásolta, hogy az elsőfokú bíróság tévesen és
jogszabályellenesen értelmezte a Korm. rendelet
9. § (1) bekezdésének e) pontja és (3) bekezdése
tájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseit és a
mintatájékoztatóban foglaltakat, nem vette ugyanis
figyelembe, hogy a Korm. rendelet a
termékszavatosság vonatkozásában – megfelelve a
2011/83/EU irányelv 5. cikk (1) bekezdés e)
pontjának – kizárólag a jogszabályi kötelezettség
fennállásáról történő tájékoztatást követeli meg, a
jogszabály mellékletében található mintatájékoztató
pedig nem kötelező jellegű. Álláspontja szerint a
Korm. rendelet eltérő terjedelemben határozza meg
a szavatosság és a jótállás kapcsán nyújtandó
tájékoztatás
tartalmát:
jótállás
esetén
a
tájékoztatásnak annak meglétére és feltételeire,
kellék- és termékszavatosság esetén pedig kizárólag
a jogszabályi kötelezettség fennállására kell
kiterjednie.
Sérelmezte, hogy az elsőfokú bíróság tévesen
értelmezte az Fttv. 6. §-át akként, hogy az
elhallgatással is megvalósítható. A fogyasztók
elhallgatás
útján
történő
megtévesztését
eredményező kereskedelmi gyakorlatokra, nem az
Fttv. 6. §-a, hanem a 7. §-a vonatkozik, amely
egyértelműen kimondja, hogy ez a § alkalmazandó
a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges
és ezért jelentős információ elhallgatása esetén.
Előadta, hogy téves a bíróság jogértelmezése, mely
szerint nem kizárt az Fttv. 6. § (1) bekezdése i)
pontjának és 7. § (1) bekezdésének egyidejű
megsértése egyazon magatartással. Egyazon
magatartás ugyanis ugyanazon információ esetében
nem valósíthat meg egyszerre aktív megtévesztést
(valótlan információ állítását) és elhallgatást, ez
fogalmilag kizárt. Figyelmen kívül hagyta az
elsőfokú bíróság azt is, hogy az Fttv. szabályozási
rendszerében a 6. és a 7. § keretei között a
kereskedelmi gyakorlat csak akkor minősülhet
jogsértőnek, ha az érdemben alkalmas a fogyasztó
ügyleti
döntésének
a
befolyásolására.
Összességében arra hivatkozott, hogy az Fttv.
felhívott rendelkezései kapcsán a határozatból nem
állapíthatóak meg az alperes „mérlegelésének”
szempontjai és azok okszerűsége, ezért sérült a Kp.
85. § (5) bekezdése.
Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság figyelmen
kívül hagyta, hogy nem a bíróság feladata az
alperesi határozat hiányosságainak pótlása. Az
alperes ugyanis a határozatában nem állapította meg
egyértelműen, hogy a kifogásolt magatartás
pontosan mely fogyasztói döntés torzítására volt
alkalmas. Nézete szerint az alperes csak a perben
fejtette ki, hogy a tájékoztatás két ügyleti döntést
érint (az áru megvásárlásáról, illetve az áru
meghibásodása esetén érvényesíteni kívánt jogról
való döntést). Ezzel összefüggésben kifejtette, hogy
ez utóbbi hipotetikus döntés, mely ténylegesen nem
létezett, a fogyasztó ugyanis nem került olyan
helyzetbe, hogy döntenie kellett volna arról, él-e
valamilyen jogával, mivel az áru meghibásodása fel
sem merült a vásárlás időpontjában.
A Kúria Pfv.V.20.152/2020/7. számú határozatára
hivatkozva kiemelte, hogy a szavatossági jogokat
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jogszabály határozza meg, és ha nincs külön erre
vonatkozó előírás, akkor a jogszabályról, annak
tartalmáról a vállalkozásoknak nem kell
tájékoztatniuk a fogyasztókat.
Utalt arra is, hogy az elsőfokú bíróság nem vette
figyelembe a Kúria korábbi, jelen ügyben releváns
határozatait, azaz, hogy az állítólagos elhallgatott
információk jelentős, nem elhanyagolható hatást
gyakoroltak-e
az
ügyleti
döntésre
(Kfv.III.37.466/2012/4.;
Kfv.III.37.421/2017/7.)
továbbá, hogy a meghibásodás esetén érvényesíteni
kívánt jog felmerülésekor a fogyasztó a döntését
nem egy hónapokkal azelőtt elhangzott szóbeli
tájékoztatásra alapozza (BH2020. 281.). Az
elsőfokú bíróság nem vette továbbá figyelembe a
BH2016. 114. számon közzétett eseti döntést sem,
amely szerint lényeges az a körülmény, amely a
közfelfogás szerint alapvetően befolyásolja a felek
szerződéses akaratát.
Kifogásolta, hogy az elsőfokú bíróság ítéletében
nem ismertette álláspontját az általa a bírság
kiszabása kapcsán hivatkozott enyhítő körülmények
figyelmen kívül hagyásának indokairól, megsértve
ezzel az Fgytv. 47. § (5) bekezdésében foglaltakat.
E körben a Legfelsőbb Bíróság KGD2012. 32.
számon közzétett eseti döntésére hivatkozott.
Előadta, hogy a határozatból nem állapítható meg,
hogy az alperes a bírság körében milyen
körülményeket vett figyelembe, azt miként
értékelte, milyen enyhítő és súlyosító tényezőket,
milyen nyomatékkal vett számba.
Álláspontja szerint az ellenőrzésről készült
jegyzőkönyv és az eljárást megindító végzés sérti a
jogbiztonság alkotmányos követelményét, ezen
keresztül az Alaptörvényben megfogalmazott
jogállamiság elvét. Mivel az ítélet ezekre az alapjogi
aspektusokra nem tért ki, ezzel sérti az Alaptörvény
B) cikkének (1) bekezdését és XXVIII. cikkének (1)
bekezdését, valamint az Ákr. 2. § (2) bekezdésének
a) pontját és 6. §-ának (1) bekezdését. E körben
hivatkozott az Alkotmánybíróság 25/2020. (XII. 2.)
AB határozatának 59. pontjában foglaltakra.
Az alperes a felülvizsgálati ellenkérelmében az
elsőfokú ítélet hatályában fenntartását kérte annak
helyes indokai alapján.

A Kúria döntése és jogi indokai
[31] A felülvizsgálati kérelem nem megalapozott az
alábbiak szerint.
[32] A Kp. 120. § (5) bekezdése alapján, 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.
[33] A Kúria mindenekelőtt rögzíti, hogy a
felülvizsgálati kérelem alapján az elsőfokú ítéletnek
kizárólag azok a részei, megállapításai voltak
érdemben felülvizsgálhatók, amelyek tekintetében a
felperes olyan jogszabály megsértésére hivatkozott,
amelyet az elsőfokú bíróság egyáltalán megsérthet.
Nem tartoznak ezek közé az Ákr. felhívott
rendelkezései, mert ezek a szabályok a
közigazgatási hatósági eljárásra vonatkoznak, a Kp.
és a Pp. eljárásjogi keretei között eljáró bíróság e
rendelkezéseket nem sérthette meg.
[34] Az elsőfokú bíróság vizsgálta a felperes keresetében
megjelölt Ákr. rendelkezéseket, megállapítva, hogy
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azokat az alperes nem sértette meg. A felülvizsgálati
eljárás nem az elsőfokú bírósági eljárás
megismétlését célozza, különösen nem akként, hogy
a felperes a keresetben az alperesnek tulajdonított
jogsértést a felülvizsgálati eljárásban – a keresetben
foglaltak mechanikus megismétlésével – már az
elsőfokú bíróság jogsértéseként állítja.
[35] A Kúria elsőként azt a felperesi hivatkozást
vizsgálta, mely szerint az elsőfokú bíróság a peres
eljárás kereteit tévesen határozta meg. A Kúria
megállapította, hogy az elsőfokú ítélet [43]–[46]
pontjai kimerítő részletességgel tartalmazzák a
tárgyi per kereteit, így azt, hogy (ad1) a bíróság azt
vizsgálja, hogy a keresettel támadott közigazgatási
cselekmény jogszerű-e; (ad2) megállapítható-e a
felperes vonatkozásában az azzal okozott
jogsérelem vagy sem; (ad3) a jogsérelem
bekövetkezhet anyagi jogi és eljárásjogi
jogszabályok megsértésével és megvalósulhat úgy
is, hogy a közigazgatási hatóság az alkalmazott
jogszabályt tévesen értelmezte; (ad4) csak olyan
jogszabálysértéseknek van jelentősége, amelyek az
ügy érdemi elbírálására kihatóak voltak. Rögzíti
továbbá a jogszabálysértő határozat ismérveit
(érdemben nem felel meg a jogszabályi
előírásoknak; meghozatalakor nem megfelelő
jogszabály alkalmazására került sor, vagy a
helyesen
kiválasztott
jogszabályt
tévesen
értelmezték; a döntés indokolásából nem derül ki a
hatóság által megállapított tényállás, a döntés
alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezés és az
abból levont jogi következtetés; a közigazgatási
eljárás során olyan jelentős eljárási szabálysértés
történt, amely a döntés érdemére is kihat), valamint
a támadott határozat felülvizsgálatának korlátait
(kereseti
kérelemhez
kötöttség,
korlátozott
hivatalbóli felülvizsgálat). Ezt követően tartalmazza
a felperes által idézett, a fentieket az egyedi ügyre
vetítő mindenben megalapozott megállapítást. E
szerint a konkrét ügyben azt kellett vizsgálni, hogy
a
felperes
a
vonatkozó
jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően tájékoztatta-e a
fogyasztókat az őket megillető szavatossági
jogaikról vagy sem, figyelemmel arra, hogy a jelen
közigazgatási per alapjául szolgáló hatósági eljárás
tárgya a vásárláskor nyújtott tájékoztatás
megfelelőségének ellenőrzése volt.
[36] Az
elsőfokú
bíróságnak
az
állított
jogszabálysértéseket a támadott közigazgatási
tevékenységgel összefüggésben kell vizsgálnia, a
per kereteit ugyanis alapvetően ez határozza meg. A
hatékony jogvédelem biztosítása, a tisztességes
eljáráshoz való jog érvényesülése a közigazgatási
jogvita konkrét tárgyához (Kp. 4. §), azaz a jogvita
tárgyává
tett
közigazgatási
cselekmény
megvalósítására folytatott közigazgatási hatósági
eljárás, és magának a közigazgatási tevékenység
jogszerűségének felülvizsgálatához kötődik. A
felperes általános, minden aktusfelülvizsgálatra
irányuló
közigazgatási
perben
érvényesülő
hivatkozását – mely szerint a közigazgatási per
tárgya, hogy az alperesi határozat eljárási vagy
anyagi szempontból jogszerű-e, vagy fennállnak-e a
felperes által hivatkozott jogsértések – az elsőfokú
ítélet [43]–[45] bekezdései tartalmazzák, a felperes
által kiragadott [46] bekezdés pedig a konkrét ügy
tárgyát rögzíti, helytállóan.
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[37] Iratellenesen állította a felperes, hogy az elsőfokú
bíróság nem tett eleget az indokolási
kötelezettségének [Pp. 346. § (5) bekezdés] a
támadott határozat rendelkező része és indokolása
összhangjának hiányára vonatkozó felperesi érvek
tekintetében. Az elsőfokú ítélet [121]–[124]
pontjaiban kifejtettekkel a Kúria egyetért, annak
megismétlése nélkül a következőket emeli ki. Az
alperes határozatának a jogsértéssel érintett áru
értékét, az érintett fogyasztók számát, a jogsértő
magatartás kiterjedtségét és a jogsértő állapot
időtartamát rögzítő 8–9. oldala tartalmazza, hogy a
bírság kiszabása körében értékelt szempontok
mellett a jogsértő magatartás folytatásának
megtiltása a jövőbeni jogkövető magatartás
tanúsítása érdekében történt, ennek jogalapja a
határozat 10. oldala szerint az Fgytv. 47. § (1)
bekezdés b) pontja. E jogszabályhely a jogsértő
magatartás folytatásának megtiltását teszi lehetővé,
amely nem áll ellentétben a rendelkező rész
megfogalmazásával, amely a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő szóbeli tájékoztatást ír
elő. Az, hogy a megállapított jogsértő magatartás
folytatásának megtiltását a hatóság a jogszabályi
előírások betartására kötelező formulaként írja elő,
közömbös, mert annak jogalapja a fenti jogszabályi
rendelkezés alapján egyrészt adott, másrészt az
előírásban
foglaltak,
azaz
a
jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő szóbeli tájékoztatás
kötelezettsége külön előírás nélkül is fennáll. A
felperes által megjelölt Fgytv. 47. § (1) bekezdés c)
pontja határidő tűzésével a feltárt hibák,
hiányosságok megszüntetésére kötelezésre teremt
jogalapot, melyre a perbeli esetben nem került sor, a
rendelkező rész ilyen jellegű kötelezést nem
tartalmaz, így az indokolással valló ellentmondás
sem áll fenn.
[38] Megalapozatlanul érvelt a felperes azzal is, hogy a
felülvizsgálni kért határozatból a terhére rótt
jogsértés nem állapítható meg, továbbá az alperes a
döntését
nem
alkalmazható
jogszabályi
rendelkezésekre [Ptk. 6:159. § (2) bekezdés,
6:157. § (2) bekezdés] alapította, az elsőfokú
bíróság e körben kifejtett indokolása is helytálló. A
Kúria rámutat, hogy az alperes határozata félre nem
érthetően tartalmazza, hogy a felperes a
kellékszavatosságra
vonatkozó
tájékoztatási
kötelezettségét sértette meg. E jogsértés alapja
egyrészt, hogy a felperes fogyasztói jogok
érvényesíthetőségéről nyújtott szóbeli tájékoztatása
megtévesztő volt, mert az csak a hibás termék
javítására, cseréjére és az elállásra terjedt ki, az
árleszállításról és a hiba kereskedő költségére
történő kijavításáról/kijavíttatásáról nem nyújtott
tájékoztatást. Másrészt a nyugtához tűzött írásbeli
tájékoztató a kellékszavatossági jogok második
lépcsőjében
érvényesíthető
javítás/javíttatás
vonatkozásában nem tartalmazta azt a lényeges
információt, hogy mindezt a fogyasztó a kereskedő
költségén teheti meg. E tájékoztatás ugyanis pusztán
azt a feltételt rögzíti, hogy „ha a javítást a kereskedő
nem, vagy nem megfelelő határidőn belül vállalta”,
ráadásul a „megfelelő határidő” mibenléte a
fogyasztó számára szintén nem ismerhető meg.
[39] A Ptk. hivatkozott rendelkezéseit a hatóság valóban
idézte a megsértett jogszabályhelyek alcím alatt,
azonban a Ptk. e szakaszai a kellékszavatossági
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jogokat és az e jogoktól a fogyasztó hátrányára
történő eltérés általános tilalmát rögzítik, melyek a
vizsgált tájékoztatási kötelezettséget töltik ki
tartalommal, ezért felhívásuk a megállapított
jogsértés egyértelműségének hiányát és így a
felperes védekezéshez való jogának sérelmét nem
eredményezte. A hatáskör hiányában való eljárás
pedig fel sem merülhet, hiszen az alperes a polgári
jog hatálya alá tartozó kérdésben – szavatossági
jogsérelem hiányában – nem döntött. A szavatossági
jogokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség
ellenőrzése
körében
feltárt
mulasztással
összefüggésben egyes Ptk.-beli rendelkezések
felhívása a határozat indokolásában a felperes
oldalán semmilyen módon nem korlátozta a
védekezés lehetőségét, a tisztességes eljáráshoz való
jogát.
[40] A felperes az elsőfokú ítéletben foglaltaktól
függetlenítve a jogi érvelését megalapozatlanul
hivatkozott arra, hogy az elsőfokú bíróság az
ítéletében nem tért ki érdemben a jogbiztonság
alapkövetelményének és a bizalomvédelem elvének
érvényesülésére vonatkozó felperesi kifogásokra.
Egyrészt a felperes – miként a kereseti hivatkozásait
megismétlő, az elsőfokú bírósági eljárásban még az
alperesnek tulajdonított jogsértéseket immáron az
elsőfokú bíróság által elkövetett jogsértéseként
definiált felülvizsgálati kérelmében is – az alapjogi
jogsérelmeket az egyes, konkrét jogszabályi
rendelkezések megsértéséből vezette le, mely
hivatkozásait az elsőfokú bíróság mind alaptalannak
találta. Másrészt az elsőfokú ítélet [57]–[67] pontjai
részletesen kifejtik, hogy a felperes a hivatkozott
ügyféli jogait gyakorolni tudta; sem a hatósági
ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv, sem az eljárást
megindító végzés tartalmára vonatkozó felperesi
elvárásnak nincs jogszabályi alapja; a perbeli
ellenőrzés céljával, jegyzőkönyvi megállapításaival
a felperesnek tisztában kellett lennie; a
bizalomvédelem és a jogbiztonság elve, valamint az
Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésének, illetve
B) cikk (1) bekezdésének rendelkezései nem
sérültek. A Kúria e helyütt utal az elsőfokú bíróság
megállapításaira, melyek szerint a felperesnek a
közigazgatási eljárás során lehetősége volt
nyilatkozatot tenni, mely jogával nem élt; az
alperesnek pedig a próbavásárláskor adott
tájékoztatások tartalmának értékelését kellett
elvégeznie, a tényállást e körben kellett feltárnia. A
felperes által a perben hivatkozott, más egyedi
eljárásban hozott jegyzőkönyvek egyrészt a Kp.
78. § (4) bekezdéséből következően nem vehetők
figyelembe, másrészt azért sem, mert azokból nem
derül ki, hogy az eljárt hatóságok által megállapított
tényállás megegyezik-e a perbeli ügy tényállásával.
[41] A fentieken túl a felperes a felülvizsgálati
kérelmében az Alkotmánybíróság 25/2020. (XII. 2.)
AB határozatának [59] pontjában foglaltakra
hivatkozással megismételte, hogy az ellenőrzésről
készült jegyzőkönyv és az eljárást megindító végzés
sérti a jogbiztonság alkotmányos követelményét,
ezen keresztül az Alaptörvényben megfogalmazott
jogállamiság elvét. A Kúria az elsőfokú bíróság
fenti indokaival egyezően hangsúlyozza, hogy a
felperes egyetlen konkrét jogszabályhelyet sem
tudott megjelölni, amely az ellenőrzésről felvett
jegyzőkönyvvel, illetve az eljárást megindító

Közigazgatási Kollégium
végzéssel szemben az általa hivatkozott tartalmi
követelményt támasztaná alá. A felhívott AB
határozat [59] pontjában taglalt, az adóhatósági
ellenőrzés
lezárásaként
az
adóhatóság
megállapításait tartalmazó, az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási
rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
rendelkezésein alapuló jegyzőkönyv jogintézménye
merőben eltér az Ákr. szerinti hatósági ellenőrzésről
felvett jegyzőkönyvtől, azzal párhuzamba nem
vonható. Az adóhatósági ellenőrzést lezáró
jegyzőkönyv lényegi tartalma az eljárás
eredményeként megállapított adókülönbözet és az
azt alátámasztó bizonyítékok ismertetése, hiszen az
arra vonatkozó észrevétel hiányában a határozat
indokolásában már elegendő a jegyzőkönyv
megfelelő pontjaira utalni.
[42] A felperes elsőfokú ítéleti megállapítás nélkül
hivatkozott arra, hogy a közigazgatási határozat
rendelkező részének esetleges hiányosságait „az
indokolásban foglaltak pótolhatják”. Az elsőfokú
bíróság éppen azt állapította meg, hogy a rendelkező
résszel szemben a felperes konkrét jogszabályi
előírás nélkül állított fel tartalmi követelményeket.
A Kúria e körben utal a Kfv.IV.37.774/2018/13.
számú ítélet [52] pontjában foglaltakra, mely szerint
„[a] felperes azon elvárása, hogy a rendelkező rész
egyértelműsége feltételezi a jogsértőnek minősített
kommunikáció tételes megjelenítését, minden alapot
nélkülöz”. A határozat rendelkező része a hatóság
döntését jeleníti meg, melynek kereteit egy
hivatalból indított eljárásban a vizsgálat tárgya
határozza meg. A perbeli határozat rendelkező része
hiánytalanul tartalmazza a hatóság döntését, azaz a
szavatossági jogokra vonatkozó teljes körű, a
valóságnak megfelelő, részletes és időszerű
tájékoztatásra, valamint a fogyasztóvédelmi bírság
megfizetésére vonatkozó felperesi kötelezettség
előírását.
[43] A Korm. rendelet téves értékelésére, a tájékoztatás
kötelező tartalmának téves meghatározására
vonatkozó felperesi előadás kapcsán a Kúria a
következőket állapította meg. A Korm. rendelet 9. §
(1) bekezdése azt a kötelezettséget rója a
vállalkozásra, hogy üzlethelyiségen kívül kötött és
távollévők között kötött szerződéstől eltérő
szerződés esetén világosan és közérthető módon a
fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt
tájékoztassa a fogyasztót a kellékszavatosságra, a
termékszavatosságra
vonatkozó
jogszabályi
kötelezettség fennállásáról, valamint az értékesítés
utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről,
feltételeiről. Ugyanezen paragrafushely (3)
bekezdése akként rendelkezik, hogy az (1) bekezdés
e) pontja szerinti tájékoztatást a vállalkozás a
kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás
fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles
megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára
világos és egyértelmű legyen az e fogalmak
jelentése közötti különbség. E jogszabályi
kötelezettség teljesítéséhez nyújt segítséget a 3.
melléklet mintatájékoztatója, amely formáját
tekintve ugyan nem kötelező, de a tartalmát tekintve
rögzíti,
hogy
pontosan
mit
jelent
a
kellékszavatosság fogalmának pontos és megfelelő
használatával, a fogalmak közötti különbség világos
és
egyértelmű
meghatározásával
adandó
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[44]

[45]

[46]

[47]

tájékoztatás kötelezettsége. A felperes szóbeli és
írásbeli tájékoztatása a fent már kifejtettek szerint e
tartalmi követelménynek nem felelt meg. A felperes
azon hivatkozása, mely szerint a kellékszavatossági
jogokat az általa adott tájékoztatástól függetlenül
jogszabály rögzíti, súlytalan. A jogszabályoknak
nem megfelelő, pontatlan, hiányos tájékoztatás
megtörténtét az utólagos tájékozódás lehetősége
nem befolyásolja, a fogyasztóknak pedig nem is kell
feltételezniük egy vállalkozásról, hogy valamely
lényeges tájékoztatási elemet elhallgatott, vagy
megtévesztő módon tálalt, és azt csak utólag, más
forrásból tudják megismerni/korrigálni.
A
fentiekkel
összefüggésben
a
felperes
megalapozatlanul és szelektíven hívta fel a
2011/83/EU irányelv 5. cikk (1) bekezdés e) pontját,
mint amely „csak” az áru megfelelőségének
szavatolására vonatkozó jogszabályi kötelezettség
fennállására irányuló emlékeztetésről szól. Egyrészt
a jogszabályi kötelezettség fennállására vonatkozó
emlékeztető fogalma sem értelmezhető annak
tartalmi kibontása nélkül, hiszen önmagában a
fogyasztó arról való tájékoztatása, hogy a
vállalkozásnak „jogszabályi kötelezettsége” áll fenn
valamely közelebbről meg nem határozott
fogyasztói igényérvényesítéssel kapcsolatban, nem
értelmezhető
tájékoztatásként.
Másrészt
a
hivatkozott cikk (4) bekezdése éppen, hogy lehetővé
teszi a tagállamok számára, hogy a tájékoztatási
kötelezettség kapcsán további követelményeket
fogadjanak el.
Az Fttv. 6. és 7. §-ának téves értékelésével
összefüggésben a felperes által állított jogsértés,
hogy e jogszabályi rendelkezések kapcsán az
alperes „mérlegelése” a határozatból nem tűnik ki,
ezért sérült a Kp. 85. § (5) bekezdése. A Kúria
hangsúlyozza, hogy az Fttv. 6. §-ának [6. § i) pont:
valótlan információ, vagy valós tény megtévesztésre
alkalmas módon történő megjelenítése a fogyasztói
jogok tekintetében] és 7. §-ának (megtévesztő
mulasztás) vizsgálata és értékelése tekintetében a
támadott közigazgatási határozat nem minősül
mérlegelési jogkörben hozott döntésnek, ezért a Kp.
85. § (5) bekezdésének sérelme nem állapítható
meg.
A felperesnek az Fttv. fenti rendelkezéseivel
kapcsolatban tett előadása egyrészt nem vette
figyelembe, hogy az alperes nem egyetlen
magatartást értékelt, hiszen a vizsgálat tárgya volt
mind a szóbeli, mind az írásbeli tájékoztatás. Így a
felperes a szóbeli tájékoztatás során az ötféle
szavatossági jogból kettőről (árleszállítás és a hiba
kötelezett költségére történő kijavítása/kijavíttatása)
nem adott tájékoztatást, azaz a szavatossági jogokat
a felperes nem elhallgatta, hanem azokról
tájékoztatást nyújtott, de megtévesztő módon. Az
előzőeken túl az írásbeli „Vásárlói Tájékoztató”
ugyan már feltünteti a kijavítást, illetve a
kijavíttatást, de azt megtévesztő módon elhallgatja,
hogy ezek a költségek a vállalkozást terhelik.
A fogyasztói magatartás, azaz annak a vizsgálata
kapcsán, hogy a megtévesztő kereskedelmi
gyakorlat alkalmas volt-e arra, hogy a fogyasztót
olyan ügyleti döntés meghozatalára késztesse,
amelyet egyébként nem hozott volna meg, a Kúria a
következőket rögzíti. A fogyasztói döntés
meghozatala egy folyamat, amelynek nemcsak az
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egészét, hanem az egyes szakaszait is védi a jog. A
fogyasztói döntések esetleges tisztességtelen
befolyásolását a fogyasztók konkrét ügyleti döntése
vagy azok lehetősége mentén kell értékelni, ezért ez
utóbbira
figyelemmel
a
felperes
a
kellékszavatossági jogok érvényesítése körében
alaptalanul hivatkozott annak hipotetikus jellegére.
Helytállóan állapította meg az alperes a
határozatában, hogy a szavatossági jogosultságok
alapvető fogyasztói jogok, melyről a fent
részletezettek szerint a vállalkozást tájékoztatási
kötelezettség terheli. Az olyan információk,
melyeket a kereskedelmi kommunikációban
(tájékoztatásban) még a szerződéses nyilatkozat
megtétele előtt meg kell jeleníteni, lényeges,
jelentős információnak minősülnek. [l. alperes
határozatának 4. oldala „(…)„Vásárlói tájékoztató”
sem felel meg maradéktalanul a jogszabályoknak,
ugyanis a kellékszavatossági jogok második
lépcsőjében érvényesíthető javítás vagy javíttatás
vonatkozásában nem tartalmazza azon lényeges
információt, hogy mindezt a fogyasztó a kereskedő
költségén teheti meg.”] A szóban forgó tájékoztatás
pedig alkalmas a fogyasztó ügyleti döntésének
befolyásolására, így egyrészt arra, hogy a perbeli
terméket a fizetéskor elhangzott tájékoztatás alapján
a vállalkozótól megvásárolja-e (határozat 8. oldal,
elsőfokú ítélet [85] pont), másrészt, hogy a
minőségi kifogás esetén az őt megillető jogokat
gyakorolja-e (határozat 5. oldal, elsőfokú ítélet [85]
pont).
[48] A Kúria megállapította, hogy a felperes
megalapozatlanul állította, hogy az elsőfokú bíróság
az általa megjelölt kúriai döntésektől eltért. A
felperes a felülvizsgálati kérelmében úgy idézett
egy-egy mondatot kúriai döntésekből, hogy nem
mutatta be e döntések tényállásának, illetve a levont
jogkövetkeztetés azonosságát alátámasztó tényeket
és
körülményeket.
A
Kúria
ugyanakkor
megállapította, hogy az e körben idézett döntések
egyrészt eltérő, párhuzamba nem állítható tárgyban
és jogkérdésben születtek, másrészt a jelentős
információ megítélése tekintetében felhívott
döntésekből kiemeltek nem térnek el az elsőfokú
bíróság
által
megállapítottaktól
(Kfv.III37.466/2012/4.; Kfv.III.37421/2017/7.). A
Kúria Pfv.V.20.152/2020/7. számú ítéletének
felperes által hivatkozott megállapítása éppen azt
támasztja alá, hogy a jogszabályok tartalmáról –
erre vonatkozó előírás esetén – tájékoztatni kell a
fogyasztókat. A Kf.II.37.661/2019/8. számú döntés
pedig teljesen eltérő tényállás mellett született,
hiszen az ügyleti döntéskor (az időpontfoglaláskor)
már megváltozott, új tájékoztatás vizsgálatának
kötelezettségéről szól.
[49] A Kúria végezetül a bírság kiszabása körében
előadottakat vizsgálta, és azt szintén alaptalannak
értékelte a következők miatt. A bírság kiszabása
tekintetében az alperesi határozat – az elsőfokú
bíróság helytálló megállapítása szerint – mérlegelési
jogkörben hozott közigazgatási cselekmény. Az
ilyen döntés ismérve, hogy a hatóság a döntését
olyan jogszabályra alapozza, amely kizárólag a
döntés kereteit jelöli ki, azaz a jogalkalmazó több
jogszerű döntés közül választhat.
[50] A közigazgatási anyagi jogszabályok – miként az
Fgytv. is – rendszerint felsorolják a mérlegelésnél
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figyelembe veendő szempontokat, és a „különösen”
kitétel alkalmazásával lehetőséget biztosítanak a
törvényben rögzített és az azon kívüli, az adott ügy
szempontjából releváns körülmények értékelésére.
Mindezekből az is következik, hogy konkrétan
kimutatható jogszabálysértés hiányában nincs helye
a határozat megváltoztatásának pusztán azon az
alapon, mert a felperes álláspontja szerint lehetséges
egy másik, esetleg még okszerűbb mérlegelés is. A
közigazgatási bíróságot nem illeti meg a
felülmérlegelés lehetősége, mert ezzel elvonná a
hatóság hatáskörét, és a közigazgatási szerv helyébe
lépve választana egy másik ugyancsak jogszerű
megoldást. Szintén a tiltott felülmérlegelés körébe
tartozik az, ha a bíróság egy, az alperes által is
értékelt körülménynek úgy ad súlyosabb vagy
enyhébb nyomatékot, hogy e körben eltérő
tényállást nem állapít meg. Nem elégséges indok
továbbá a határozat megváltoztatására a kiszabott
bírság eltúlzott voltának állítása, amely a perbeli
esetben fel sem merült, hiszen a bírság összege
figyelmeztető jellegű, a jogszabályi minimum alsó
határához közelít.
[51] A mérlegelési jogkörben hozott döntés akkor
minősül jogszabálysértőnek, ha a közigazgatási
szerv a mérlegelési szempontokat nem tárta fel
teljeskörűen, vagy azokat okszerűtlenül mérlegelte,
továbbá, ha egyes releváns, az ügy összes
körülményéhez tartozó elemeket figyelmen kívül
hagyott, illetve olyan körülményt értékelt, amely az
adott esetben jogi jelentőséggel nem bír.
[52] A Kúria az elsőfokú bírósággal egyezően
megállapította, hogy az alperes mérlegelése
jogszerű volt, a bírságösszeg csökkentését a felperes
által hivatkozott egyedi ügyben hozott bírósági
határozatban foglaltak nem támasztják alá. Az
alperes a határozatában kellő részletességgel számot
adott a figyelembe vett körülményekről, a mérlegelt
szempontokról és
azok nyomatékáról, a
mindezekből levont következtetése okszerű és
megalapozott.
[53] A fentiek alapján a Kúria megállapította, hogy a
jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelemben
hivatkozott jogszabályokat nem sérti, ezért azt a Kp.
121. § (2) bekezdése alapján hatályában
fenntartotta.
(Kúria Kfv.IV.37.769/2021/5.)
A gépjármű nyilvántartás adatai alapján
történő „közvetlen” foglalása esetén a
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becsérték megállapítására a foglalással egyidejűleg

szükségszerűen nem kerülhet sor. A foglalás alóli
mentességnél a gépjármű – természetes személy adós
által
gyakorolt
tevékenység
végzéséhez
–
nélkülözhetetlen jellegének vizsgálatánál az adós által
igazoltan végzett több tevékenység, több foglalkozás
egyaránt vizsgálandó [1952. évi III. törvény (Pp.) 165.
§ (1) bek., 279. §; 2017. évi I. törvény (Kp.) 78. § (2)
bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás és az
ügy előzménye
[1] Az adóhatóság lefoglalta a felperes tulajdonában
álló P. típusú személygépjárművet foglalási
jegyzőkönyvvel; a foglalás nyilvántartásból történt.
A felperes 2020. január 23-i beadványában
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kifogásolta a gépjármű lefoglalását. Többek között
előadta, hogy a gépjármű mentes a végrehajtás alól
a becsértékére és a foglalkozás gyakorlásához
nélkülözhetetlen jellegére tekintettel. E körben
őstermelői tevékenységére hivatkozott, amelyet
különböző
területeken,
illetve
különböző
településeken lévő szőlőterületeken folytat. Az
adóhatóság a becsérték megállapítása céljából a
felperest kapcsolatfelvételre hívta fel, amely
végzésre a felperes két azonos tartalmú beadványt
terjesztett elő, egyebek között előadva, hogy a
becsértéket a foglaláskor kell megállapítani és nem
utána, valamint kifogásolta: amennyiben a gépjármű
adásvételi
szerződését
bekérte
volna
az
okmányirodától
az
adóhatóság,
akkor
megállapíthatta volna, hogy annak vételára két
évvel ezelőtt is 800 000 forint volt.
[2] A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli
Igazgatósága
(a
továbbiakban:
másodfokú
adóhatóság) a beadványt végrehajtási kifogásnak
tekintve, azt nem találta megalapozottnak és a 2020.
július 22. napján kelt 4318954830 iktatószámú
végzésével helybenhagyta a gépjárműfoglalást. A
mentesség egyik feltétele kapcsán megállapította,
hogy
a
felperes
főtevékenysége
egyéni
vállalkozóként „falatozó (büfé), melegkonyhás
büfé”, amelynek gyakorlásához – álláspontja szerint
– nem nélkülözhetetlen a gépjármű. Rögzítette,
hogy számos egyéb tevékenységet folytat a felperes,
egyebek között szőlőmust-, bortermeléssel is
foglalkozik. A mentesség körébe (a gépjármű nélkül
az adós a foglalkozását nem tudná gyakorolni, vagy
annak gyakorlása jelentős mértékben elnehezülne)
az általános gyakorlat szerint a szerszámigényes
foglalkozások
vagy
a
személyfuvarozás,
árufuvarozás tartoznak, más esetekben erről az
adósnak nyilatkoznia kell. Megjegyezte, hogy a
foglalási jegyzőkönyvben szerepelt arra vonatkozó
tájékoztatás, hogy mely esetben mentes a gépjármű
a foglalás alól. A mentesség fennállásának másik
feltétele – az 1 200 000 forint alatti becsérték –
tekintetében rögzítette, hogy a becsérték
megállapításához
szükséges
a
gépjármű
megtekintése, és mivel a foglalás nyilvántartás
alapján történt, az adóhatóság a becsértékkel
összefüggésben felhívta a felperest az ügyintézővel
való kapcsolatfelvételre.
[3] A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes a
2507539855 iktatószámú végzésével a másodfokú
adóhatóság végzését helybenhagyta. Megállapította,
hogy a gépjármű tulajdonosa a felperes, ezért a
végrehajtás alá vonásnak nem volt törvényes
akadálya, a gépjármű nem mentes a foglalás alól és
jogszabálysértés nem történt a gépjárműfoglalás
foganatosítása során. A mentességre a két feltétel
(az
adós
foglalkozásának
gyakorlásához
nélkülözhetetlen jelleg és az 1 200 000 forint alatti
becsérték) együttes fennállása esetén van lehetőség.
Kiemelte, hogy a felperes az első feltételt
bortermeléshez szükséges ingatlanok eltérő
településeken történő elhelyezkedésével indokolta,
de az alperes álláspontja szerint a gépjárművel való
könnyebb megközelíthetőség nem alapozza meg a
gépjármű mentességét.
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A felperes keresete
[4] A felperes személyesen eljárva keresetlevelet
terjesztett elő az alperesi végzés jogszerűségének
vizsgálata iránt, annak megsemmisítését kérte és a
közigazgatási cselekmény megtiltását. Kifejtette,
hogy nem fogadható el az alperes álláspontja arra
vonatkozóan, hogy a becsérték megállapítására
nincs mód, hiszen a jogszabályok értelmében a
becsértéket a végrehajtónak a foglaláskor meg kell
állapítania és abban az esetben, ha becsérték
megállapítására nem került sor, a gépjármű nem
lefoglalható. Hivatkozása szerint a foglalkozása
gyakorlásához szükséges a gépjármű, és a becsérték
nem haladná meg az 1 200 000 forintos értéket,
ezért azt kellett volna megállapítani, hogy a
gépjármű a foglalás alól mentes. Utalt arra, hogy
szőlő- és bortermeléssel foglalkozik, amelyhez
szükséges a gépjármű.
A védirat
[5] Az alperes a védiratában fenntartotta a végzésében
foglalt álláspontját, kérte a felperes keresetének
elutasítását.
Jogszerű
volt
a
gépjármű
nyilvántartásból való közvetlen foglalása, amelynek
esetében – a helyszínen történő foglalással szemben
– a jogszabály nem írja elő a végrehajtónak, hogy
becsléssel állapítsa meg a lefoglalt ingóság értékét.
A mentességre a két jogszabályi feltétel együttes
fennállása esetén van lehetőség. Mivel a becsérték
megállapítása nem történt meg, és a foglalkozás
gyakorlásához nélkülözhetetlen jelleg sem volt
megállapítható, ezért az alperes álláspontja szerint
nem volt akadálya a gépjármű lefoglalásának.
Az elsőfokú bíróság ítélete
[6] A Veszprémi Törvényszék a 2021. március 5.
napján hozott 5.K.701.510/2020/7. számú ítéletével
az
alperes
2507539855
számú
végzését
megsemmisítette. A gépjárműfoglalás esete kapcsán
utalt arra, hogy külön rendelkezést tartalmaz ezzel
kapcsolatban a bírósági végrehajtásról szóló 1994.
évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 103. §-a.
Kiemelte továbbá, hogy a végrehajtónak a
nyilvántartás alapján történő gépjárműfoglalás
esetén a foglalási jegyzőkönyvben utalnia kell arra
tényre, hogy azt nyilvántartás alapján foglalták le.
Fel kell hívni az adóst a gépjármű feltalálási
helyének közlésére és nyilatkoztatni kell a Vht.
103. §-a szerinti mentesség fennállására, a
szükséges igazolások becsatolására és tájékoztatni
kell arról, hogy a becsérték vonatozásában szakértőbecsüs kirendelését kérheti a szakértői díj egyidejű
megelőlegezésével, melynek határidejét szintén
rögzíti a jogszabály. Megállapította, hogy az
alperes, illetve az adóhatóság nem tájékoztatta a
felperest arról, hogy kérésére a végrehajtó a
foglalásnál szakértő-becsüst alkalmazhat, és e
nyilatkozattételre
8
napos
határidő
áll
rendelkezésére. A Vht. 97. §-ára utalással kiemelte,
hogy a végrehajtónak a foglalással egyidejűleg
minden
esetben
kötelezettsége
becsléssel
megállapítani a lefoglalt gépjármű értékét, vagyis a
becsértéket.
[7] A foglalás alóli mentesség kapcsán az elsőfokú
bíróság a Vht. 103. § (5)–(6) bekezdésére, valamint
az adós foglalkozásához nélkülözhetetlen gépjárműlefoglalás alóli mentességéről szóló 13/2001. (X.
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10.) IM rendeletre (a továbbiakban: IM rendelet)
utalt, és kiemelte: az adóhatóságnak nem csupán azt
a körülményt kellett volna vizsgálnia – melyet nem
megfelelően tett meg –, hogy a felperes természetes
személy adósnak vagy vállalkozónak minősült-e,
hanem azt a kérdést is, hogy a gépjármű a
felperesnek a jövedelemszerző tevékenysége tárgyát
képező árunak és szolgáltatásnak az előállításához
vagy értékesítéséhez szükséges-e, és a felperes által
előadott indokok – így az őstermelői minőség, a
szőlő- és bortermeléshez történő gépjármű használat
– megfelelnek-e ennek a feltételnek. Rögzítette,
hogy a felperes az indokai szerint őstermelőnek
minősül, és szőlő- és bortermeléshez használja a
gépjárművet, így a bíróság álláspontja szerint a
jövedelemszerző tevékenységének tárgyát képező
termékek
előállításához
és
értékesítéséhez
szükségszerűen használhatta a gépjárművet, ami
nélkül tevékenysége nyilvánvalóan nagymértékben
elnehezülne. Mivel az alperes a bíróság
megállapítása szerint e jogszabályi előírásokkal
ellentétesen járt el, az általa megvalósított
közigazgatási cselekményt az elsőfokú bíróság
megsemmisítette a közigazgatási perrendtartásról
szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 92.
§ (1) bekezdés b) és d) pontja alapján.
A felülvizsgálati kérelem
[8] Az alperes a felülvizsgálati kérelmében a jogerős
ítéletnek a Kp. 121. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
hatályon kívül helyezését kérte az elsőfokú bíróság
új eljárásra utasításával. Álláspontja szerint az ítélet
sérti a Kp. 78. § (1) és (2) bekezdésében, a 79. § (1)
bekezdésében, a polgári perrendtartásról szóló 2016.
évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 265. § (1)
bekezdésében, a 279. § (1) bekezdésében és a 346. §
(4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
[9] Az elsőfokú bíróság téves jogértelmezést végzett,
mert akkor tud a végrehajtó becsértéket
megállapítani és az adós előzetes tájékoztatását
követően a kérelmére szakértő-becsüst alkalmazni,
ha a foglalásra a helyszínen kerül sor. A perbeli
esetben nem erről volt szó, és a Vht. 84. § (1)
bekezdésére figyelemmel a jegyzőkönyvben történő
összeírással már megvalósult foglalás miatt a
tájékoztatás okafogyott lett volna. Megjegyezte,
hogy a nyilvántartásból történő foglalás során az
adóhatóság a becsértéket külön végrehajtói
intézkedés keretében állapítja meg; az adósoknak a
becsérték megállapításával szemben az adóhatóság
által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló
2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 24.
§-a szerint önálló végrehajtási kifogás benyújtására
van lehetőségük, illetve ebben az esetben kérhetik
igazságügyi szakértő kirendelését a becsérték
módosítása érdekében.
[10] A mentesség vonatkozásában is vitatta az ítéletben
foglaltakat. Kiemelte, hogy az adóhatóság végzése
tartalmazta a felperes egyéni vállalkozói minőségét,
fő tevékenységi körét, mely „falatozó (büfé),
melegkonyhás büfé” üzemeltetése, és azt, hogy e
tevékenység gyakorlásához – álláspontja szerint –
nem nélkülözhetetlen a gépjármű. Mivel ez a feltétel
nem teljesült, a további konjunktív feltétel – a
gépjármű értéke – már nem bírt jelentőséggel.
Hangsúlyozta, hogy a felperes nem csatolt olyan
okirati bizonyítékot a megelőző eljárás során, mely

alátámasztotta volna, hogy a lefoglalás idején fő
foglalkozása (hivatása) szőlő- és bortermelés lett
volna, ugyanakkor ezt az ítélet tényként fogadta el,
amely ezáltal csak puszta kijelentés a felperes
részéről. Az ítélet e körben nem is ismertette az
adóhatóság által tett megállapításokat, és a felperesi
hivatkozást e körben okirati bizonyíték nélkül
fogadta el úgy, hogy közben az adóhatóság által
megállapított tényállás valódiságának bizonyítására
az alperest nem hívta fel. Kiemelte azt is, hogy a
felperes vállalkozói tevékenységét nem hagyta
figyelmen kívül, nem is hagyhatta figyelmen kívül,
hiszen nyilvántartásában a felperes egyéni
vállalkozóként szerepel.
[11] Eljárásjogi szempontból azt is sérelmezte, hogy
kizárólag az alperes végzését semmisítette meg az
ítélet, azonban úgy, hogy új eljárás lefolytatását
nem rendelte el. Mivel többfokú közigazgatási
eljárásban hozott cselekmény volt a per tárgya, a
bíróság ítéletének rendelkező része azt eredményezi,
hogy továbbra is fennmarad az elsőfokú végzés
hatálya, és a felperesi fellebbezés vonatkozásában
nincs végleges hatósági döntés.
[12] Költségjegyzék benyújtásával perköltséget kért,
amelynek összegét 30 000 forintban kérte
megállapítani a bírósági eljárásban megállapítható
ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM
rendelet 4. § (1) bekezdése alapján.
A felülvizsgálati ellenkérelem
[13] A felperes a felülvizsgálati ellenkérelmében az
elsőfokú bíróság ítéletének hatályában való
fenntartását kérte perköltségigénye mellett.
Kiemelte, hogy az alperes gyakorlata nem egységes
és nem törvényes, mely vonatkozásban egyebek
között csatolta az alperes egy másik ügyben hozott
végzését. Ebben a végzésben az adós által gyakorolt
büféüzemeltetésnél az adóhatóság elfogadta, hogy
az nem csak magát az árusítást, hanem az
árubeszerzést is magában foglalja, és ezért a
gépjármű
munkavégzéshez
elengedhetetlenül
szükséges voltát megállapította. A felperes csatolt
egy tanulmányt, valamint az Európai Unió
Bíróságának (a továbbiakban: EUB) C-189/18.
számú ítéletét, amelyben az EUB a NAV
joggyakorlatát uniós jogba ütközőnek minősítette.
Továbbra is fenntartotta, hogy az alperes figyelmen
kívül hagyta azt a tényt, hogy a felperes főállású
őstermelő, nemcsak vállalkozói, hanem őstermelői
tevékenységet is végez és ennek a tevékenységnek a
végzése időben megelőzte a vállalkozási
tevékenységét. Miután az elsőfokú bíróság az EUB
előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezése
iránti felperesi kérelmet nem teljesítette, ítélete
indokolást erre nézve nem tartalmazott, ezt a
felperes tudomásul vette, de a Kúriától kérte az
előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését. A
felperesi kezdeményezést kérte egyben a felperes
csatlakozó felülvizsgálati kérelemének tekinteni.
A Kúria döntése és jogi indokai
[15] A felülvizsgálati kérelem részben alapos az alábbiak
szerint.
[17] Az alperes a felülvizsgálati kérelmében a gépjárműnyilvántartásból való foglalás esetén a becsérték
megállapítása idejének körében tett téves elsőfokú
bírósági jogértelmezésre hivatkozott, valamint a
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[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

mentesség kapcsán a felperesi őstermelői
tevékenységhez fűzött elsőfokú bírósági álláspontot
kifogásolta, megjegyezve az új eljárásra kötelezés
hiányából fakadó hátrányokat. A Kúriának ezért
arról a jogkérdésről kellett határoznia, hogy
jogszerűen rögzítette-e a jogerős ítélet a konkrét
esetben a foglalással egyidejű becsértékmegállapítás
szükségességét,
valamint
a
gépjárműnek a felperesi tevékenység ellátásához
nélkülözhetetlen jellege kapcsán helyesen foglalt-e
állást, továbbá jogszerűen mellőzte-e az új eljárásra
kötelezést.
A Kúria az első jogkérdés – a gépjárműnyilvántartásból való foglalás esetén a becsérték
megállapítása idejének kérdése – tekintetében az
elsőfokú bíróság álláspontját és a felperes
felülvizsgálati ellenkérelmében kifejtetteket nem
osztotta, míg az alperes érvelését alapvetően
helyesnek találta.
A végrehajtási kifogás elbírálása során a másodfokú
adóhatóság helytállóan helyezte a hangsúlyt a
foglalás mikéntjére és ebből következően arra, hogy
a gépjármű-nyilvántartásból való foglalása esetében
a becsérték megállapításához szükséges a gépjármű
megtekintése, a hivatalból rendelkezésre álló adatok
megismerésén kívül ez elengedhetetlen az ingóság
használtsági fokának, állapotának vizsgálatához.
Ezen, a gépjármű-nyilvántartásból való „közvetlen”
foglalás kapcsán az alperes a védiratában, majd a
felülvizsgálati kérelmében helyesen érvelt azzal,
hogy csak a helyszínen történő foglalás esetében
értelmezhető a foglalással egyidejű becsértékmegállapítás kötelezettsége. A Kúria e körben utal
az Avt. 47. §-ára, mint a Vht. szabályaihoz képest
speciális rendelkezésre.
Az Avt. 47. §-a szerint az adóhatóság a járművet a
járműnyilvántartásban szereplő adatok alapján is
lefoglalhatja, ha az adós a jármű tulajdonosaként
van a nyilvántartásba bejegyezve, illetve ennek
hiányában is, ha a jármű a házastársi közös
vagyonba tartozik. A végrehajtó a foglalási
jegyzőkönyv másolatának megküldése mellett az
elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése
érdekében megkeresi a közlekedési igazgatási
hatóságot. A hatóság köteles e felhívásnak
haladéktalanul eleget tenni. Az adóhatóság a
lefoglalt jármű forgalomból történő kivonása iránt
legkésőbb az árverési hirdetmény kitűzésével
egyidejűleg intézkedik.
Az Avt. 47. §-ának előírásait összevetve az elsőfokú
bíróság által felhívott Vht. 97. §-ának (1)
bekezdésével [„a foglaláskor becsléssel megállapítja
a lefoglalt ingóság értékét”] és (3) bekezdésével
[„ha valamelyik fél kívánja, a végrehajtó a
foglalásnál
szakértő-becsüst
alkalmaz”]
megállapítható, hogy ezen utóbbi szabályok a
gépjármű-nyilvántartás adatai alapján történő
foglalás esetén fogalmilag nem értelmezhetőek, az
adós nincs jelen e cselekménynél. Ezek a szabályok
a helyszínen történő ingófoglalásra alkalmazhatóak.
A perbeli esetben az adóhatóság felhívta a felperest
a
becsérték
megállapítása
érdekében
az
ügyintézővel való kapcsolatfelvételre, amelyre
válaszként a felperes továbbra is azt sérelmezte,
hogy a foglalás nem történhetett volna meg a
becsérték megállapítása nélkül, illetve kifejezte,
hogy a gépjármű adásvételi szerződésének az
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okmányirodától történő beszerzésével kiderült
volna: a gépjármű eredeti vételára is csak 800 000
forint volt. A jelen ügy tárgyát a foglalással
szembeni végrehajtási kifogás mikénti elbírálása
képezi és az előzőekből következően az adóhatóság
külön eljárási cselekményként foglalkozott a
becsérték megállapításának kérdésével. E körben az
alperes a felülvizsgálati kérelmében kitért arra, hogy
a becsértéket külön végrehajtói intézkedés
keretében állapítja meg, és az adósoknak a becsérték
megállapításával szemben az Avt. 24. §-a szerint
önálló végrehajtási kifogás benyújtására van
lehetőségük, illetve ebben az esetben kérhetik
igazságügyi szakértő kirendelését a becsérték
módosítása érdekében. A Kúria e körben
megállapította, hogy az elsőfokú bíróság téves
jogértelmezéssel jutott arra, hogy a gépjármű
nyilvántartásból való foglalása esetén a becsérték
megállapítása a foglalással egyidejűleg kell, hogy
megtörténjen. Az elsőfokú bíróság tehát e
vonatkozásban
téves
kiindulópontja
és
jogértelmezése miatt a fentiektől eltérően téves jogi
következtetésre jutott ítéletében.
[23] A második jogkérdés tekintetében, a mentesség
azon feltétele vonatkozásában, amely a foglalás
alóli mentességet ahhoz köti, hogy a gépjármű
nélkül az adós a foglalkozását nem tudná gyakorolni
vagy annak gyakorlása jelentős mértékben
elnehezülne, az elsőfokú bíróság részben helyes
következtetésre jutott a következők szerint.
[24] Alappal hivatkozott az alperes a felülvizsgálati
kérelmében arra, hogy egyrészt a jogerős ítélet az
ebben a tárgyban tett másodfokú adóhatósági és
alperesi megállapításokat nem ismertette, másrészt
pedig tévesen rótta fel az elsőfokú bíróság a
vállalkozói minőség adóhatósági vizsgálatának
hiányát. Ez azonban önmagában nem tette az ügy
érdemét érintően jogsértővé az ítélet vonatkozó
részét.
[25] A másodfokú adóhatóság a végrehajtási kifogás
elutasítása körében kitért a felperes egyéni
vállalkozói főtevékenységére – „falatozó, (büfé),
melegkonyhás büfé” üzemeltetése – és úgy foglalt
állást,
hogy
ennek
gyakorlásához
nem
nélkülözhetetlen a gépjármű. Rögzítette, hogy a
felperes számos egyéb tevékenységet is folytat a
nyilvántartás szerint. Azt a nyilatkozatot, amelyben
a felperes az őstermelői tevékenységre tekintettel
állította a gépjármű nélkülözhetetlen jellegét, külön
nem értékelte. A fellebbezés folytán eljárt alperes
állapította meg, hogy a felperes ezt a bortermeléshez
szükséges ingatlanok eltérő településeken történő
elhelyezkedésével indokolta, de nem fogadta el
alaposnak a felperesi hivatkozást. Támadott
végzésében kifejtette, hogy álláspontja szerint a
gépjárművel való könnyebb megközelíthetőség nem
alapozza meg a gépjármű mentességét. Ebből
következően a felperes vállalkozói minőségének
adóhatósági vizsgálata megtörtént. Az elsőfokú
bíróság döntése annyiban helytálló, hogy a felperes
főtevékenysége mellett az általa hivatkozott további
– és az adóhatóság nyilvántartásában szereplő –
tevékenysége vonatkozásában is releváns, hogy a
gépjármű nélkül a természetes személy adós a
foglalkozását nem tudná gyakorolni, vagy annak
gyakorlása jelentős mértékben elnehezülne. A Kúria
is hangsúlyozza, hogy a konkrét esetben a Vht.

Közigazgatási Kollégium

766

[27]
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[31]

103. § (5)–(6) bekezdése és az IM rendelet 1. § b)
pontja szerinti feltétel [„a természetes személy adós
foglalkozásának
(hivatásának
gyakorlásához
nélkülözhetetlen gépjármű” mentessége] vizsgálata
nemcsak a főtevékenységre, hanem az igazoltan
gyakorolt más tevékenységekre is vonatkozik.
Az
elsőfokú
bíróság
ítélete
annyiban
ellentmondásos, hogy megállapítást tett arra
vonatkozóan, hogy az alperes ezeket a kérdéseket
nem tisztázta, ugyanakkor a döntésében hitelt
érdemlő igazolás nélkül elfogadta, hogy szőlő- és
bortermeléshez
mint
jövedelemszerző
tevékenységhez, annak tárgyát képező termékek
előállításához és értékesítéséhez szükségszerűen
használhatta a felperes a gépjárművet, és azt, hogy
enélkül tevékenysége nyilvánvalóan nagymértékben
elnehezülne. Perbeli konkrét bizonyítás hiányában
az elsőfokú bíróság vizsgálata csak addig
terjedhetett volna, hogy a megfelelő mélységű és
részletes vizsgálatot elvégezte-e az adóhatóság a
felperes mentességre való hivatkozása (szőlő- és
bortermeléshez
nélkülözhetetlen
gépjármű)
körében, illetve hogy a felperest felhívta-e, fel
kellett-e hívnia ennek igazolására.
Mivel nem ezeket a kérdéseket vizsgálta az elsőfokú
bíróság, hanem érdemben állást foglalva (a
gépjármű nélkülözhetetlen jellegére utalva) az
alperesi végzést új eljárásra való kötelezés nélkül
semmisítette meg, jogsértést követett el.
Teljeskörűen tisztázott körülmények hiányában e
körben az ügy érdemében nem dönthetett volna.
Ezáltal sérült a Kp. 78. § (1) bekezdése alapján
alkalmazandó Pp. 265. § (1) bekezdése, a Kp. 78. §
(2) bekezdése, valamint a Pp. 279. §-a.
Helytálló továbbá az alperes azon hivatkozása, hogy
nem lehet megfelelő az új eljárásra kötelezés nélküli
megsemmisítés végrehajtási kifogás tárgyában
indult adóhatósági eljárást érintően. A jelen esetben
ez azt eredményezte – a kétfokú eljárás ellenére
csak az alperesi végzés megsemmisítése okán –,
hogy elbírálatlan maradt a felperes fellebbezése és
fennmaradt a végrehajtási kifogást elutasító (a
gépjárműfoglalást mint végrehajtási intézkedést
helybenhagyó) elsőfokú végzés. A felperes
felülvizsgálati
ellenkérelmében
foglaltakkal
szemben megjegyzi a Kúria, hogy a kereseti
kérelemhez kötöttség nem eredményezheti az új
eljárásra kötelezés mellőzését, mert e kérdésben a
bíróság nincs kötve a felperesi kereseti kérelemhez,
a Kp. 89. § (1) bekezdés b) pontja szükség esetén a
megsemmisítés melletti új eljárásra kötelezést
lehetővé teszi.
Mindezek folytán a Kúria az elsőfokú bíróság
ítéletét a Kp. 121. § (1) bekezdés a) pontja alapján
hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új
eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára
utasította. Miután a felperes előzetes döntéshozatali
eljárás kezdeményezése iránti kérelmét megfelelően
nem indokolta, az csatlakozó felülvizsgálati
kérelemnek nem tekinthető. A Kúria előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezésére nem látott
indokot, ezért a felperes kérelmének teljesítésére
nem látott lehetőséget.
A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság a
Kúria jelen végzésében foglaltak alapján köteles
eljárni egyrészt az első jogkérdés tekintetében;
másrészt a második jogkérdés vonatkozásában, a

tevékenység
gyakorlásához
nélkülözhetetlen
gépjárműre történő felperesi hivatkozás körében azt
kell vizsgálnia, hogy az adóhatóság a megfelelő
mélységű és részletes vizsgálatot elvégezte-e,
különösen a felperes által a végrehajtási kifogásban
hivatkozott szőlő- és bortermelés kapcsán a
felperest felhívta-e, fel kellett-e hívnia ennek
igazolására.
Amennyiben
e
vonatkozásban
esetlegesen a tények tisztázatlanságát állapítja meg,
akkor a megsemmisítés mellett az új eljárásra
kötelezés nem mellőzhető. Az esetleges új
eljárásban a felperest a becsérték megállapításával
összefüggésben megfelelően tájékoztatni kell.
(Kúria Kfv.V.35.264/2021/7.)
Az alperes személyének tisztázatlansága, az
eljárás formájának és a per típusának
140
keveredése az ítélet hatályon kívül helyezésére vezető

súlyos jogszabálysértés, amely az elsőfokú eljárás
lényeges szabályai megszegésének minősül [2017. évi
I. törvény 18. § (1) bek., 25. §].
A fellebbezés alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes 2016. február 8-án kelt és 2016. március
11-én érkeztetett végrehajtási kérelmet nyújtott be
Budapest Főváros Kormányhivatala II. kerületi
Hivatalánál (a továbbiakban: alperes). Kérelmében
a Fővárosi Bíróság 2008. február 19. napján kelt,
50.Pf.631.167/2007/18. számú ítéletében – a közte
és gyermeke között – szabályozott kapcsolattartásra
figyelemmel a 2016. január 29-én elmaradt páros
hétvégi kapcsolattartás és az annak 2016. február 5.
napjára előírt pótlás végrehajtásának elrendelését
kérte.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[2] A felperes a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon 2018. augusztus 22-én érkeztetett
beadványában
a
Fővárosi
Gyámhivatal
döntéshozatalra kötelezését kérte a 2016. február 8án benyújtott kérelme tárgyában, mivel a kérelme
tárgyában döntés nem született.
[3] Az alperes a perben védiratot nem terjesztett elő.
Az elsőfokú ítélet
[4] Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott
ítéletében megállapította az alperes mulasztását, és
kötelezte az alperest a felperes 2016. február 8-án
benyújtott végrehajtási kérelme tárgyában való
döntéshozatalra.
[5] Az elsőfokú ítélet tényállása szerint a végrehajtási
kérelmet az alperes 2016. február 8-án átvette. A
felperes a 2017. május 3-án kelt beadványában
tájékoztatást kért az alperestől arra vonatkozóan,
hogy ügyeiben milyen eljárási cselekményeket
végzett 2016. augusztus 22. és 2017. május 3.
között. A felperes a beadványra semmilyen
tájékoztatást nem kapott az alperestől.
[6] Indokolása szerint a felperes keresete alapján
vizsgálnia kellett, hogy az alperes a felperes
kérelmét elbírálta-e. Ennek érdekében a per során
több végzésében – 9. és 10. sorszám alatt – felhívta
az alperest, hogy védiratát, nyilatkozatait,
észrevételeit terjessze elő, az alperes azonban a
részére sikeresen kézbesített felhívások ellenére
nyilatkozatot nem tett.
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[7] Hivatkozott a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény a kérelem benyújtásakor hatályos
4:185. §-ának rendelkezésére, amely szerint a
kapcsolattartásra
vonatkozó
határozat
végrehajtásáról a gyámhatóság gondoskodik. E
rendelkezés alapján az alperesnek a közigazgatási
eljárás lefolytatására jogszabályban rögzített
kötelezettsége volt. Tekintettel arra, hogy az alperes
nem tett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a
felperes kérelmét elbírálta-e, illetőleg erre
vonatkozó adat a per során sem merült fel, ezért az
alperes mulasztását a Kp. 129. § (1) bekezdése
alapján megállapította, és a Kp. 129. § (3) bekezdés
figyelembevételével kötelezte az alperest a felperes
kérelmének elbírálására.
[8] Az elsőfokú bíróság a 2021. november 23. napján
kelt 2.K.704.456/2020/20. számú végzésével a
felperes ítélet kijavítása iránti kérelmét – amelyben
alperesként Budapest Főváros Kormányhivatalát
kérte megjelölni – elutasította.
A fellebbezés
[9] Az elsőfokú ítélettel szemben az alperes terjesztett
elő fellebbezést, amelyben az elsőfokú ítélet
hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új
eljárásra és új határozat hozatalára utasítását kérte.
Az alperes a fellebbezésében tárgyalás tartását
kérte.
[10] Eljárási jogszabálysértésként kifogásolta az
elsőfokú ítéletben alperesként történő megjelölését,
illetőleg a képviselőjeként a jogtanácsosnak a
feltüntetését. A Kp. 18. § (1) bekezdésében
foglaltakra hivatkozással hangsúlyozta, hogy a pert
az utolsó fokon eljárni köteles közigazgatási szerv
ellen kell megindítani, amely jelen ügyben nem a
Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi
Hivatala,
hanem
a
Budapest
Főváros
Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztály.
[11] Hivatkozott továbbá arra, hogy a Kp. 26. § (4)
bekezdése alapján az elsőfokú közigazgatási szerv
részére kifejezetten meghatalmazást kell adni a
perbeli képviseletre, melynek hiányában nem járhat
el a Budapest Főváros Kormányhivatala II. kerületi
Hivatala. A kormányhivatalt a járási hivatal, illetve
a járási hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben
a járási hivatalvezető képviselheti. Az elsőfokú
ítéletben az alperes képviselőjeként feltüntetett
jogtanácsos már nem képviseli Budapest Főváros
Kormányhivatalát.
[12] A Kp. 41. § (1) bekezdésének megsértésére
hivatkozással vitatta az elsőfokú ítélet indokolását,
ugyanis nem tudott a perről, arról iratot,
keresetlevelet, felhívó végzést – 2019. február 2.
napján kelt 9. sorszámú, 2021. március 25-én kelt
10. sorszámú végzés – nem kapott, ezért nyilatkozni
sem tudott a perben.
[13] Hivatkozása szerint iratellenes az az ítéleti
megállapítás, hogy a felperes kérelmét 2016. február
8-án átvette, az iktatóbélyegző alapján azt 2016.
március 11-én vette át. Vitatta az indokolás azon
részét is, amely szerint a felperes a 2017. május 3án kelt beadványában tájékoztatást kért, és arra
tájékoztatást nem kapott, mivel ilyen vagy ehhez
közeli időpontban érkeztetett irat nem érkezett az
alpereshez, ezért tájékoztatni sem tudta a felperest.
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[14] Sérelmezte továbbá, hogy az elsőfokú ítéletből nem
derül ki, hogy mikor kérte a felperes az elsőfokú
bíróságtól az alperes mulasztásának megállapítását.
[15] Az ügy érdemére vonatkozóan előadta, hogy a Kp.
127–129. §-aiban foglalt mulasztás nem állapítható
meg, tekintettel arra, hogy a 2016. február 8-i
kérelem tárgyában érdemben döntött a 2016. április
27. napján kelt BP-02/04/144-45/2016. számú
végzésében.
[16] A felperes a fellebbezésre észrevételt nem tett.
[17] A felperes a 2021. november 12. napján kelt és a
Kúriához 2021. december 1. napján érkezett
beadványában költségmentesség engedélyezését,
valamint eljárási és iratmásolási költségeinek
megtérítését kérte.
A Kúria döntése és jogi indokai
[18] A fellebbezés alapos.
[19] Az elsőfokú ítélet érdemi felülbírálatra alkalmatlan.
[20] A Kúria a per alperesének személyét illetően a
rendelkezésre álló iratok alapján megállapította,
hogy a felperes a mulasztási pert az esetleges belső
jogorvoslat során eljáró másodfokon eljáró szerv
ellen indította meg. A peres iratban fellelhető, 2018.
december 20-án kelt 43.K.34.204/2018/2. számú
hiánypótlásra felhívó végzésben az elsőfokú bíróság
a
per
alpereseként
Budapest
Főváros
Kormányhivatalát tüntette fel és az elsőfokú bíróság
felhívására a felperes a per alpereseként Budapest
Főváros Kormányhivatalát jelölte meg. A 2019.
február 18-án kelt 44.K.34.204/2018/4. számú
végzésen azonban már az elsőfokú közigazgatási
szerv, Budapest Főváros Kormányhivatala II.
Kerületi Hivatala szerepel alperesként. A 2019.
július 9. napján kelt 11. számú végzésben
alperesként
ismét
Budapest
Főváros
Kormányhivatalát tüntette fel az elsőfokú bíróság.
[21] A Kp. 18. § (1) bekezdése szerint, ha a törvény
eltérően nem rendelkezik, a pert az ellen a
közigazgatási szerv ellen kell indítani, amely a
jogvita tárgyát képező közigazgatási tevékenységet
megvalósította. Többfokú közigazgatási eljárásban
hozott cselekmény esetén a közigazgatási
cselekmény megvalósítója az utolsó fokon eljárt
közigazgatási szerv, amely jelen ügyben Budapest
Főváros Kormányhivatala.
[22] A Kúria hangsúlyozza, abban az esetben is, ha a
felperes helytelenül jelöli meg az alperest,
szükséges, hogy a bíróság a keresetlevél e hibáját
orvosolja, s a Kp. 25. §-ának szabályai szerint az
alperes személyét tisztázza. Az elsőfokú bíróság
azonban a per során hol az elsőfokú, hol a
másodfokú közigazgatási szervet tekintette a per
alperesének, annak ellenére, hogy a felperes az
elsőfokú bíróság felhívásának megfelelően jelölte
meg az alperes személyét. Az alperes személyének
tisztázatlansága a Kúria joggyakorlata szerint az ügy
érdemére kiható lényeges eljárási szabálysértés
[Kúria Kfv.X.37.162/2019/6.].
[23] Az alperes képviselőjének személyét és az iratok
kézbesítését illetően a Kúria megállapította, hogy a
peres iratok között fellelhető letöltési igazolás
szerint az elsőfokú bíróság a 9–10. számú végzései
– amelyekben az elsőfokú bíróság felhívta az
alperest a védirat előterjesztésére –, dr. N. B.
jogtanácsos részére kerültek kézbesítésre, aki a
fellebbezés szerint már nem képviselője Budapest
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[24]

[25]

[26]

[27]

[29]

Főváros Kormányhivatalának. Az alperes részére
ezeket a végzéseket nem kézbesítették. Mindezért
helytállóan hivatkozott a fellebbező közigazgatási
szerv a Kp. 41. § (1) bekezdés megsértésére, mivel a
keresetet vele nem közölték, így védiratot sem
tudott előterjeszteni.
Az eljárás formáját és a per típusát illetően az
iratokból kitűnően a jelen per a 43.K.34.204/2018/2.
számú végzés szerint mulasztási perként indult,
majd
a
2019.
szeptember
9-én
kelt
22.K.34.204/2018/15. számú végzés szerint
teljesítés kikényszerítése iránti nemperes eljárásként
folytatódott. Az elsőfokú bíróság a 2021. március
25. napján kelt 2.K.704.456/2020/10. számú
végzésében pedig arról tájékoztatta az elsőfokú
ítélet szerinti alperest, hogy a felperes keresetét a
Kp. XXII. Fejezet mulasztási perre vonatkozó
szabályai alapján bírálja el. Az eljárás formájának és
a per típusának keveredése szintén az ügy érdemére
kiható súlyos eljárási szabálysértésnek minősül,
tekintettel a per típusához és az eljárás formájához
kapcsolódó eljárási garanciákra.
Helytálló volt az alperes ítéleti tényállás
iratellenességére való hivatkozása is, tekintettel arra,
hogy a végrehajtás elrendelése iránti kérelem – az
érkeztető bélyegző tanúsága szerint – 2016. március
11-én érkezett alpereshez, szemben az elsőfokú
ítéletben megjelölt időponttal. Tényként rögzítette
az elsőfokú bíróság az ítéletében, hogy a felperes
2017. május 3-án kelt beadványában tájékoztatást
kért, és arra tájékoztatást nem kapott, az alperes
azonban a fellebbezésében vitatta e beadvány létét.
A rendelkezésre álló iratok az ítéleti megállapítást
nem támasztják alá.
A fentiekben kifejtett és az ügy érdemére kiható
súlyos eljárási szabályszegések miatt a Kúria a Kp.
110. § (2) bekezdése alapján az elsőfokú ítéletet
végzéssel hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú
bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára
utasította.
Az új eljárásban a perindításra nyitva álló határidő
megtartottságának vizsgálatát követően tisztázni
szükséges az alperes és képviselőjének személyét, a
per típusát, az eljárás formáját. Perakadály
hiányában az alperessel a keresetet és a perben
keletkezett iratokat közölni kell, ezt követően lesz
abban a helyzetben az elsőfokú bíróság, hogy
megalapozott döntést hozzon a felperes keresete
tárgyában.
A Kúria az alperes tárgyalás tartása iránti kérelme
kapcsán rögzíti, hogy a mulasztási perben a
tárgyaláson kívüli elbírálás a főszabály a Kp. 124. §
(5) bekezdése szerint, melyet a fellebbezésre
vonatkozó általános szabályok nem írnak felül, ezért
a Kúria a felperes fellebbezését tárgyaláson kívül
bírálta el.
(Kúria Kf.VI.40.926/2021/7.)

Ha a Katatv. speciális rendelkezéseire
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figyelemmel a felperes főállású kisadózónak,
illetve biztosítottnak nem minősül – a Tbj. szerinti

egyéni vállalkozói tevékenység egyidejű szüneteltetése
ellenére – az Ebtv.Vhr. 27/A. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a főállású kisadózó egyéni vállalkozói
tevékenység az ellátásra való jogosultságot
megelőzően megszűnt biztosítási jogviszonynak

tekintendő, illetve az Ebtv. 43. § (2) bekezdése szerinti
az „egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony”
fennállása nem állapítható meg. A fennálló
biztosításban (a munkaviszonyban) töltött napokat
össze kell számítani az ellátásra való jogosultságot
megelőzően megszűnt biztosítási jogviszonyból
származó biztosításban (a főállású kisadózó egyéni
vállalkozói jogviszonyban) töltött, a gyermek
születésének a napját megelőző napokkal [1997. évi
LXXXIII. törvény (Ebtv.) 43. § (2) bek.; 2012. évi
CXLVII. törvény (Katatv.); 217/1997. (XII. 1.) Korm.
rendelet (Ebtv.Vhr.) 27/A. § (1) bek. a) pont].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes 2018. március 3-tól főállású kisadózó
egyéni vállalkozó volt, egyéni vállalkozói
tevékenységét 2019. május 30-tól szüneteltette,
2019. június 1-jétől a Bt. foglalkoztatónál áll
biztosítási jogviszonyban (határozatlan idejű
munkaviszonyban, teljes munkaidőben), 2020.
március 12-től táppénzben részesül.
[2] A felperes kérelmet terjesztett elő az alperesnél,
amelyben 2020. március 13-án született gyermeke
után, 2020. március 13-tól csecsemőgondozási díj
folyósítását kérte.
[3] Az alperes a felperes kérelmét a 2020. április 2-án
kelt
FE-08/CSTPEO/7-21325/2020.
számú
határozatával elutasította. Határozatának indokolása
szerint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:
Ebtv.) 40. § (1) és (2) bekezdése, illetve a
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban:
Tbj.) 9. § (1) bekezdése alapján az egyidejűleg több
biztosítással járó jogviszonyban álló személy
biztosításának
fennállását
mindegyik
jogviszonyában külön-külön kell elbírálni. A
felperes a munkaviszonya fennállása alatt született
gyermekére tekintettel a születését megelőző két
éven belül összesen 286 nap, a Tbj. 5. §-a szerinti
biztosítási idővel rendelkezik, amelyekhez a
megszűnt biztosítási jogviszonyból származó
napokat nem lehet figyelembe venni, az egyéni
vállalkozói tevékenysége nem szűnt meg, csak
szünetel, ezért a Bt. foglalkoztatónál fennálló
jogviszonya alapján nem jogosult az ellátásra.
A felperes keresete, az alperes védirata
[4] A felperes a határozattal szemben keresetet
terjesztett elő a bíróságnál, amelyben kérte annak
hatályon kívül helyezését és az alperes új eljárás
lefolytatására kötelezését. Álláspontja szerint az
egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyra
vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók az
esetében. A több egymást követően fennálló
biztosítással járó jogviszony megállapítása esetén a
jogviszony folyamatos, a szülést megelőző két éven
belül 365 napon át biztosított volt, és a biztosítással
együtt járó járulékok, illetve tételes adó megfizetése
a jogszabályoknak megfelelően megtörtént, ezért
teljesültek az Ebtv. 40. § (1) bekezdése szerinti
feltételek.
[5] Az alperes a védiratban kérte a kereset elutasítását.
Álláspontja szerint a felperes esetében a vállalkozói
tevékenység szüneteltetése ideje alatt a biztosítási
kötelezettséggel járó jogviszony továbbra is fennáll,
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egyéni vállalkozását csak szüneteltette. Ennek
hiányában sem lenne biztosított, mert 2019. június
1-jétől a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
(a továbbiakban: Katatv.) 2. § 8. pont a) alpontja
alapján nem minősül főállású kisadózónak. A
biztosításban töltött napok közül azokat, amelyek
megelőzik az ellátásra való jogosultság első napján
fennálló biztosítási jogviszony kezdő napját, akkor
kell összeszámítani a fennálló biztosításban töltött
napokkal,
ha
azok
megszűnt
biztosítási
jogviszonyból származnak.
Az elsőfokú bíróság ítélete
[6] Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította.
Ítéletét a Tbj. 2. § (5) bekezdésében, az 5. § (1)
bekezdésében, a 7. § (1) bekezdésében, a 8. §-ában,
10. § (1) bekezdés a) pontjában, az Ebtv. 40. § (1)
bekezdésében, a 42. § (8) bekezdésében, a 43. § (1)
bekezdésében, az 50. § (2) és (3) bekezdésében, az
Ebtv. végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv.Vhr.) 27/A. §
(1)–(1a) és (3) bekezdésében, a 31/D. § (1) és (4)
bekezdésében, valamint a Katatv. 8. és 10. §-ában
foglalt rendelkezésekre alapította.
[7] Az ítélet indokolása szerint a felperes a szülés
napján egyidejűleg több biztosítási jogviszonnyal
rendelkezett, mert munkaviszonya fennállt,
vállalkozói jogviszonya pedig szünetelt, nem szűnt
meg, ezért jogosultságát jogviszonyonként különkülön kellett vizsgálni.
[8] A vállalkozói jogviszony szünetelése biztosítási
szempontból történő megítélésénél a Tbj. 8. §-át
kell alkalmazni elsődlegesen, nem a Katatv. 8. és
10. §-át.
[9] A természetes személy egyidejűleg több
biztosítással járó jogviszonyt is létesíthet, ebben az
esetben a biztosítás fennállását mindegyik
jogviszonyában az adott jogviszonyra előírt
feltételek vizsgálatával önállóan kell elbírálni. A
felperes biztosítotti jogviszonyának alapja a Tbj. 7.
§-ára figyelemmel a munkaviszonya. A felperes a
munkaviszonya alapján összesen 286 nap biztosítási
idővel rendelkezik, és a munkaviszonya mellett
szünetelő vállalkozási jogviszony idejét ehhez
hozzászámítani nem lehet.
[10] A felperes a munkaviszonya alapján fennálló
biztosítási időhöz kérte összeszámítani az egyéni
vállalkozói jogviszonya szünetelésével érintett
időszakot, ezért nem az Ebtv.Vhr. 27/A. § (3)
bekezdését, hanem az (1) bekezdést kellett
figyelembe venni.
A felülvizsgálati kérelem, ellenkérelem
[11] A felperes felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen a
jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, az elsőfokú
bíróság új eljárás lefolytatására és új határozat
meghozatalára
utasítását,
másodlagosan
a
közigazgatási határozat megsemmisítését, az alperes
új eljárás lefolytatására kötelezését, valamint
perköltségben marasztalását kérte. Arra hivatkozott,
hogy az elsőfokú bíróság eljárása során az ügy
érdemére kihatóan megsértette az Ebtv. 40. § (1)
bekezdésében, a 43. § (2) bekezdésében és az
Ebtv.Vhr. 27/A. § (1) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket.
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[12] Érvelése szerint az egyéni vállalkozói jogviszony
szüneteltetése nem eredményezhet olyan helyzetet,
hogy a szünetelést megelőző aktív biztosítotti
jogviszony időtartamát ne lehessen figyelembe
venni a szükséges 365 naphoz. Az Ebtv. 43. § (2)
bekezdésének ilyen irányú értelmezése – az
Alkotmánybíróság
IV/00551/2015.
számú
határozatában foglaltakra is figyelemmel –
ellentétes az Ebtv. 40. § (1) bekezdésével.
[13] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében kérte a
jogerős ítélete hatályában fenntartását, a felperes
perköltségben marasztalását. Álláspontja szerint a
felperes a csecsemőgondozási díjra való
jogosultsághoz a gyermeke születését megelőző két
éven belül a Bt. foglalkoztatónál fennálló
munkaviszonyában szerzett csak biztosítási időt. A
felperes egyéni vállalkozása semmiképpen nem
tekinthető a csecsemőgondozási díj igénylése
szempontjából figyelembe veendő – a gyermek
születésének napján fennálló – biztosítási
jogviszonynak.
[14] A felperes a Bt. foglalkoztatónál fennálló
munkaviszonyában szerzett biztosítási időhöz
megszűnt biztosítási jogviszonyból származó
napoknak az Ebtv.Vhr. 27/A. § (1) bekezdése
alapján történő figyelembevételére nincs mód, mert
az egyéni vállalkozásban felperes biztosítása 2019.
május 30-át követően csak szünetel, maga a
biztosítási kötelezettséggel járó egyéni vállalkozói
jogviszony nem szűnt meg.
A Kúria döntése és a döntés jogi indokai
[15] A felperes felülvizsgálati kérelme – az alábbiakban
kifejtettekre figyelemmel – megalapozott.
[16] A Kúria a jogerős ítéletet a felülvizsgálati kérelem
és ellenkérelem keretei között vizsgálta felül [Kp.
115. § (2) bekezdés, 108. § (1) bekezdés].
[18] Az irányadó tényállás alapján a Kúriának abban a
jogkérdésben kellett döntenie, hogy a felperes
munkaviszonya alapján fennálló biztosítási
jogviszonya időtartamát össze kell-e számítani a
főállású kisadózó egyéni vállalkozó tevékenysége
idején fennálló biztosításban töltött napokkal; a
felperes főállású kisadózó egyéni vállalkozóként
folyatott
tevékenysége
az
ellátásra
való
jogosultságot megelőzően megszűnt biztosítási
jogviszonyból származó biztosításban töltött időnek
minősül-e.
[19] A Kúria elsődlegesen rögzíti, hogy értelmező
rendelkezései között a Tbj. 4. § b) pontja és a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény (a továbbiakban: Szja.) 3. § 17. pontja is
meghatározza az egyéni vállalkozó fogalmát,
azonban a törvények által használt egyéni
vállalkozó fogalom nem teljesen azonos tartalmú. A
Katatv. 2. § (5) bekezdése az Szja. szerinti, nem a
Tbj. szerinti egyéni vállalkozó fogalmat rendeli
alkalmazni rendelkezéseinek alkalmazása során. A
kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya
főállású kisadózóként az Szja. 3. § 17. pontja
szerinti egyéni vállalkozók közül is csak az lehet,
aki a Katatv. 2. § 8. pontjában meghatározott
további törvényi feltételekkel is rendelkezik.
[20] A perben nem vitatott tény, hogy a felperes – a
Katatv. 2. § 8. pontja a) alpontja alapján – főállású
kisadózónak az egyéni vállalkozói tevékenységének
a szüneteltetése időtartama alatt nem minősül, mert
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[21]

[22]

[23]

[24]

a szüneteltetés kezdő időpontjától folyamatosan
határozatlan időtartamú, teljes munkaidőre létesített
munkaviszonyban áll.
A Katatv. 10. § (2) bekezdésének értelmében a
felperes mint nem főállású kisadózó – e jogviszonya
alapján
–
biztosítottnak
nem
minősül,
társadalombiztosítási ellátásra jogosultságot nem
szerez.
A felperes biztosítotti jogviszonya a perbeli esetben
nem a Tbj. szerinti egyéni vállalkozói tevékenysége,
hanem a főállású kisadózó tevékenysége alapján
keletkezett, az egyéni vállalkozói tevékenysége
szüneteltetésének időtartama alatt – a Tbj. 8. § f)
pontja alapján – a biztosítotti jogviszonya nem szűnt
meg, csak szünetel. Ugyanakkor a felperes teljes
munkaidős munkaviszonyban állására – nem az
egyéni vállalkozói tevékenysége szüneteltetésére –
tekintettel
főállású
kisadózónak,
illetve
biztosítottnak nem minősül a Katatv. 2. § 8. pontja
és 10. § (2) bekezdése speciális rendelkezései
alapján.
Ha a Katatv. speciális rendelkezéseire figyelemmel
a
felperes
főállású
kisadózónak,
illetve
biztosítottnak nem minősül – a Tbj. szerinti egyéni
vállalkozói tevékenység egyidejű szüneteltetése
ellenére – az Ebtv.Vhr. 27/A. § (1) bekezdés a)
pontja alapján a főállású kisadózó egyéni
vállalkozói tevékenység az ellátásra való
jogosultságot megelőzően megszűnt biztosítási
jogviszonynak tekintendő, illetve az Ebtv. 43. § (2)
bekezdése szerinti az „egyidejűleg fennálló több
biztosítási jogviszony” fennállása nem állapítható
meg. A fennálló biztosításban (a munkaviszonyban)
töltött napokat össze kell számítani az ellátásra való
jogosultságot megelőzően megszűnt biztosítási
jogviszonyból származó biztosításban (a főállású
kisadózó egyéni vállalkozói jogviszonyban) töltött,
a gyermek születésének a napját megelőző
napokkal.
Mindezek alapján a Kúria a jogerős ítéletet a Kp.
121. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy változtatta
meg, hogy a megtámadott közigazgatási
cselekményt megsemmisítette, és a közigazgatási
szervet új eljárás lefolytatására kötelezte.
(Kúria Kfv.VII.37.367/2021/5.)

A végkielégítésre való jogosultságot
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törvényhozó a Hajtv. szabályozásában
jogviszony felmentéssel való megszüntetése és

a
a
a
törvényben kifejezetten szabályozott egyéb, a
honvédelmi
szervezet
változásával,
jogviszonyváltásokkal
kapcsolatos
tényállásokat
tartalmazó esetekben (Hajtv. 22. §, 25. §), valamint a
jogellenes
jogviszony-megszüntetés
jogkövetkezményeként biztosította. A honvédelmi
alkalmazotti jogviszony egyoldalú munkáltatói
megszüntetésének ténye önmagában nem alapozza
meg a végkielégítésre és a felmentési időre való
jogosultságot. Az abból eredő sérelem, hogy a
törvényhozó a Hajtv. hatályba lépésekor a
közalkalmazotti jogviszony 97. §-a szerinti,
honvédelmi
alkalmazotti
jogviszonnyá
való
átalakítását
nem
kötötte
az
érintettek
beleegyezéséhez, és a Hajtv. hatálya alatti
foglalkoztatást nem kívánó közalkalmazottak
jogviszonyának
felmentéssel
vagy
más,

végkielégítésre, felmentési időre jogosító módon való
megszüntetéséről, megszűnéséről nem rendelkezett,
jogalkalmazói
(bírói)
jogértelmezéssel
nem
orvosolható [2018. évi CXIV. törvény (Hajtv.) 38. § (2)
bek., 42. § (1) bek.; 2016. évi CXXX. törvény (Pp.)
346. § (5) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A peres felek között 2012. október 1-jétől fennállt
közalkalmazotti
jogviszony
a
honvédelmi
alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV.
törvény (a továbbiakban: Hajtv.) 97. § (1)
bekezdésének rendelkezése folytán 2019. január 1jétől honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyá alakult
át. Ezt megelőzően, 2018 decemberében az alperes
– a Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai
Főosztálya által a honvédelmi szervezetnél
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott ún.
civil alkalmazottak részére elkészített, 2018.
december 21-én kelt „Tájékoztató a honvédelmi
alkalmazottak
jogállásáról
szóló
törvény
bevezetésével kapcsolatban” című iratban –
egyebek mellett arról tájékoztatta az érintetteket,
hogy közalkalmazotti jogviszonyuk 2019. január 1jétől a törvény erejénél fogva honvédelmi
alkalmazotti jogviszonnyá alakul át. Az átalakulás
menetéről azt a tájékoztatást adta, hogy a
munkáltatói jogkört gyakorló legkésőbb 2019.
január 18-ig egy új, honvédelmi alkalmazotti
jogviszonyról szóló kinevezést ad át az
érintetteknek, amelynek elfogadásáról legkésőbb a
kézhezvételt követő négy naptári napon belül
írásban kell nyilatkozniuk. A kinevezést elfogadók
2019. január 1-jétől a Hajtv. szerinti illetményre és
juttatásokra válnak jogosulttá, azoknak a
jogviszonya pedig, akik a megadott határidőben
nemleges választ adnak vagy nem nyilatkoznak, a
Hajtv. 97. § (1) bekezdése alapján az ezt követő első
munkanappal megszűnik, mivel honvédelmi
munkakört nem honvédelmi alkalmazott nem tölthet
be. A tájékoztató szerint a megszűnő jogviszony
keretében, figyelemmel arra, hogy a jogviszony
nem felmentéssel, hanem a törvény erejénél fogva
szűnik meg, az érintett felmentési időre és
végkielégítésre sem válik jogosulttá.
[2] A felperes az alperes által a Hajtv. 97. § (2)
bekezdése alapján elkészített kinevezést nem írta
alá, 2019. január 19-én úgy nyilatkozott, hogy azt
nem fogadja el. Az alperes a 2019. január 23-án kelt
és közölt, „Értesítés a jogviszony megszüntetéséről”
című intézkedésével a jogviszonyt a Hajtv. 97. §-ára
hivatkozással, „a törvény erejénél fogva” 2019.
január
21.
napjával
„megszüntette”.
Az
intézkedésben rögzítette, hogy a jogviszonyt azért
szünteti meg, mert a felperes az új jogviszony
létrejöttét alátámasztó kinevezési dokumentumot
nem fogadta el; tájékoztatta továbbá a felperest,
hogy a „jelen megállapodással” szemben 30 napon
belül fordulhat keresettel a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bírósághoz.
A felperes keresete és az alperes védirata
[3] A felperes 2020. február 14-én keresetet terjesztett
elő a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon. A per során módosított keresetében a
Hajtv. 42. § (1) bekezdés a) pontja és (6)
bekezdésének b) pontja alapján végkielégítés és a
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Hajtv. 38. § (1) bekezdése alapján felmentési időre
járó távolléti díj megfizetésére kérte kötelezni az
alperest arra hivatkozva, hogy a jogviszonya – ez
irányú jogszabályi rendelkezés hiányában – a
törvény erejénél fogva nem szűnt meg, a jogviszony
megszüntetésére felmentéssel került sor, amelynek
indoka nem helytálló, a törvény ugyanis nem teszi
lehetővé a jogviszony megszüntetését amiatt, mert a
Hajtv. szerinti átalakulással érintettek a kinevezést
nem írják alá.
[4] Az alperes a kereset elutasítását kérte arra
hivatkozva, hogy a jogviszonyt nem felmentéssel
szüntette meg, ezért a felperes végkielégítésre és
felmentési időre sem jogosult. A Hajtv. a felmentési
okok között nem szabályoz olyan esetkört, hogy a
közalkalmazott a jogviszony átalakulását követően
nem fogadja el a kinevezést. A honvédelmi
alkalmazotti jogviszony a Hajtv. 14. § (1) bekezdése
értelmében határozatlan időre szóló kinevezéssel és
annak elfogadásával jön létre; a felperes a
kinevezést nem fogadta el, ezért a munkáltatónak
meg kellett szüntetnie a jogviszonyt, intézkedése
azonban nem minősül felmentésnek.
Az elsőfokú bíróság ítélete
[5] Az elsőfokú bíróság a keresetet – a Kúria
Kpkf.VII.39.195/2020/3.
számú
végzésével
elrendelt eljárásban – elutasította.
[6] Az ítélet indokolása szerint a bíróságnak, miután a
felperes a Hajtv. 42. § (1) bekezdés a) pontja és
38. § (1) bekezdése alapján, nem pedig a jogviszony
jogellenes megszüntetésével kapcsolatban kívánt
igényt érvényesíteni, arról kellett döntenie, hogy a
jogviszony milyen, végkielégítésre és felmentési
időre járó távolléti díjra jogosító módon szűnt-e
meg. Az ítéleti érvelés szerint abban nem volt vita a
felek között, hogy az átalakult jogviszonyra a
Hajtv.-t kellett alkalmazni, amely törvény szerint a
végkielégítés és a felmentési idő szorosan a
felmentéshez kapcsolódó juttatások. Az alperes a
2018. december 21-én kiadott okiratban arról is
tájékoztatta a felperest, hogy a kinevezés el nem
fogadása esetén felmentési időre és végkielégítésre
nem válik jogosulttá, figyelemmel arra, hogy a
jogviszony nem felmentéssel, hanem a törvény
erejénél fogva szűnik meg.
[7] A Hajtv. 38. § (1) bekezdése felmentés esetére
határozza meg a minimális és maximális felmentési
időt, a 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján
végkielégítés akkor jár, ha a jogviszony
felmentéssel szűnik meg. A felperest ebből
következően csak akkor illette volna meg
végkielégítés és felmentési időre járó távolléti díj,
ha a jogviszonya a Hajtv. 21. § (2) bekezdés c)
pontban (helyesen e) pontban) szabályozott
felmentéssel szűnt volna meg. A felmentést
megalapozó törvényi tényállásokat a Hajtv. III.
fejezet 7. pontjában szereplő 30. § (1) bekezdése
tartalmazza, annak alapján a bíróság vizsgálta, hogy
a
jogviszonyt
megszüntető
intézkedésben
felmentésre utaló tartalmi elemek szerepeltek-e.
[8] Az elsőfokú bíróság leszögezte, hogy az alperesi
értesítést pusztán amiatt, mert a jogviszony
megszüntetésére tett egyoldalú munkáltatói
intézkedést tartalmazott, nem lehet felmentésnek
tekinteni. A honvédelmi alkalmazotti jogviszony
megszüntetése nem amiatt minősül a Hajtv. 21. §
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(2) bekezdés szerinti felmentésnek, mert az a
munkáltató egyoldalú akaratnyilatkozata, hanem
amiatt, hogy az megfeleltethető a Hajtv. 30. § (1)
bekezdésben foglalt esetköröknek.
[9] Az
elsőfokú
bíróság
–
a
Kúria
Kpkf.VII.39.195/2020/3. számú végzése és az
egységes bírói gyakorlat alapján – rámutatott, hogy
Hajtv. III. fejezet 7. pontjában foglalt jogviszony
megszüntetést szabályozó rendelkezések kógens
előírások, amelyektől nem lehet eltérni. A
jogviszony megszüntetési/megszűnési módok Hajtv.
21. § (1)–(2) bekezdésben szabályozott felsorolása
taxatív,
a
jogalkalmazó
által
új
megszüntetési/megszűnési
módokkal
nem
bővíthető.
[10] A felperessel közölt jogviszonyt megszüntető okirat
a Hajtv. 30. § (1) bekezdés szerinti törvényi
tényállások közül egyiket sem tartalmazza, az
okiratban a jogviszony felmentéssel való
megszüntetésére
irányuló
munkáltatói
akaratnyilatkozat, vagy más olyan (pl. felmentési
idő biztosítására vonatkozó) rendelkezés, amelynek
alapján az intézkedést, annak tartalma szerint
felmentésnek lehetne minősíteni, nem szerepel. Ezt
az értelmezést támasztja alá az is, hogy az alperes az
előzetesen kiadott tájékoztatásban kifejezetten
jelezte, hogy a kinevezést el nem fogadó
alkalmazottak jogviszonya nem felmentéssel szűnik
meg, felmentési időre, végkielégítésre nem válnak
jogosulttá.
[11] Mivel a felperes jogviszonya megszüntetésére nem
a Hajtv. 30. § (1) bekezdésében meghatározott
okból, azaz nem felmentéssel került sor, a Hajtv.
42. § (1) bekezdés a) pontja és a 38. § (1) bekezdése
nem alkalmazható.
A fellebbezés és a fellebbezési ellenkérelem
[12] Az ítélet ellen a felperes terjesztett elő fellebbezést a
Hajtv. 42. § (1) bekezdés a) pontjának, a 38. § (2)
bekezdés a) pontjának, a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
82. §-ának és a polgári perrendtartásról szóló 2016.
évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 346. § (5)
bekezdésének
megsértésére,
valamint
arra
hivatkozva, hogy az ítélet jogkérdésben eltér a
Kúria BH2021.93. számon közzétett határozatától.
[19] Végül a felperes arra az esetre, ha a Kúria a „bevett
és elfogadott” jogértelmezési módszerekkel nem
tudna arra a következtetésre jutni, hogy az alperes a
jogviszonyt felmentéssel szüntette meg, az
alkotmányellenes
szabályozási
környezetre
tekintettel indítványozta a Kúria eljárásnak
felfüggesztését, „a jogszabály” alkotmányos
kontrollja
érdekében
az
Alkotmánybíróság
eljárásnak kezdeményezését, tekintettel arra, hogy a
Hajtv. nem definiálja, hogy mi minősül
felmentésnek, és ezzel nem biztosítja a tulajdoni
védelmet; továbbá, mert az a szabályozás, amely a
védett joggal kapcsolatban semmilyen definíciót
nem tartalmaz, sérti a jogbiztonságot, az
Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését; végül, mert a
jogalkotó elmulasztotta rögzíteni annak az esetnek a
következményét, amikor a munkavállaló nem
fogadja el és írja alá a Hajtv. hatályba lépése után
részére átadott kinevezési okmányt.
[20] Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú
bíróság ítéletének helybenhagyását, a felperes
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költségekben való marasztalását kérte arra
hivatkozva, hogy a fellebbezés nem felel meg a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) 99. § (1)
bekezdésének, illetve, mert az ítélet érdemben
helyes és összhangban áll a Kúria Bírósági
Határozatok
Gyűjteményében
közzétett
határozataival
(Kf.VII.40.359/2020/9.,
Kf.VII.39.098/2021/8.).
A Kúria döntése és jogi indokai
[25] A fellebbezés nem megalapozott.
[26] A Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét – a Kp. 108. §
(1) bekezdésének megfelelően – a fellebbezési
kérelem és a fellebbezési ellenkérelem keretei
között bírálta felül.
[28] A felperes a Hajtv. 42. § (1) bekezdés a) pontja és
38. § (2) bekezdés a) pontja elsőfokú bíróság általi
megsértését azonos okból, amiatt állította, mert a
bíróság az alperes 2019. január 23-án kelt, a
honvédelmi
alkalmazotti
jogviszony
megszüntetésére tett egyoldalú akaratnyilatkozatáról
tévesen állapította meg, hogy nem minősül
felmentésnek, a Pp. 346. § (5) bekezdésének
megsértésére pedig az ítélet orvosolhatatlan formai
hiányossága okán, azért hivatkozott, mert a bíróság
nem adott választ arra a kérdésre, hogy amennyiben
az intézkedés nem tekinthető felmentésnek, úgy a
felperes jogviszonya milyen módon, a Hajtv. mely
rendelkezése alapján került megszüntetésre.
[29] A Pp. 346. § (5) bekezdése szerint az ítélet jogi
indokolása tartalmazza az ítélet alapjául szolgáló
jogszabályokat és szükség esetén azok értelmezését,
a megállapított tényekre vonatkozó bizonyítékokat
azokkal a körülményekkel együtt, amelyeket a
bíróság a bizonyítékok mérlegelésénél irányadónak
vett, a tények megállapításának egyéb körülményeit,
továbbá azokat az okokat, amelyek miatt a bíróság
valamely tényállítást nem talált bizonyítottnak, vagy
amelyek miatt a felajánlott bizonyítást mellőzte. A
jogi indokolás tartalmazza azokat az okokat is,
amelyek miatt a bíróság jogkérdésben eltért a
Kúriának a Bírósági Határozatok Gyűjteményében
közzétett határozatától, vagy az arra irányuló
indítványt elutasította.
[30] A Kúria megállapította, hogy az elsőfokú bíróság
ítéletének – korábban részletesen ismertetett –
indokolása a Pp. 346. § (5) bekezdésében felsorolt
elemeket tartalmazza, az ítéletnek nincs olyan
hiányossága, amely az érdemi felülbírálatra
alkalmatlanná tenné. Ilyennek – a felperes
hivatkozásával ellentétben – nem minősül az, hogy
a bíróság az ítéletben nem rögzítette, hogy a
jogviszony megszüntetésére álláspontja szerint
milyen, felmentésnek nem minősülő egyéb – a
Hajtv. által szabályozott vagy nem szabályozott –
módon került sor.
[31] A Kúria már több határozatában kimondta:
önmagában a Pp. 346. § (5) bekezdésének
megjelölése nem teremt lehetőséget arra, hogy a
felek között felmerült vitás kérdésekben elfoglalt
bírói álláspont jogszerűsége, valamely jogszabály
alkalmazhatósága vagy értelmezésének helyessége a
jogorvoslati eljárásban vizsgálható legyen. Az
indokolási kötelezettség megsértését – a
következetes bírói gyakorlat szerint – nem lehet
megállapítani azon az alapon, hogy a fél a támadott

ítéletben szereplő érvekkel és jogértelmezéssel nem
ért egyet (Kf.VII.39.301/2020/3., Kf.VII.39.245/
2020/4., Kfv.VII.37.573/2020/5., stb.). A Kúria a
fellebbezésben szereplő, az érdemi döntés
helyességét érintő kifogásokat erre tekintettel a Pp.
346. § (5) bekezdése alapján nem vizsgálhatta.
[32] Az elsőfokú bíróság a peres felek között vitás
kérdés eldöntése során helyesen indult ki abból,
hogy a jogviszonyt megszüntető intézkedés
minősítését a tartalmi elemek vizsgálatával kell
elvégezni, és ennek a vizsgálatnak az
eredményeként
helyesen
jutott
arra
a
következtetésre, hogy a felperes jogviszonyának
megszüntetésére tett intézkedés nem tekinthető a
Hajtv. 21. § (2) bekezdés – az ítéletben elírás
folytán az ügyben fel nem merült, lemondást
szabályozó c) pont helyett helyesen – e) pontjában
szabályozott felmentésnek. A bíróság helytállóan
vizsgálta, hogy fennálltak-e ténylegesen a felmentés
alkalmazásának Hajtv.-ben szabályozott feltételei, a
30. § a)–d) bekezdéseiben szereplő okok, illetve
hogy a törvényhozó a közalkalmazotti jogviszonyok
átalakításáról rendelkező 97. §-ban vagy más
rendelkezésben lehetővé tette-e az átalakulással
érintett, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban
történő foglalkoztatást 2019. január 1-jétől vállalni
nem
kívánó
alkalmazottak
jogviszonyának
felmentéssel vagy más, végkielégítésre és
felmentési
időre
jogosító
módon
való
megszüntetését.
[33] A Kúria a fellebbezésben foglaltak alapján kiemeli,
hogy a Hajtv. a hatálybalépésekor a közalkalmazotti
jogviszonyok átalakításának szabályozásában nem
adott lehetőséget az érintetteknek a választásra: a
jogviszonyok
honvédelmi
alkalmazotti
jogviszonnyá,
a
munkakörök
honvédelmi
alkalmazotti munkakörökké való alakulása ipso
iure, a Hajtv. 97. § (1) bekezdésének rendelkezése
folytán következett be; a felek között a jogviszony
2019. január 1-jétől nem a Hajtv. 14. § (1)
bekezdése alapján jött létre. A Hajtv. – ahogyan az
elsőfokú bíróság is rámutatott – a 97. § (2)
bekezdése szerinti kinevezés elfogadását elutasító
alkalmazottak jogviszonyának felmentéssel vagy
más, végkielégítésre, felmentési időre jogosító
módon történő megszüntetésére nem adott
lehetőséget: a Hajtv. 31. § (1) bekezdés a)–d)
pontjaiban a felmentési okok között ilyen ok (a
kinevezés
elfogadásának
elutasítása,
továbbfoglalkoztatáshoz való hozzájárulás hiánya)
nem szerepel. A törvény a jogviszonyban
bekövetkező változáshoz hozzájárulást nem adó
alkalmazott részére – ahogyan pl. a Hajtv. 22. §
(5)–(6) bekezdésében szabályozott esetben, amikor
is a honvédelmi alkalmazottat foglalkoztató
szervezet egésze vagy része az Mt. hatálya alá
tartozó munkáltató részére kerül átadásra –, nem
biztosít felmentés esetén járó járandóságokat
(végkielégítést).
[34] A felperes alaptalanul hivatkozott arra is, hogy a
jogviszonya valójában a Hajtv. 30. § (1) bekezdés c)
pontjának második, a honvédelmi alkalmazott a
„munkáját nem végzi megfelelően” fordulatában
szereplő okból került megszüntetésre. Az alperes a
jogviszonyt nem a végkielégítésre egyebekben nem
jogosító [Hajtv. 42. § (2) bekezdés] megszüntetési
ok, a munkavégzés nem megfelelő minősége vagy
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mennyisége miatt, hanem a Hajtv. hatálybalépését
megelőzően kiadott, a Hajtv. 14. § (1) bekezdése és
a 97. §-a együttes és téves értelmezésén alapuló
„Tájékoztató”-ban foglaltak alapján, a 97. § (2)
bekezdése szerinti kinevezés elutasítása miatt
szüntette meg.
[35] A jogviszony fenti módon és indokkal történt
megszüntetésének törvényességéről – az alperes
ellen jogviszony-megszüntetés jogellenessége és
jogkövetkezményei tárgyában indult perekben – a
Kúria elsőként a BH2021. 93. számon közzétett
Kf.VII.37.422/2020/8.
számú,
majd
a
Kfv.VII.37.651/2020/6. számú határozatában is
állást foglalt. A Kúria megállapította, hogy az
alperes maga alakított ki egy olyan jogviszonymegszüntetési módot, amely a Hjt. jogviszony
megszűnést és megszüntetést szabályozó kógens
rendelkezései között nem szerepel. A Kúria
kimondta, hogy az alperes, erre vonatkozó kifejezett
jogszabályi rendelkezés hiányában alaptalanul
hivatkozott arra, hogy a jogviszony a törvény
erejénél fogva szűnik meg, az alperes a honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyt azonnali hatállyal,
felmentési idő nélkül szüntette meg, az
intézkedésben indokként az szerepelt, hogy a
felperes a kinevezést nem fogadta el. A Kúria
megállapította, hogy nincs törvényi előírás arra,
hogy a munkavállalónak a Hajtv. 97. § (2)
bekezdése szerinti kinevezést el kellene fogadnia,
tekintettel arra, hogy ez esetben nem tényleges
kinevezésről, hanem csupán az új jogállás szerinti
jogviszony rögzítéséről van szó. A Hajtv. nem ismer
olyan megszüntetési okot, amely a Hajtv. 97. § (2)
bekezdése szerinti kinevezési okirat alá nem írását a
jogviszony törvény erejénél fogva történő
megszűnésével szankcionálná. Erre tekintettel a
Kúria helytállónak ítélte az eljárt bíróságok
döntéseit, amelyek szerint az alperes jogviszonyt
megszüntető intézkedése jogellenes volt, ami miatt
az alperes a Hajtv. 4. § (1) bekezdése folytán
alkalmazandó,
a
jogellenes
jogviszony
megszüntetés jogkövetkezményeit szabályozó Mt.
82. §-a alapján tartozik helytállni. A felperesek
végkielégítésre
és
felmentési
időre
való
jogosultsága ezekben az ügyekben tehát az Mt.
82. § (3) bekezdés a) pontján, illetve (4) bekezdésén
alapult, a Hajtv. rendelkezései alapján csupán azok
mértékét kellett meghatározni.
[36] A jelen ügyben az Mt. 82. §-a nem volt
alkalmazható, ezt a felperes a jogviszonyának
megszüntetését követő több mint egy év után
benyújtott keresetében nem is kérte. Az elsőfokú
bíróság a perben rendelkezésre álló bizonyítékok
alapján helyesen jutott arra a következtetésre, hogy
a felperes jogviszonya nem felmentéssel szűnt meg,
ezért az ennek jogkövetkezményeként járó
végkielégítés és felmentési időre járó távolléti díj
nem illeti meg. A felperes olyan egyéb jogszabályi
rendelkezést sem jelölt meg, amelynek alapján a
kért juttatásokra jogosulttá vált volna. A felperes
tévesen hivatkozott arra, hogy a jogviszony
egyoldalú munkáltatói megszüntetésének ténye
önmagában megalapozza a végkielégítésre és a
felmentési
időre
való
jogosultságot:
a
végkielégítésre és felmentési időre (vagy utóbbi
helyett
a
jogviszonyok
megszüntetéséhez
kapcsolódó más juttatásra) való jogosultságot a
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törvényhozó a Hajtv. szabályozásában a jogviszony
felmentéssel való megszüntetése és a törvényben
kifejezetten szabályozott egyéb, a honvédelmi
szervezet
változásával,
jogviszonyváltásokkal
kapcsolatos más tényállásokat tartalmazó esetekben
(Hajtv. 22. §, 25. §), valamint – a fent bemutatottak
szerint – a jogellenes jogviszony megszüntetés
jogkövetkezményeként biztosította.
[37] A felperes megalapozatlanul kifogásolta, hogy a
bíróság a BH2021.93. számon közzétett döntéstől
jogkérdésben eltért volna. A felperes a Kúria
határozatának [34] bekezdésében írtakat félreérti, az
ítéletben nem szerepel olyan megállapítás, hogy a
felperes – jelen per felperesével azonos módon
megszüntetett – jogviszonya felmentéssel szűnt
meg. Az alperes a felperes jogviszonyát – ahogyan a
fenti perekben elbírált esetekben is – a Hajtv. által
nem szabályozott módon szüntette meg, ennek
jogkövetkezményeként azonban – a Hajtv. ez irányú
rendelkezése hiányában, egyezően a Kúria
Kf.VII.40.359/2020/9. és a Kf.VII.39.098/2021/8.
számú ítéleteiben foglaltakkal – a felmentés
jogkövetkezményeinek
alkalmazására
nincs
lehetőség. A Hajtv.-től eltérő, abban nem
szabályozott
módon
történt
jogviszonymegszüntetés esetén az érintettek, ahogyan pl. a
Kúria előtt folyamatban volt, BH2021.93. számon
közzétett határozat alapjául szolgáló, valamint a
Kfv.VII.37.651/2020/6. számú ügyekben is, a
jogviszony-megszüntetés jogellenességének és
jogkövetkezményeinek tárgyában indított perben
érvényesíthetik az ennek folytán őket ért jogsérelem
miatti igényeket. Erre az Mt. 287. § (1) bekezdés b)
pontja alapján a keresetindításra nyitva álló 30
napos határidőn belül van lehetőség; a határidő
elmulasztása nem jelenti azt, hogy a honvédelmi
alkalmazott más, az anyagi jogszabályban, a Hajtv.ben végkielégítésre, felmentési időre jogosítóként
nem szabályozott tényállások fennállása, a
jogviszony munkáltató általi, bármely módon
történő megszüntetése esetén is előterjesztheti az
ezzel kapcsolatos anyagi igényeit.
[38] A Kúria itt utal arra is, hogy a felperes által
hivatkozott, azonos tényállású ügyekben hozott
elsőfokú bírósági ítéleteket a Kf.VII.40.359/2020/9.
és a Kf.VII.39.098/2021/8. számú ítéletekkel
megváltoztatta és a felperesek keresetét elutasította,
az elsőfokú bíróság jelen ügyben felülvizsgált
döntése
ezen
határozatokban
foglaltaknak
mindenben megfelel. Az elsőfokú bíróság és a
Kúria fenti határozatai nem állnak ellentétben a
felperes által felhívott Kfv.VII.37.103/2020/5.
számú ítélettel sem, amely – eltérő tényállású –
ügyben a Kúriának arról kellett állást foglalnia,
hogy a munkaviszony közös megegyezéssel történő
megszüntetésének tekinthető-e, ha a munkáltató a
„munkavállalói felmondás” és „munkavállalói
azonnali hatályú felmondás” elnevezéssel benyújtott, a munkavállaló jogviszony-megszüntetésre
irányuló egyoldalú jognyilatkozatait tudomásul
vette azzal, hogy a felmondás esetén irányadó teljes
felmondási idő letöltésétől eltekintett.
[39] A Kúria nem osztotta a felperes azon álláspontját,
hogy a bíróság az ítéletben szereplő értelmezéssel
tulajdonjogi
védelmet
élvező
jogosultságát
korlátozná alaptörvény-ellenesen. A felperes a
keresetében megjelölt jogalapon, a Hajtv. 42. § (1)

774
bekezdés a) pontjában és 38. § (1) bekezdésében írt
feltétel, a jogviszony felmentéssel történő
megszüntetése hiányában nem szerzett jogot
végkielégítésre és felmentési időre, ezért a bíróság
az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése által
garantált tulajdonhoz való jogát nem sérthette meg.
A felperesnek – az általa is hivatkozott per
felperesével azonosan – módjában állt a
jogviszonya megszüntetése
kapcsán
igényt
érvényesíteni, ennek, valamint végkielégítést és
felmentési időre való jogosultságot megalapozó
tények keresetben állított fennállása (jelen esetben
felmentés) hiányában a bírói jogértelmezés téves
voltára alappal nem hivatkozhat. A felperes nem
csupán a közalkalmazotti jogviszonyban töltött
ideje, hanem a törvény kógens rendelkezéseiben
meghatározott jogviszony-megszüntetési módok
alkalmazása,
a
jogviszony
megszűnését
eredményező tényállások esetén, illetve a jogellenes
megszüntetés
jogkövetkezményeként
válhat
jogosulttá felmentési időre és végkielégítésre, ez
utóbbi feltételek hiányában a szerzett jogok bíróság
általi korlátozására vonatkozó hivatkozása sem
fogadható el.
[40] A Kúria nem értett egyet a felperes azon
álláspontjával, hogy az egyenlő bánásmód
követelménye alapján a bíróságnak – a felperes
perbeli érvelése elfogadásával – az alkalmazott
jogszabályoknak olyan értelmezést kellett volna
adnia, hogy a közszférában évtizedek óta dolgozó,
egyoldalú jogviszony-megszüntetéssel érintett
személyek azonos feltételekkel váljanak jogosulttá a
végkielégítésre és a felmentési időre. A törvényhozó
mind a jogszerű, mind a jogellenes jogviszonymegszüntetés
jogkövetkezményeként
járó
juttatásokhoz való hozzáférést részletesen, kógens
jogszabályi rendelkezésekben szereplő feltételek
előírásával szabályozta, annak vizsgálata, hogy a
jogviszony megszüntetéséről a munkáltató a
jogosultságot megalapozó módon rendelkezett-e (pl.
felmentéssel), nem mellőzhető. Az elsőfokú bíróság
– a fentiekben és a Kúria korábbi határozataiban
kifejtettek szerint – helytállóan, megfelelő
kritériumok alapján vizsgálta a jogosultságot
megalapozó feltételeket és helyesen minősítette az
alperes intézkedését; az a körülmény, hogy a
felperes az általa megjelölt jogalapon nem
érvényesíthet végkielégítés és felmentési időre járó
távolléti díj iránti igényt, az egyenlő bánásmód
sérelmét nem veti fel. A Kúria a BH2021.23. számú
döntéstől eltérésre való felperesi hivatkozás kapcsán
itt utal arra is, hogy az azonos munkáltatói
intézkedéssel érintett, ennél fogva összehasonlítható
helyzetű csoportba tartozó jogalanyok esetében
vizsgálandó az is, hogy az érintettek a bíróság előtt
keresetükkel azonos jogokat érvényesítettek-e;
ennek alapján pedig a felperes és a jogellenes
jogviszony
megszüntetés
jogkövetkezményeit
érvényesítő személyek nem hasonlíthatóak össze.
[41] Az Alkotmánybíróság a Hajtv. és más törvények (a
kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV.
törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról szóló
2018. évi CXV. törvény) rendelkezései alaptörvényellenességét országgyűlési képviselők indítványa
alapján a 3116/2021. (IV. 16.) AB határozatában (a
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továbbiakban:
ABH)
vizsgálta.
Az
Alkotmánybíróság a Hajtv. 97. §-ának alaptörvényellenességét a törvény közjogi érvénytelensége, az
Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése, a kellő
felkészülési idő követelményének és a IX. cikk (1)
bekezdése, a szabad véleménynyilvánításhoz való
jog
érvényesülése
körében
vizsgálta,
az
indítványokat elutasította. Az Alkotmánybíróság a
jogállásváltozások
elrendelésével
kapcsolatos
kifogások kapcsán kifejtette: a „törvényhozó
hatalomnak lehetősége van az egyes jogállási
törvény
átfogó
felülvizsgálatára
és
újra
szabályozására. Ennek keretében pedig a munkaidő,
pihenőidő, szabadságok mértékét, kiadási rendjét és
az ezekkel összefüggő valamennyi egyéb szabály
megváltoztatásához is joga van. Az újonnan
kialakított szabály alkotmányosságának megítélése
során azonban soha nem annak lesz döntő
jelentősége,
hogy
a
korábbi
vonatkozó
szabályozáshoz képest az új törvényi rendelkezések
milyen irányú változást eredményeztek. Nem lesz
eleve alkotmányos ugyanis egy munkavállalóra
nézve pozitív irányú változás, és nem lesz
feltétlenül alaptörvény-ellenes egy a munkavállaló
jogaira nézve szűkítő jellegű módosítás sem. Az új
szabályozást mindig a maga egészében és
önállóságában kell vizsgálni, és ez alapján dönteni
annak alkotmányosságáról”.
[42] A felperes – az Alkotmánybíróság eljárása
kezdeményezésének indokaként – a Hajtv.
szabályozási hiányosságaival kapcsolatban olyan,
jogalkalmazói jogszabály-értelmezéssel meg nem
oldható problémákat, illetve kérdéseket vetett fel,
amelyek
megválaszolása
mulasztásban
megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatát
igényli.
Ennek
indítványozására
az
Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény
vagy más jogszabály nem biztosít lehetőséget, ezért
az indítvány teljesítését a Kúria mellőzte. A Kúria
ezzel összefüggésben kiemeli: az abból eredő
sérelem, hogy a törvényhozó a Hajtv. hatályba
lépésekor a közalkalmazotti jogviszony 97. §-a
szerinti honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyá való
átalakítását
nem
kötötte
az
érintettek
beleegyezéséhez, és a Hajtv. hatálya alatti
foglalkoztatást nem kívánó közalkalmazottak
jogviszonyának
felmentéssel
vagy
más,
végkielégítésre, felmentési időre jogosító módon
való megszüntetéséről, megszűnéséről nem
rendelkezett, jogalkalmazói (bírói) jogértelmezéssel
nem orvosolható.
[43] A Kúria egyetértett a felperes azon érvelésével,
hogy az alperes megtévesztő tartalmú tájékoztatása
a bírósági döntés indokául nem szolgálhat, az
elsőfokú ítélet ezen megállapítását az indokolásból
mellőzi.
[45] Mindezekre figyelemmel a Kúria az elsőfokú
ítéletet a per főtárgya tekintetében helybenhagyta,
az elsőfokú bíróság által – feltehetőleg számítási
hiba folytán – tévesen meghatározott, az állam által
viselendő elsőfokú eljárási illeték összegére
vonatkozó rendelkezés tekintetében hatályon kívül
helyezte és az elsőfokú eljárás illetékét 77 195
forintban állapította meg [Kp. 109. § (1)–(2)
bekezdés].
(Kúria Kf.VII.45.054/2021/5.)
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Az önkormányzati vagyonrendeletben a
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nemzetgazdasági
szempontból
kiemelt
jelentőségű, forgalomképtelen ingatlan vagyon, illetve

a korlátozottan forgalomképes ingatlan vagyon
megállapításának a beazonosíthatóság szempontjából
kellő konkrétsággal kell történnie a vonatkozó
törvények felhatalmazásának keretei között [2011. évi
CXCVI. törvény (Nvtv.) 5. § (2) bek.].
Az indítvány alapjául szolgáló tényállás
[1] Az indítványozó törvényességi felhívást bocsátott
ki, amelyben felhívta az érintett önkormányzatot (a
továbbiakban:
önkormányzat),
hogy
az
önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
9/2018. (III. 26.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Ör.) törvénysértő, amelyet szüntessen
meg olyan módon, hogy az Ör. rendelkezéseit a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű,
forgalomképtelen ingatlan vagyontárgyak, illetve a
korlátozottan
forgalomképes
ingatlan
vagyontárgyak felsorolásával egészítsen ki. A
felhívással a képviselő-testület nem értett egyet.
Az indítvány és a védirat
[2] Az indítványozó 2021. július 19-én kelt
indítványában kezdeményezte az Ör. következő
rendelkezéseinek a megsemmisítését:
3. § (1) [helyesen: (2)] bekezdés „alábbiakban
felsorolt" szövegrésze; valamint a)–g) pontja,
3. § (3) bekezdés,
4. § (1) bekezdés „alábbiak” szövegrésze; valamint
a)–h) pontja,
4. § (2) bekezdés a)–d) pontja,
4. § (3) bekezdés,
5. § (2) bekezdés.
[3] Kérte továbbá a Kúriát, hogy kötelezze az
önkormányzatot olyan tartalmú rendelkezés
megalkotására, amely szerint az Ör. melléklete
tartalmazza a kizárólagos és nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű, forgalomképtelen,
valamint a korlátozottan forgalomképes ingatlan
vagyontárgyak tételes felsorolását.
[4] Indokolása szerint Szentendre város tekintetében a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű,
forgalomképtelen ingatlan vagyontárgyak, illetve a
korlátozottan
forgalomképes
ingatlan
vagyontárgyak felsorolása a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvtv.) 5. § (2) bekezdésének rendelkezéseivel
ellentétesen,
nem
tételes
módon
került
szabályozásra. Az Ör. nem tartalmazza a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyon körébe tartozó vagyonelemek,
valamint
a
korlátozottan
forgalomképes
vagyonelemek felsorolását. A vagyonelemek tételes
meghatározása kizárólag a vagyonkataszterben
történt meg. Az Ör. kifogásolt rendelkezéseiben
meghatározott ingatlancsoportok eszerint nem
tekinthetők vagyonelemnek. A forgalomképtelen,
illetve korlátozottan forgalomképes ingatlanok ilyen
jellegű felsorolása viszont az előbbiek szerint
jogszabálysértő. Az Ör. 3. § (2) bekezdése, 4. § (1)
és (2) bekezdése, valamint 5. § (2) bekezdése
általános formában, az állampolgárok számára nem
beazonosítható vagyonelemeket határoz meg,

775
miáltal sérül a jogbiztonság, a normavilágosság és a
transzparencia követelménye.
[5] Az önkormányzat védiratában akként nyilatkozott,
hogy az indítványozó által felülvizsgálni kért Ör.
megfelel az Nvtv. hatályos rendelkezéseinek, az Ör.
meghatározott rendelkezéseinek megsemmisítése,
illetve melléklettel történő kiegészítésére kötelezés
nem indokolt. Nem értett egyet azzal sem, hogy az
önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) rendelkezéséből, miszerint az
tételes ingatlan meghatározást ír elő, arra kellene
következtetni, hogy az Nvtv. is az ingatlanok tételes
meghatározását írná elő.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének
indokolása
[6] Az indítvány nagyobb részben megalapozott.
[7] A Kúria Önkormányzati Tanácsa (a továbbiakban:
Önkormányzati
Tanács
vagy
a
Kúria
Önkormányzati Tanácsa) az indítványt a Kp. 141. §
(2) bekezdése alapján bírálta el. A közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 140. § (1) bekezdése alapján az
indítványra a keresetlevél szabályait kell
alkalmazni.
I.
[8] Az Ör. indítvánnyal tartalmilag érintett, illetőleg a
külön is támadott rendelkezései a következők.
„II. FEJEZET
Az önkormányzat vagyona
3. § (1) Helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező nemzeti vagyont, a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: a nemzeti
vagyonról szóló törvény) 5. § (3) bekezdése
határozza meg.
(2)
Nemzetgazdasági
szempontból
kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülnek a
nemzeti vagyonról szóló törvényben, egyéb
törvényben,
valamint
jelen
bekezdésben
meghatározott, alábbiakban felsorolt vagyonelemek:
a) köztéri műalkotások,
b) köztemetők,
c) helyi jelentőségű természetvédelmi területek,
d) szilárd hulladék lerakóhely,
e) levéltári anyagok, irattári anyagok,
f) tervtár terv- és iratanyagai,
g) mindaz a vagyon, melyet a Képviselő-testület
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonnak nyilvánít,
h) az 1. mellékletben meghatározott lakások.
(3) A kizárólagos és a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű, forgalomképtelen
ingatlan vagyontárgyak tételes felsorolását a
vagyonkataszter tartalmazza.
4. § (1) Korlátozottan forgalomképes vagyonelemek
– a nemzeti vagyonról szóló törvényben
meghatározott vagyonelemeken kívül – az alábbiak:
a) műemlék, műemléki jellegű és városképi
jelentőségű ingatlanok
b) védett természeti területek,
c) kulturális javak,
d) műalkotások,
e) nyilvános illemhelyek,
f) az önkormányzati üdülők,
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g) a nem lakás céljára szolgáló helyiségek
vagyongazdálkodási és városrendezési szempontok
szerint meghatározott köre,
h) mindaz a vagyon, amelyet a Képviselő-testület
annak nyilvánít.
(2) Korlátozottan forgalomképes az önkormányzati
közszolgáltatás alapvető funkcióját, illetve a helyi
közhatalom gyakorlását biztosító
a) igazgatási, művelődési, oktatási, sport,
egészségügyi, szociális, jóléti célt szolgáló, és egyéb
intézmények használatába adott vagyon,
b) a közszolgáltatási tevékenységet végző gazdasági
társaság használatába kerülő önkormányzati
vagyon,
c) a Képviselő-testület és szervei, valamint a hivatal
elhelyezésére szolgáló középület, illetve a feladatok
ellátására szolgáló eszköz, és
d) az önkormányzati közszolgáltatás alapvető
funkciójának ellátása céljából, valamint a
vagyongazdálkodás hatékonyabbá tétele érdekében
létrehozott gazdasági társaságok önkormányzati
üzletrésze.
(3) A korlátozottan forgalomképes ingatlan
vagyontárgyak tételes felsorolását a vagyonkataszter
tartalmazza.
5. § (1) A törzsvagyonba nem tartozó
önkormányzati vagyon, mint üzleti vagyon
forgalomképes.
(2) A forgalomképes ingatlan vagyontárgyak tételes
felsorolását a vagyonkataszter tartalmazza.
6. § Az egyes vagyoncsoportokba tartozó
vagyontárgyak átminősítése a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozik.”
II.
[9] Az Ör. előbbiekben megállapított szövegével
kapcsolatban a Kúria Önkormányzati Tanácsa
észlelte, hogy sem az indítványozó, sem az
önkormányzat nem a hatályos szövegre hivatkozik.
[10] A Nemzeti Jogszabálytárban (a továbbiakban: Njt.)
az Njt.-ről szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Njt. rendelet) 4/A. §-ának
megfelelően
az
önkormányzati
rendeletek
közzététele folyamatos kötelezettség. A hatályos
szöveg eszerint a 2021. május 22-i időállapotnak
megfelelő, az indítvány azonban nem ezt a
szövegváltozatot veszi alapul. Ez utóbbi
megállapítását illetően a Kúria figyelemmel volt a
Kp. 139. §-a alapján, illetve annak megfelelően
irányadó 85. § (2) bekezdése rendelkezésére is.
[11] Tekintettel e körülmények együttesére, a
normakontrollt ki kellett terjeszteni az Ör. II.
fejezetének egészére, amire a Kp. 143. § (3)
bekezdése feljogosítja a Kúria Önkormányzati
Tanácsát a jogszabályba ütközés vizsgálata
keretében a vitatott rendelkezésekkel való szoros
összefüggés okán tekintve, hogy e jogszabályrész
szerves egységet alkot.
III.
[12] Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban:
Alaptörvény) 32. cikk (2) bekezdése alapján
feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat
törvény által nem szabályozott helyi társadalmi
viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott
felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet
alkot.

[13] A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 2. § (1) bekezdése alapján a
jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen
értelmezhető szabályozási tartalommal kell
rendelkeznie.
[14] Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése értelmében
az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem
lehet ellentétes. A Jat. 2. § (4) bekezdésének b)
pontja alapján az önkormányzati rendeletek
megalkotásakor is biztosítani kell, hogy azok
illeszkedjenek a jogrendszer egységébe.
[15] Az Nvtv. 5. § (2) bekezdése szerint a helyi
önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon
külön része a törzsvagyon, amely közvetlenül a
kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy
hatáskör gyakorlását szolgálja, és amelyet e törvény
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló
vagyonnak minősít, törvény vagy a helyi
önkormányzati
rendelete
nemzetgazdasági
szempontból
kiemelt
jelentőségű
nemzeti
vagyonnak minősít, illetve törvény, vagy a helyi
önkormányzat
rendelete
korlátozottan
forgalomképes vagyonelemként állapít meg.
[16] Az Nvtv. 5. § (2) bekezdés b)–c) pontjai és (4)
bekezdése – a törvény keretei között –
felhatalmazást ad a helyi önkormányzatnak, hogy
rendeletben határozza meg, hogy közigazgatási
területén mit minősít nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak, valamint
korlátozottan forgalomképes vagyonelemnek.
IV.
[17] Az Nvtv. 5. § (2) bekezdése szerinti kötelező
önkormányzati feladatkörök tartalmát illetően a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
10–13. §-ai adnak eligazítást. A 14. § (1) bekezdése
szerint a 13. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e
törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok
tartalmazzák. A vonatkozó kötelezettségeket
tételesen különböző ágazati törvények tartalmazzák.
[18] Az önkormányzat szerint az Ör. jelenleg is az Nvtv.
előírásainak megfelelően határozza meg a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonnak minősülő, a korlátozottan
forgalomképes vagyonnak minősülő és az
önkormányzati közszolgáltatás alapvető funkcióját,
illetve a helyi közhatalom gyakorlását biztosító
korlátozottan forgalomképes vagyonelemeket a
rendelet 3. § (2), 4. § (1) és (2) bekezdéseiben. Így
az Ör. 3. § (2) bekezdése meghatározza, azaz
rendeletben szabályozza, hogy mely vagyonelemek
minősülnek
Szentendrén
nemzetgazdasági
szempontból
kiemelt
jelentőségű
nemzeti
vagyonnak. Ilyenek egyebek között, a b) pont
szerint, a köztemetők.
[19] A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Temető tv.) 3. § b)
pontja szerint köztemető: az önkormányzat
tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem
önkormányzati tulajdonban lévő temető vagy
temetőrész, amelyben az önkormányzat – a temető
tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a
köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét
teljesíti.
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[20] Az Ör. 3. § (2) bekezdésének fogalmazásában
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonnak minősülnek a nemzeti
vagyonról szóló törvényben, egyéb törvényben,
valamint jelen bekezdésben meghatározott,
alábbiakban felsorolt vagyonelemek, közöttük a
köztemetők. A vagyonelemek ilyen meghatározása
nehezen feleltethető meg az Ör. saját tárgyi
hatályának.
[21] Az Ör. 1. § (1) bekezdése szerint a rendelet tárgyi
hatálya kiterjed a Szentendre Város Önkormányzat
tulajdonába tartozó ingó, ingatlan dolgokra, vagyon
értékű jogokra, értékpapírokra, pénzeszközökre,
követelésekre, immateriális javakra és gazdasági
társaságokban meglévő részesedésekre, együttesen
az önkormányzati vagyonra.
[22] A köztemetőkről, mint vagyonelemekről, általában
nem jelenthető ki, hogy nemzetgazdasági
szempontból
kiemelt
jelentőségű
nemzeti
vagyonnak minősíti őket az önkormányzat, mert
nem feltétlenül mindegyikük szolgálja az
önkormányzat kötelező feladatának ellátását,
továbbá úgy is szolgálhatja az önkormányzat
kötelező feladata ellátását, hogy nincs tulajdonában,
csak például fenntartásában van.
[23] Az Ör. tárgyi hatálya körében pedig általában azért
nem áll meg az ilyen norma, mert elvileg lehetséges,
hogy az önkormányzatnak csak vagyoni értékű joga
van a helyi köztemetőben, de nem tulajdonosa
annak, akkor pedig nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű vagyonná sem minősítheti azt
ezen az úton, hiszen az egyben forgalomképtelen
törzsvagyonává tételét is jelentené, ami ebben a
formában jogellenes tulajdonelvonást is jelenthetne.
[24] Szentendrén, meglehet, jelenleg egyértelmű a
köztemetőkre nézve az önkormányzat tulajdoni
helyzete, akkor meg azért jogellenes a szabályozás,
mert normatívan kizárja annak változását, amire
pedig nincs helyi jogalkotási felhatalmazás,
figyelemmel a Temető tv. szabályozására.
[25] Mindebből pedig az következik, hogy a szentendrei
köztemetők nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű vagyonná minősítése jogszerűen, a jelen
ügyben vitatott módon, valóban nem történhet. Az
Ör. szabályozása elé korlátokat állít, hogy az Nvtv.
felhatalmazását nyilvánvalóan csak a Mötv. és az
önkormányzati feladatokat
rendező ágazati
törvények keretei között lehet értelmezni.
[26] Az Ör.-nek tehát valamilyen módon egyértelművé
kell tennie normatív rendelkezése vonatkoztatási
körét. Lehet ez vagyonelemenként történő
konkretizálás avagy más mód, amely a jogalkotói
szándékot
a
törvényes
keretek
között
félreérthetetlenné teszi.
[27] Jelen formájában a szabályozás azonban sérti a
normavilágosság követelményét. A Jat. 2. § (1)
bekezdése alapján a jogszabálynak ugyanis a
címzettek számára egyértelműen értelmezhető
szabályozási tartalommal kell rendelkeznie.
[28] Lényegében ugyanilyen érvelés állítható szembe az
Ör.
összes
megjelölt
vagyontípusának
meghatározásával.
[29] Az Ör. 3. § (2) bekezdés e) pontja szerinti levéltári
anyagok, irattári anyagok tekintetében például
ugyancsak nincs olyan szabályozási felhatalmazás,
ami lehetővé tenné az önkormányzati vagyoni
pozíció ilyen úton való megváltoztatását, illetve a
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[30]

[31]
[32]

[33]

megváltoztatás
kizárását.
Saját
tulajdona
tekintetében
lehetséges
csak
az
Nvtv.
felhatalmazása körében a vitatott minősítés
elfogadása. A köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény (a továbbiakban: Levéltári tv.) az
előbbiekben vázolt temetői szolgáltatásokhoz
hasonlóan egy többcsatornás ellátórendszert
intézményesít, ami ezért nem teszi automatikussá a
szolgáltatásnak a kérdéses módon történő
monopolizálását.
Hasonlóképpen a szilárd hulladék lerakóhelyek [Ör.
3. § (2) bekezdés d) pont] sem lehetnek sem
általában, sem a különféle önkormányzati vagyoni
jogokra tekintettel olyan egységesítés tárgyai,
amelyek normatív módon ellentétesek a
hulladéklerakókról szóló, a Tanács 1999/31/EK
irányelve alapján elfogadott, a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvénnyel (Hulladék tv.).
E példálózó tételes felülvizsgálat alapján
megállapítható, hogy az Ör. II. Fejezetének
szabályozási megoldása törvénysértő.
Egyedüli kivételt az Ör. 2. § (3) bekezdés h) pontja
jelent, amely az 1. mellékletben meghatározott
lakásokat nyilvánítja nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak. Ez a
jogszabályhely és a kapcsolódó melléklet 2021.
május 22-től hatályos, és az említettek szerint a
felek egyike sem tekintette a hatályos szabályozás
részének. A Kúria úgy értékelte, hogy az Ör.-nek az
előbbiek
szerint
jogellenes
részeinek
megsemmisítése esetén környezetéből kiragadva ez
a rendelkezés bizonyos mértékig be tudja tölteni
szerepét. A rendelet mellékletével együtt a
szabályozás ebben a pontjában mindenesetre, az
előbbiekkel ellentétében, kellő konkrétságúnak
tekinthető.
Az Önkormányzati Tanács ugyanakkor megjegyzi,
hogy lakások esetében az Nvtv. 5. § (5)
bekezdésének b) pontja, valamint (6) bekezdésének
analógiája merülhet fel alkalmazásra. A lakás
vagyontárgy jellegének adott esetben ez felelhet
meg. Eszerint az ilyen vagyontárgyak, döntés
alapján, a helyi önkormányzat korlátozottan
forgalomképes
törzsvagyonába
sorolhatók.
Mindazonáltal,
figyelemmel
az
Nvtv.
szabályozására
és
az
ott
meghatározott
felhatalmazásra az önkormányzati jogalkotást
illetően, törvényellenesség jelen ügyben, a feltárt
körülmények között (figyelemmel az indítványnak
ezt a témát mellőző voltára), nem állapítható meg.

V.
[34] Az Ör. szabályozási technikáját illetően az
indítványozó kifogásolta, hogy Szentendre város
tekintetében a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű, forgalomképtelen ingatlan
vagyontárgyak,
illetve
a
korlátozottan
forgalomképes ingatlan vagyontárgyak felsorolása
az Nvtv. 5. § (2) bekezdésének rendelkezéseivel
ellentétesen,
nem
tételes
módon
került
szabályozásra.
[35] A Kúria ezzel kapcsolatban a következő
megállapításokra szorítkozik. Az Ör. 4. § (3)
bekezdése, valamint az 5. § (2) bekezdése
indokolatlanul von merev határt a vagyonrendeleti
szabályozás és a vagyonkataszterben szerepeltetés
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[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

között. Ez kihat a II. Fejezet egészére. Az Ör.-nek
ugyanis az előbbiek szerint kellő konkrétsággal kell
rendeznie az önkormányzati törzsvagyon különböző
típusaiba sorolt tartalmakat.
Van jelentősége ugyanakkor a vagyonrendelet
normatív jellegének, illetve a vagyonkataszter
tételes tartalmának – mégpedig egymáshoz képest
való tartalmukat illetően is.
A megfelelő szabályozási összefüggés és az azzal
adekvát rendeletszerkesztési technika megválasztása
azonban az önkormányzati jogalkotási jogosultság
része a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.
(XII. 14.) IRM rendelet keretei között. A Kúria
Önkormányzati Tanácsa erre vonatkozóan további
eligazítást nem adhat, ezzel ugyanis túlterjeszkedne
az Ör. törvényessége felülvizsgálati jogára
vonatkozó felhatalmazásának jogszerű gyakorlásán.
Az indítványozó szerint az Ör. 3. § (2) bekezdése, a
4. § (1) és (2) bekezdése, valamint az 5. § (2)
bekezdése általánosítóan és az állampolgárok által is
beazonosítathatatlan
vagyonelemeket
nevesít,
ezáltal sérül a jogbiztonság, a normavilágosság és a
transzparencia elve.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa egyetért ezzel,
azonban a vagyonelemenként való normatív
szabályozásról nem tudja megállapítani, hogy
biztosan az az egyetlen lehetséges jogszerű
szabályozási megoldás. Miképpen azt sem, hogy a
vagyonelemek kizárólagos és tételesen pontos
meghatározása önmagában biztosan jogszerű,
figyelemmel
különösen
arra,
hogy
az
önkormányzati
rendelet
normatív
szabály.
Mindennek mérlegelése a helyi jogalkotó hatásköre.
Az indítványt ebben a részében, azaz az
önkormányzat számára az eltérő szabályozás módja
előírásának igényét illetően ezért a Kúria
Önkormányzati
Tanácsa
nem
tartja
megalapozottnak.
Az Ör. ugyanakkor az e határozattal megsemmisített
részében kétségkívül nem tartalmazza
a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyon körébe tartozó vagyonelemek,
valamint
a
korlátozottan
forgalomképes
vagyonelemek beazonosítható tartalmát, ami
mindenképpen aggályos. A beazonosíthatóság nem
hárítható át teljes körűen a vagyonkataszterre. Nem
állítható azonban az sem, hogy az utóbbi szerepét az
Ör.-nek át kellene vennie minden tekintetben.
Az Önkormányzati Tanács a megsemmisített részek
kapcsán a szövegösszefüggés miatt szükségesnek
tartotta az Ör. 4. § (1) bekezdésének, a 4. § (2)
bekezdésének bevezető fordulataira is kiterjeszteni a
megsemmisítés hatályát.

VI.
[42] Összességében jelen ügyben a normavilágosság
sérelme miatt mindenekelőtt a Jat. 2. § (1)
bekezdése sérült. Az egyértelmű szabályozási
tartalom a jogviszonyok alapvető jellege, illetve
összefüggése kialakításának elmaradása miatt nem
állapítható
meg,
ami
egyértelműen
jogbizonytalanságot okoz. E törvénybe ütközés
alapján az Ör. II. Fejezetét alkotó szabályok döntő
többségének megsemmisítése összefüggéseiben vált
indokolttá a Kp. 146. § (1) bekezdés a) pontja
alapján.

[43] Az Önkormányzati Tanács ugyanakkor nem
semmisítette meg a fejezet megjelölését és címét.
Jelezve ezzel, hogy az Ör. címének is megfelelően
az önkormányzati vagyonra vonatkozó szabályozás
átfogóan szükséges, amely törvényi kötelezettség
teljesítése a megsemmisítést követően az Ör.-ben
átmenetileg egy erősen lekorlátozott kört alkot,
aminek megfelelő tartalommal kitöltése az
önkormányzat szabályozási felelőssége.
[44] A megsemmisített rendelkezések a jelen határozat
közzétételének napjával történő hatályvesztésének
megállapítása a Kp. 146. § (3) bekezdése alapján
történt meg.
(Kúria Köf.5027/2021/4.)

EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
HATÁROZATAI
I.
C-430/21. sz. RS (Effet des arrêts d’une cour
constitutionnelle) ügyben 2022. február 22-én hozott
ítélet
1) Az EUSZ 2. cikkel, az EUSZ 4. cikk (2) és (3)
bekezdésével, az EUMSZ 267. cikkel és az uniós jog
elsőbbségének elvével összefüggésben úgy kell
értelmezni az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének
második albekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan
nemzeti szabályozás vagy gyakorlat, amely maga után
vonja, hogy a tagállam rendes bíróságai nem
jogosultak arra, hogy megvizsgálják egy olyan
nemzeti rendelkezésnek az uniós jog rendelkezéseivel
való összeegyeztethetőségét, amelyet e tagállam
alkotmánybírósága összhangban állónak nyilvánított
az uniós jog elsőbbsége elvének tiszteletben tartását
megkövetelő nemzeti alkotmányos rendelkezéssel.
2) Az EUSZ 2. cikkel, az EUSZ 4. cikk (2) és (3)
cikkével, az EUMSZ 267. cikkel és az uniós jog
elsőbbségének elvével összefüggésben úgy kell
értelmezni az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének
második albekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan
nemzeti szabályozás vagy gyakorlat, amely lehetővé
teszi a nemzeti bíróság fegyelmi felelősségének
megállapítását azon az alapon, hogy az a Bíróság által
értelmezett uniós jogot alkalmazta, és figyelmen kívül
hagyta az érintett tagállam alkotmánybíróságának az
uniós jog elsőbbsége elvével összeegyeztethetetlen
ítélkezési gyakorlatát.
1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az
EUSZ 2. cikknek és az EUSZ 19. cikk (1) bekezdése
második albekezdésének, valamint az Európai Unió
Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) 47.
cikkének az értelmezésére vonatkozik.
2
E kérelmet az RS által benyújtott, a házastársa
által tett feljelentés nyomán indult büntetőeljárás
időtartamának vitatására irányuló panasz keretében
terjesztették elő.
Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra
előterjesztett kérdések
8
RS ellen büntetőeljárás indult, amelynek végén
elítélték.
9
2020. április 1‑jén RS felesége feljelentést tett,
amelyben azzal vádolt egy ügyészt és két bírát, hogy e
büntetőeljárás keretében jogellenes igazságszolgáltatás
és hivatali visszaélés bűncselekményét követték el.
10
Mivel ez a feljelentés az igazságszolgáltatás
tagjaira vonatkozott, azt a Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţién (a legfőbb semmítő‑ és
ítélőszék mellett működő ügyészség, Románia) belül
létrehozott Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din
Justițiénél (az igazságszolgáltatási rendszeren belül

elkövetett bűncselekmények nyomozásával megbízott
ügyosztály;
a
továbbiakban:
SIIJ)
vették
nyilvántartásba. A 2020. április 14‑i végzésével az SIIJ
ügyésze büntetőeljárást indított az említett feljelentéssel
érintett bírákkal szemben jogellenes igazságszolgáltatás
és hivatali visszaélés bűncselekménye tárgyában.
11
2021. június 10‑én RS a büntetőeljárásról szóló
törvénykönyv 4881. és azt követő cikkei alapján a
kérdést előterjesztő bírósághoz benyújtott panaszban
vitatta az említett feljelentés nyomán indult
büntetőeljárás időtartamának túlzottan hosszú jellegét,
és kérte, hogy e bíróság állapítsa meg azt a határidőt,
amelyen belül az eljáró ügyésznek döntenie kell az
ügyben.
12
E bíróság úgy véli, hogy e panasz elbírálásához
meg kell vizsgálnia az SIIJ‑t bevezető nemzeti
jogszabályt.
13
Az említett bíróság ugyanakkor rámutat arra,
hogy a Bíróság a 2021. május 18‑i Asociaţia „Forumul
Judecătorilor Din România” és társai ítéletben (C‑83/19,
C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 és C‑397/19,
EU:C:2021:393) már határozott az e nemzeti
szabályozással kapcsolatos kérdésekről.
14
Az előterjesztő bíróság hangsúlyozza, hogy
ezen ítéletből többek között az következik, hogy az
uniós jogot, különösen az EUSZ 2. cikket és az EUSZ
19. cikk (1) bekezdésének második albekezdését akként
kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan
nemzeti szabályozás, amely a bírák és az ügyészek által
elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos vizsgálatok
lefolytatására kizárólagos hatáskörrel rendelkező, az
ügyészségen belüli szakosított ügyosztály létrehozását
írja elő, anélkül, hogy azt az igazságszolgáltatás
megfelelő
működésére
alapított
objektív
és
ellenőrizhető követelmények igazolnák, vagy hogy azt
konkrét garanciák kísérnék. E garanciáknak lehetővé
kell tenniük egyrészről minden kockázat kizárását a
tekintetben, hogy ezt az ügyosztályt e bírák és ügyészek
tevékenysége feletti, a függetlenségük aláásására
alkalmas politikai ellenőrzés eszközeként használják,
másrészről pedig annak biztosítását, hogy ez a hatáskör
ezen utóbbiak vonatkozásában a Charta 47. és 48.
cikkéből eredő követelmények teljes körű tiszteletben
tartása mellett gyakorolható.
15
A kérdést előterjesztő bíróság ezenfelül
rámutat arra, hogy az említett ítélet rendelkező részének
7. pontjában a Bíróság kimondta, hogy az uniós jog
elsőbbségének elvét akként kell értelmezni, hogy azzal
ellentétes valamely tagállam azon alkotmányos szintű
szabályozása – a tagállam alkotmánybírósága általi
értelmezésében –, amely szerint az alacsonyabb szintű
bíróság nem mellőzheti saját hatáskörében a
Romániában felállítandó együttműködési, valamint az
igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem
területén érvényes külön értékelési kritériumok
teljesítése terén elért haladást ellenőrző mechanizmus
létrehozásáról szóló, 2006. december 13‑i 2006/928/EK
bizottsági határozat (HL 2006. L 354., 56. o.) hatálya
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alá tartozó olyan nemzeti rendelkezés alkalmazását,
amelyet a Bíróság valamely ítéletére figyelemmel e
határozattal vagy az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének
második albekezdésével ellentétesnek tekint.
16
A kérdést előterjesztő bíróság tágabb
értelemben a Bíróság által az előzetes döntéshozatali
eljárások keretében hozott ítéletek kötelező jellegére,
valamint a Bíróság azon állandó ítélkezési gyakorlatára
hivatkozik, amely szerint az elé tárt jogvitában minden
nemzeti bíróságnak kötelessége, hogy mellőzze a
nemzeti jog mindazon rendelkezéseinek alkalmazását,
amelyek ellentétesek az uniós jog közvetlen hatállyal
bíró rendelkezésével.
17
E tekintetben a kérdést előterjesztő bíróság
pontosítja, hogy a román alkotmány 148. cikkének (2)
és (4) bekezdése előírja az uniós jog szabályainak
elsőbbségét.
18
Mindazonáltal e bíróság rámutat arra, hogy a
2021. június 8‑i 390/2021. sz. ítéletében a Curtea
Constituțională
(alkotmánybíróság)
mint
megalapozatlant elutasította az SIIJ‑re vonatkozó
jogszabályok
több
rendelkezésének
alkotmányellenességére vonatkozó kifogást.
19
Ebben az ítéletben a Curtea Constituțională
(Alkotmánybíróság) először is pontosította, hogy mivel
a román jogrendben korlátozza az uniós jog elsőbbségét
a nemzeti alkotmányos identitás tiszteletben tartásának
követelménye, az alkotmánybíróság feladata, hogy
Románia területén biztosítsa a román alkotmány
elsőbbségét. Következésképpen úgy véli, hogy bár a
rendes bíróságok jogosultak megvizsgálni a nemzeti
jogszabály valamely rendelkezésének uniós joggal való
összhangját, az említett bíróságok nem jogosultak egy
olyan nemzeti rendelkezés uniós joggal való
összhangjának megvizsgálására, amelyet a Curtea
Constituțională (Alkotmánybíróság) a román alkotmány
148. cikkével összhangban állónak nyilvánított.
20
Ezenfelül
a
Curtea
Constituțională
(alkotmánybíróság) szerint a román alkotmányra
tekintettel megalapozatlan a 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) rendelkező részének 7.
pontja. Ugyanis, jóllehet ezen alkotmány 148. cikke
kimondja, hogy az uniós jog elsőbbséget élvez a
nemzeti jogszabályok ellentétes rendelkezéseivel
szemben, a 2006/928 határozat alapján készített
jelentések tartalmuknál és hatásaiknál fogva nem
minősülnek olyan uniós jogi szabályoknak, amelyeket a
nemzeti bíróságnak elsődlegesen kellene alkalmaznia,
figyelmen kívül hagyva az uniós jogszabályokkal
ellentétes nemzeti szabályt.
21
Végül
a
Curtea
Constituțională
(Alkotmánybíróság) ugyanebben a 2021. június 8‑i
390/2021. sz. ítéletében pontosította, hogy amennyiben
a bíróságok saját hatáskörüknél fogva mellőznék azon
nemzeti rendelkezések alkalmazását, amelyeket az uniós
joggal ellentétesnek ítélnek, miközben más bíróságok,
amelyek ugyanezen rendelkezéseket összhangban
állónak tartják e joggal, továbbra is alkalmaznák azokat,
az súlyosan sértené a jogbiztonságot, ami a jogállamiság
elvének megsértését vonná maga után.
22
Ebben az összefüggésben a kérdést előterjesztő
bíróság szerint annak eldöntése érdekében, hogy
jogosult‑e vizsgálni az SIIJ‑t létrehozó jogszabály uniós
joggal való összhangját, meg kell határoznia, hogy – a
román jog előírásának megfelelően – a Curtea

Európai Unió Bírósága Határozatai
Constituțională
(alkotmánybíróság)
ítélkezési
gyakorlatának, vagy pedig a Bíróság ítélkezési
gyakorlatának kell‑e megfelelnie.
23
Ezenkívül a kérdést előterjesztő bíróság
rámutat arra, hogy amennyiben úgy döntene, hogy a
Bíróság ítélkezési gyakorlatának felel meg, és
megvizsgálja e jogszabály uniós joggal való
összeegyeztethetőségét, az érintett bírák fegyelmi
eljárásnak
és
a
tisztségük
alóli
esetleges
felfüggesztésnek lennének kitéve, mivel a román jog
szerint a Curtea Constituțională (Alkotmánybíróság)
határozatának be nem tartása fegyelmi vétségnek
minősül. A kérdést előterjesztő bíróság kétségeit fejezi
ki azzal kapcsolatban, hogy összeegyeztethető‑e az
uniós joggal, különösen a bírói függetlenség elvével az
olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi
fegyelmi szankciók kiszabását azon bírákkal szemben,
akik
az
érintett
tagállam
alkotmánybírósága
határozatának figyelmen kívül hagyásával az uniós jog
elsőbbségének elve alapján megvizsgálták valamely
nemzeti rendelkezés e joggal való összhangját.
24
Egyébiránt
a
sajtóban
megjelent
információkból és a Curtea de Apel Piteștinél (pitești
ítélőtábla, Románia) rendelkezésre álló adatokból
kitűnik, hogy már indult fegyelmi eljárás olyan bíró
ellen, aki az alapügyben szereplőhöz hasonló eljárásban
úgy ítélte meg, hogy az SIIJ‑t létrehozó román
jogszabály ellentétes az uniós joggal. Márpedig a
kérdést előterjesztő bíróság szerint kétséges, hogy az
ilyen fegyelmi eljárás összeegyeztethető‑e az uniós
joggal.
25
E körülmények között a Curtea de Apel
Craiova (craiovai ítélőtábla) úgy határozott, hogy az
eljárást felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából
kérdéseket terjeszt a Bíróság elé.
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
„1)
A bírák függetlenségének az EUSZ 19. cikk (1)
bekezdésének az EUSZ 2. cikkel és [a Charta] 47.
cikkével
összefüggésben
értelmezett
második
albekezdésében megerősített elvével ellentétes‑e a
román alkotmány 148. cikkének (2) bekezdésében
foglalthoz
hasonló,
a
Curtea
Constituțională
(Alkotmánybíróság) [2021. június 8‑i] 390/2021. sz.
határozatában értelmezett nemzeti rendelkezés, amely
határozat szerint a nemzeti bíróságok nem jogosultak
arra, hogy megvizsgálják a Curtea Constituțională
(Alkotmánybíróság)
határozatában
alkotmányossá
nyilvánított nemzeti rendelkezésnek az uniós jog
rendelkezéseivel való összeegyeztethetőségét?
2)
A bírák függetlenségének az EUSZ 19. cikk (1)
bekezdésének az EUSZ 2. cikkel és [a Charta] 47.
cikkével
összefüggésben
értelmezett
második
albekezdésében megerősített elvével ellentétes‑e a […]
303/2004. sz. […] törvény 99. cikkének ș) pontjában
foglalthoz hasonló nemzeti rendelkezés, amely lehetővé
teszi a bíróval szembeni fegyelmi eljárás megindítását
és fegyelmi büntetések alkalmazását a Curtea
Constituțională (Alkotmánybíróság) ítélete tiszteletben
tartásának elmulasztása miatt abban az esetben, ha e
bírótól az uniós jog elsőbbségi alkalmazásának
elismerését
kérik
a
Curtea
Constituțională
(Alkotmánybíróság)
határozatának
preambulumbekezdéseivel szemben, amely nemzeti
rendelkezés megfosztja a szóban forgó bírót attól a
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lehetőségtől, hogy [a Bíróság] ítéletét alkalmazza,
amelyet elsőbbséget élvezőnek ítél?
3)
A bírák függetlenségének az EUSZ 19. cikk (1)
bekezdésének az EUSZ 2. cikkel és [a Charta] 47.
cikkével
összefüggésben
értelmezett
második
albekezdésében megerősített elvével ellentétes‑e az a
nemzeti bírói gyakorlat, amely a fegyelmi büntetések
terhe mellett megtiltja a bíráknak, hogy [a Bíróság]
ítélkezési gyakorlatát alkalmazzák a büntetőeljárásnak a
[büntetőeljárásról szóló törvénykönyv] 4881. cikkében
szabályozott
észszerű
időtartamára
vonatkozó
jogvitához hasonló büntetőeljárásokban?”
A Bíróság előtti eljárásról
26
A kérdést előterjesztő bíróság azt kérte, hogy a
Bíróság a jelen előzetes döntéshozatal iránti kérelmet
sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárásban vagy
másodlagosan
az
Európai
Unió
Bírósága
alapokmányának 23a. cikkében előírt gyorsított
eljárásban bírálja el.
27
E kérelem alátámasztása érdekében a kérdést
előterjesztő bíróság arra hivatkozott, hogy a jelen
előzetes döntéshozatal iránti kérelem alapjául szolgáló
ügy a román bíróságok függetlenségének súlyos
megsértésére vonatkozik, és hogy az alapügyben szóban
forgó
nemzeti
szabályozáshoz
kapcsolódó
bizonytalanságok hatással lehetnek az EUMSZ 267.
cikkben előírt előzetes döntéshozatali mechanizmus
által létrehozott igazságügyi együttműködési rendszer
működésére.
28
Ami először is a sürgősségi előzetes
döntéshozatali eljárás alkalmazása iránti kérelmet illeti,
a Bíróság első tanácsa 2021. július 30‑án az előadó bíró
javaslatára és a főtanácsnok meghallgatását követően
úgy határozott, hogy nem ad helyt e kérelemnek.
29
Másodszor, a gyorsított eljárás alkalmazása
iránti kérelmet illetően emlékeztetni kell arra, hogy a
Bíróság eljárási szabályzata 105. cikkének (1)
bekezdése előírja, hogy a kérdést előterjesztő bíróság
kérelmére vagy kivételesen hivatalból a Bíróság elnöke
az előadó bíró és a főtanácsnok meghallgatását
követően dönthet úgy, hogy az előzetes döntéshozatal
tekintetében gyorsított eljárást alkalmaz, ha az ügy
jellege megköveteli, hogy elbírálására a lehető
legrövidebb időn belül kerüljön sor.
30
2021. augusztus 12‑én a Bíróság elnöke az
előadó bíró és a főtanácsnok meghallgatását követően
úgy határozott, hogy helyt ad a jelen előzetes
döntéshozatal iránti kérelem gyorsított eljárásban
történő elbírálására irányuló kérelemnek.
31
Amennyiben ugyanis ha valamely ügy a
nemzeti alkotmányjog és uniós jog alapvető kérdéseit
érintő súlyos bizonytalanságot vet fel, az ilyen ügy
sajátos körülményeire figyelemmel szükségesnek
bizonyulhat annak a lehető legrövidebb időn belüli, az
eljárási szabályzat 105. cikkének (1) bekezdése alapján
történő elbírálása (a Bíróság elnökének 2018. október
19‑i Wightman és társai végzése, C‑621/18, nem tették
közzé, EU:C:2018:851, 10. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
32
Márpedig, figyelemmel arra, hogy Románia és
az uniós jogrend tekintetében alapvető fontosságúak az
e tagállam rendes bíróságai és az alkotmánybírósága
közötti kapcsolatokra, valamint a bírói függetlenség
elvére és az uniós jog elsőbbségére vonatkozó, a jelen
ügyben felvetett kérdések, a Bíróság által a lehető
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legrövidebb időn belül adott válasz alkalmas a kérdést
előterjesztő
bíróság
előtt
felmerülő
súlyos
bizonytalanságok eloszlatására, ami indokolja ezen
ügynek az eljárási szabályzat 105. cikkének (1)
bekezdésében
meghatározott
feltételek
szerinti
elbírálását.
Az
előzetes
kérdésekről

döntéshozatalra

előterjesztett

Az első kérdésről
33
Első kérdésével az előterjesztő bíróság
lényegében arra vár választ, hogy az EUSZ 2. cikkel és
a Charta 47. cikkével összefüggésben úgy kell‑e
értelmezni az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második
albekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti
szabályozás vagy gyakorlat, amely maga után vonja,
hogy a tagállam rendes bíróságai nem jogosultak arra,
hogy megvizsgálják egy olyan nemzeti rendelkezésnek
az
uniós
jog
rendelkezéseivel
való
összeegyeztethetőségét,
amelyet
e
tagállam
alkotmánybírósága összhangban állónak nyilvánított az
uniós jog elsőbbsége elvének tiszteletben tartását
megkövetelő nemzeti alkotmányos rendelkezéssel.
34
Mindenekelőtt, amennyiben az első kérdés a
Charta 47. cikkének az értelmezésére irányul,
hangsúlyozni kell, hogy a hatékony jogorvoslathoz való
jognak az adott ügyben való elismerése azt feltételezi –
amint az a Charta 47. cikkének első bekezdéséből
kitűnik –, hogy az e jogra hivatkozó személy az uniós
jog által biztosított jogokra és szabadságokra
hivatkozzon (lásd ebben az értelemben: 2020. október
6‑i État luxembourgeois [Adózással kapcsolatos
információk iránti kérelemmel szembeni jogorvoslati
jog] ítélet, C‑245/19 és C‑246/19, EU:C:2020:795, 55.
pont; 2021. április 20‑i Repubblika ítélet, C‑896/19,
EU:C:2021:311, 41. pont), vagy hogy e személlyel
szemben olyan büntetőeljárást folytassanak, amely az
uniós jognak a Charta 51. cikkének (1) bekezdése
értelmében vett végrehajtásának minősül (lásd ebben az
értelemben: 2021. december 21‑i Euro Box Promotion
és társai ítélet, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19
és C‑840/19, EU:C:2021:1034, 204. pont).
35
Márpedig az előzetes döntéshozatalra utaló
határozatból nem tűnik ki sem az, hogy RS olyan jogra
hivatkozna, amely őt egy uniós jogi rendelkezés alapján
illetné meg, sem pedig az, hogy vele szemben az uniós
jog végrehajtásának minősülő eljárást folytatnának.
36
E körülmények között a Charta 47. cikke mint
olyan nem alkalmazható az alapügyben.
37
Mindemellett, mivel az EUSZ 19. cikk (1)
bekezdésének második albekezdése azt írja elő
valamennyi tagállam számára, hogy meg kell
teremteniük azokat a jogorvoslati lehetőségeket,
amelyek az uniós jog által szabályozott területeken a
többek között a Charta 47. cikke értelmében vett
hatékony bírói jogvédelem biztosításához szükségesek,
ezen utóbbi rendelkezést megfelelő módon figyelembe
kell venni az EUSZ 19. cikk (1) bekezdése második
albekezdésének értelmezéséhez (2021. április 20‑i
Repubblika ítélet, C‑896/19, EU:C:2021:311, 45. pont,
valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
38
Ami az első kérdés tárgyát képező, a tagállam
rendes bíróságai és az alkotmánybírósága közötti
kapcsolatokat illeti, emlékeztetni kell arra, hogy jóllehet
a tagállamok igazságszolgáltatási szervezete – ideértve
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az alkotmánybíróság létrehozását, összetételét és
működését is – a tagállamok hatáskörébe tartozik, e
hatáskör gyakorlása során a tagállamok kötelesek
tiszteletben tartani az uniós jogból és különösen az
EUSZ 2. és EUSZ 19. cikkből eredő kötelezettségeiket
(lásd ebben az értelemben: 2019. június 24‑i Bizottság
kontra
Lengyelország
[A
legfelsőbb
bíróság
függetlensége] ítélet, C‑619/18, EU:C:2019:531, 52.
pont; 2021. december 21‑i Euro Box Promotion és társai
ítélet, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 és
C‑840/19, EU:C:2021:1034, 216. pont).
39
Az EUSZ 19. cikkből eredő kötelezettségeket
illetően hangsúlyozni kell, hogy a jogállamiságnak az
EUSZ 2. cikkben rögzített értékét pontosabban
megfogalmazó e rendelkezés értelmében a nemzeti
bíróságok és a Bíróság feladata biztosítani az uniós jog
teljes körű alkalmazását valamennyi tagállamban,
valamint a jogalanyokat e jog alapján megillető bírói
jogvédelmet (2019. június 24‑i Bizottság kontra
Lengyelország [A legfelsőbb bíróság függetlensége]
ítélet, C‑619/18, EU:C:2019:531, 47. pont; 2021.
december 21‑i Euro Box Promotion és társai ítélet,
C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 és C‑840/19,
EU:C:2021:1034, 217. pont).
40
A
megszilárdult
ítélkezési
gyakorlat
értelmében e védelem biztosításához az EUSZ 19. cikk
(1) bekezdésének második albekezdése értelmében
minden tagállamnak biztosítania kell, hogy jogorvoslati
rendszerében, az uniós jog által szabályozott területeken
az uniós jog szerinti fogalommeghatározás értelmében
vett „bíróságnak” minősülő fórumok, amelyek ilyen
minőségükben az uniós jog alkalmazására vagy
értelmezésére
vonatkozó
kérdésekben
döntést
hozhatnak, teljesítik a hatékony bírói jogvédelem
követelményeit, köztük különösen a függetlenség
követelményét (lásd ebben az értelemben: 2021.
december 21‑i Euro Box Promotion és társai ítélet,
C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 és C‑840/19,
EU:C:2021:1034, 220. és 221. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
41
Márpedig
a
bíróságok
függetlenségére
vonatkozó követelmény, amely az EUSZ 19. cikk (1)
bekezdésének második albekezdéséből következik, két
szempontot foglal magában. Az első – külső – szempont
azt követeli meg, hogy az érintett fórum teljesen
autonóm módon gyakorolja feladatkörét anélkül, hogy
bármilyen hierarchikus kapcsolatban lenne, vagy
bárkinek alá lenne rendelve, és anélkül hogy bárhonnan
utasításokat kapna, így védett az olyan külső
beavatkozással vagy nyomással szemben, amely
veszélyeztetheti
tagjai
határozathozatalának
függetlenségét, és befolyásolhatja határozataikat. A
második – belső – szempont a pártatlanság fogalmával
áll összefüggésben, és arra vonatkozik, hogy egyenlő
távolságot kell tartani a jogvitában részt vevő felektől,
illetve e feleknek a jogvita tárgyához fűződő
mindenkori érdekeitől. Ez utóbbi szempont megköveteli
az objektivitást, valamint azt, hogy a jogvita megoldása
során a jogszabály szigorú alkalmazásán kívül
semmilyen más érdek ne érvényesüljön (lásd ebben az
értelemben: 2019. június 24‑i Bizottság kontra
Lengyelország [A legfelsőbb bíróság függetlensége]
ítélet, C‑619/18, EU:C:2019:531, 72. és 73. pont; 2021.
december 21‑i Euro Box Promotion és társai ítélet,
C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 és C‑840/19,
EU:C:2021:1034, 224. pont).
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42
A hatalmi ágak szétválasztása elvének
megfelelően, amely a jogállam működését jellemzi, a
bíróságok függetlenségét biztosítani kell többek között a
jogalkotó és a végrehajtó hatalommal szemben (2019.
november 19‑i A. K. és társai [A legfelsőbb bíróság
fegyelmi tanácsának függetlensége] ítélet, C‑585/18,
C‑624/18 és C‑625/18, EU:C:2019:982, 124. pont;
2021. december 21‑i Euro Box Promotion és társai
ítélet, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 és
C‑840/19, EU:C:2021:1034, 228. pont).
43
Márpedig, a jelen ítélet 38. pontjában az
igazságszolgáltatási
szervezettel
kapcsolatban
felidézettekhez hasonlóan sem az EUSZ 2. cikk, sem az
EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdése,
sem pedig az uniós jog más rendelkezése nem ír elő a
tagállamok számára olyan konkrét alkotmányos modellt,
amely a különböző államhatalmi ágak közötti
viszonyokat és kölcsönhatást szabályozná, különösen e
hatalmi ágak hatásköreinek meghatározását és
elhatárolását illetően. Az EUSZ 4. cikk (2) bekezdése
értelmében ugyanis az Unió tiszteletben tartja a
tagállamok nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan
része azok alapvető politikai és alkotmányos
berendezkedésének. Ugyanakkor az alkotmányos
modelljük
megválasztásakor
e
tagállamoknak
tiszteletben kell tartaniuk többek között a bíróságok
függetlenségére vonatkozó, az uniós jog e
rendelkezéseiből eredő követelményeket (lásd ebben az
értelemben: 2021. december 21‑i Euro Box Promotion
és társai ítélet, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19
és C‑840/19, EU:C:2021:1034, 229. pont, valamint az
ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
44
E körülmények között az EUSZ 2. cikkel és az
EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második
albekezdésével, valamint a 2006/928 határozattal nem
ellentétes az olyan nemzeti szabályozás vagy gyakorlat,
amely szerint az alkotmánybíróság határozatai a rendes
bíróságokra nézve kötelezőek, feltéve hogy a nemzeti
jog
biztosítja
az
említett
alkotmánybíróság
függetlenségét többek között a jogalkotó és a végrehajtó
hatalom tekintetében, amint azt e rendelkezések
megkövetelik. Ezzel szemben, ha a nemzeti jog nem
biztosítja e függetlenséget, az uniós jog e
rendelkezéseivel ellentétes az ilyen nemzeti szabályozás
vagy gyakorlat, mivel az ilyen alkotmánybíróság nem
képes biztosítani az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének
második albekezdésében megkövetelt hatékony bírói
jogvédelmet (lásd ebben az értelemben: 2021. december
21‑i Euro Box Promotion és társai ítélet, C‑357/19,
C‑379/19, C‑547/19,
C‑811/19 és
C‑840/19,
EU:C:2021:1034, 230. pont).
45
A fentiekből következik, hogy – az előző
pontban tett fenntartás mellett – nem ellentétes az EUSZ
19. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével az
olyan nemzeti szabályozás vagy gyakorlat, amelynek
előírása szerint a tagállam rendes bíróságait a nemzeti
alkotmányjog
értelmében
köti
e
tagállam
alkotmánybíróságának azon határozata, amely egy
nemzeti jogszabályt az említett tagállam alkotmányával
összhangban állónak ítél.
46
Mindazonáltal nem ez a helyzet akkor, ha az
ilyen szabályozás vagy gyakorlat alkalmazásának
eredményeként e rendes bíróságok semmilyen
hatáskörrel nem rendelkeznek egy olyan nemzeti
jogszabály uniós joggal való összeegyeztethetőségének
vizsgálatára, amelyet e tagállam alkotmánybírósága az
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uniós jog elsőbbségét előíró nemzeti alkotmányos
rendelkezéssel összhangban állónak ítélt.
47
Az EGK‑Szerződésre vonatkozó állandó
ítélkezési gyakorlatában a Bíróság ugyanis már
kimondta, hogy a közösségi szerződések a rendes
nemzetközi szerződésektől eltérően egy új, sajátos
jogrendet hoztak létre, amely a szerződések
hatálybalépésekor a tagállamok jogrendszerének részévé
vált, és amely kötelező a bíróságaikra. Ezen új, saját
intézményekkel rendelkező jogrend javára a tagállamok
a Szerződésekben meghatározott területeken korlátozták
szuverén jogaikat, és e jogrendnek nemcsak a
tagállamok, hanem azok állampolgárai is az alanyai
(lásd ebben az értelemben: 1963. február 5‑i van Gend
& Loos ítélet, 26/62, EU:C:1963:1, 23. o.; 1964. július
15‑i Costa ítélet, 6/64, EU:C:1964:66, 1158. és 1159. o.;
2021. december 21‑i Euro Box Promotion és társai
ítélet, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 és
C‑840/19, EU:C:2021:1034, 245. pont).
48
Így az 1964. július 15‑i Costa ítéletben (6/64,
EU:C:1964:66,
1158–1160.
o.)
a
Bíróság
megállapította, hogy az, hogy az EGK‑Szerződés saját
jogrendet hozott létre, amelyet a tagállamok
viszonossági
alapon
elfogadtak,
azzal
a
következménnyel jár, hogy a tagállamok nem
hivatkozhatnak e jogrenddel szemben egy későbbi
egyoldalú intézkedésre, és nem hivatkozhatnak az
EGK‑Szerződésből eredő joggal szemben nemzeti jogi
szabályokra – bármilyenek is legyenek azok – anélkül,
hogy ne fosztanák meg e jogot közösségi jellegétől, és
ne kérdőjeleznék meg magának a Közösségnek a
jogalapját. Ezenkívül a Bíróság hangsúlyozta, hogy a
közösségi jog végrehajtásának kötelezettsége nem
változhat egyik tagállamról a másikra az utólagos
nemzeti jogalkotástól függően anélkül, hogy az ne
veszélyeztetné
az
EGK‑Szerződés
céljainak
megvalósulását, és nem eredményezhet az e Szerződés
által tiltott, állampolgárságon alapuló hátrányos
megkülönböztetést (2021. december 21‑i Euro Box
Promotion és társai ítélet, C‑357/19, C‑379/19,
C‑547/19, C‑811/19 és C‑840/19, EU:C:2021:1034,
246. pont).
49
Az uniós jogrend ezen alapvető jellemzőit és e
jogrend tiszteletben tartásának fontosságát egyébként
megerősítette az is, hogy az EGK‑Szerződést módosító
szerződéseket, és különösen a Lisszaboni Szerződést
fenntartás nélkül ratifikálták. E szerződés elfogadásakor
ugyanis a tagállamok kormányai képviselőinek
konferenciája a Lisszaboni Szerződést elfogadó
kormányközi konferencia záróokmányához csatolt, az
uniós jog elsőbbségéről szóló 17. nyilatkozatában (HL
2012. C 326., 346. o.) kifejezetten emlékeztetett arra,
hogy „a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatának
megfelelően a Szerződések és a Szerződések alapján az
Unió által elfogadott jogi aktusok az ezen ítélkezési
gyakorlat által megállapított feltételek szerint a
tagállamok jogával szemben elsőbbséget élveznek”
(lásd ebben az értelemben: 2021. december 21‑i Euro
Box Promotion és társai ítélet, C‑357/19, C‑379/19,
C‑547/19, C‑811/19 és C‑840/19, EU:C:2021:1034,
248. pont).
50
A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését
követően a Bíróság következetesen megerősítette az
uniós jog elsőbbségének elvére vonatkozó korábbi
ítélkezési gyakorlatát, amely elv arra kötelezi a
tagállamok valamennyi fórumát, hogy biztosítsák a
különböző uniós jogi normák teljes érvényesülését,
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mivel a tagállamok joga nem befolyásolhatja az e
különböző normáknak az említett államok területére
nézve elismert hatását (2021. december 21‑i Euro Box
Promotion és társai ítélet, C‑357/19, C‑379/19,
C‑547/19, C‑811/19 és C‑840/19, EU:C:2021:1034,
250. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési
gyakorlat).
51
Ezen ítélkezési gyakorlatból következik, hogy
az uniós jog elsőbbségének elve értelmében nem
sértheti az uniós jog egységességét és tényleges
érvényesülését 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 belső rendelkezések – ideértve az
alkotmányos jellegűeket is – akadályozhatnák azt (1970.
december 17‑i Internationale Handelsgesellschaft ítélet,
11/70, EU:C:1970:114, 3. pont; 2021. december 21‑i
Euro Box Promotion és társai ítélet, C‑357/19,
C‑379/19, C‑547/19,
C‑811/19 és
C‑840/19,
EU:C:2021:1034, 251. pont).
52
Ekképpen, mivel a Bíróság kizárólagos
hatáskörébe tartozik az uniós jog végérvényes
értelmezése (lásd ebben az értelemben: 2021.
szeptember 2‑i Moldovai Köztársaság ítélet, C‑741/19,
EU:C:2021:655, 45. pont), e hatáskör gyakorlása során
végső soron a Bíróság feladata, hogy e jog releváns
rendelkezéseire tekintettel pontosítsa az uniós jog
elsőbbsége elvének terjedelmét, mivel az nem függhet
sem a nemzeti jog rendelkezéseinek értelmezésétől, sem
pedig az uniós jog rendelkezéseinek valamely nemzeti
bíróság általi olyan értelmezésétől, amely nem felel meg
a Bíróság általi értelmezésnek (lásd ebben az
értelemben: 2021. december 21‑i Euro Box Promotion
és társai ítélet, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19
és C‑840/19, EU:C:2021:1034, 254. pont).
53
E tekintetben emlékeztetni kell többek között
arra, hogy az uniós jog elsőbbségének elve megköveteli,
hogy amennyiben a nemzeti jogszabályoknak az uniós
jog követelményeivel összhangban álló értelmezése
nem lehetséges, az uniós jogi rendelkezéseket
hatáskörének keretei között alkalmazni hivatott nemzeti
bíróság az előtte folyamatban lévő jogvitában köteles
biztosítani
e
jog
követelményeinek
teljes
érvényesülését, szükség esetén – saját hatáskörénél
fogva – mellőzve az uniós jog közvetlen hatállyal bíró
rendelkezésével ellentétes bármely, akár utólag
keletkezett nemzeti szabályozás vagy gyakorlat
alkalmazását, anélkül hogy előzetesen kérelmeznie
kellene vagy meg kellene várnia e nemzeti szabályozás
vagy gyakorlat jogalkotói vagy bármilyen egyéb
alkotmányos úton történő megsemmisítését (lásd ebben
az értelemben: 1978. március 9‑i Simmenthal ítélet,
106/77, EU:C:1978:49, 24. pont; 2019. június 24‑i
Popławski ítélet, C‑573/17, EU:C:2019:530, 61. és 62.
pont; 2021. december 21‑i Euro Box Promotion és társai
ítélet, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 és
C‑840/19, EU:C:2021:1034, 252. pont).
54
Amint arra a Bíróság a jelen ítélet 39.
pontjában emlékeztetett, az uniós jog közvetlen
hatállyal
bíró
valamennyi
rendelkezésének
maradéktalan alkalmazására vonatkozó e kötelezettség
tiszteletben tartását elengedhetetlennek kell tekinteni az
uniós jog valamennyi tagállamban történő, teljes körű
alkalmazásának biztosításához, amint azt az EUSZ 19.
cikk (1) bekezdése megköveteli.
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Az említett kötelezettség tiszteletben tartása
emellett a tagállamok Szerződések előtti egyenlősége
tiszteletben tartásának biztosításához is szükséges, ami
kizárja annak lehetőségét, hogy a tagállamok az uniós
jogrenddel szemben bármilyen egyoldalú intézkedésre
hivatkozzanak (lásd ebben az értelemben: 2021.
december 21‑i Euro Box Promotion és társai ítélet,
C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 és C‑840/19,
EU:C:2021:1034, 249. pont), és az EUSZ 4. cikk (3)
bekezdésében előírt lojális együttműködés elvének
kifejezését képezi, amely megköveteli a nemzeti jog
közvetlen hatályú uniós jogszabállyal ellentétes – akár e
jogszabálynál korábbi, akár annál későbbi –
rendelkezései alkalmazásának mellőzését (lásd ebben az
értelemben: 2010. szeptember 8‑i Winner Wetten ítélet,
C‑409/06, EU:C:2010:503, 55. pont; 2021. január 21‑i
Whiteland
Import
Export
ítélet,
C‑308/19,
EU:C:2021:47, 31. pont).
56
A jelen esetben a kérdést előterjesztő bíróság
úgy véli, hogy az alapügy elbírálása érdekében meg kell
vizsgálnia, hogy az SIIJ‑t létrehozó nemzeti jogszabály
összeegyeztethető‑e az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének
második albekezdésével és a 2006/928 határozat
mellékletében szereplő, az igazságügyi reform és a
korrupció elleni küzdelem területén érvényes külön
értékelési kritériumokkal.
57
E körülmények között emlékeztetni kell
egyrészt arra, hogy a Bíróságnak már alkalma nyílt
annak kimondására, hogy az ilyen nemzeti szabályozás
a 2006/928 határozat hatálya alá tartozik, és ebből
következően tiszteletben kell tartania az uniós jogból, és
különösen az EUSZ 2. cikkből és az EUSZ 19. cikk (1)
bekezdéséből fakadó követelményeket (lásd ebben az
értelemben: 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, 183. és 184. pont).
58
Másrészt, mind az EUSZ 19. cikk (1)
bekezdésének második albekezdését, mind a jelen ítélet
56. pontjában említett kritériumokat egyértelműen és
pontosan határozták meg, feltétel pedig nem
kapcsolódik hozzájuk, így azok közvetlen hatállyal
bírnak (lásd ebben az értelemben: 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, 249. és 250.
pont; 2021. december 21‑i Euro Box Promotion és társai
ítélet, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 és
C‑840/19, EU:C:2021:1034, 253. pont).
59
Ebből következik, hogy a román rendes
bíróságoknak saját hatáskörüknél fogva figyelmen kívül
kell hagyniuk e nemzeti rendelkezéseket, mivel azok
nem értelmezhetők az említett rendelkezéssel vagy az
említett értékelési kritériumokkal összhangban.
60
E tekintetben kétségtelenül rá kell mutatni arra,
hogy a kérdést előterjesztő bíróság által ismertetett
releváns nemzeti jogi háttér értelmében e rendes
bíróságok főszabály szerint hatáskörrel rendelkeznek a
román jogszabályi rendelkezések ezen uniós jogi
normákkal való összeegyeztethetőségének értékelésére,
anélkül hogy e célból kérelmet kellene benyújtaniuk a
nemzeti alkotmánybírósághoz.
61
Mindazonáltal az előzetes döntéshozatalra
utaló határozatból kitűnik, hogy e rendes bíróságok nem
rendelkeznek ilyen hatáskörrel abban az esetben, ha a
nemzeti alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a
szóban forgó jogszabályi rendelkezések összhangban
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állnak az uniós jog elsőbbségét előíró nemzeti
alkotmányos rendelkezéssel, mivel e bíróságoknak meg
kell felelniük ezen alkotmánybíróság említett ítéletének.
62
Ebben az összefüggésben emlékeztetni kell
arra, hogy az a jogkör, hogy már az uniós jog
alkalmazásának időpontjában minden szükséges lépést
megtehessen az e jog közvetlen hatályú normáinak
teljes érvényesülését esetlegesen akadályozó nemzeti
szabályozás vagy gyakorlat alkalmazásának mellőzése
érdekében, szerves részét képezi az uniós bíróság azon
feladatának, amely az uniós jog normáit a hatáskörének
keretein belül alkalmazni hivatott nemzeti bíróságot
terheli, így e jogkör gyakorlása az EUSZ 19. cikk (1)
bekezdésének második albekezdéséből eredő bírói
függetlenség lényeges biztosítékának minősül (lásd
ebben az értelemben: 2021. december 21‑i Euro Box
Promotion és társai ítélet, C‑357/19, C‑379/19,
C‑547/19, C‑811/19 és C‑840/19, EU:C:2021:1034,
257. pont).
63
Magában az uniós jog természetében rejlő
követelményekkel tehát összeegyeztethetetlen bármely
olyan nemzeti szabályozás vagy gyakorlat, amely
csökkentené az uniós jog érvényesülését azáltal, hogy
megfosztja az e jog alkalmazására hatáskörrel
rendelkező bíróságot azon jogtól, hogy már e
jogalkalmazás időpontjában minden szükséges lépést
megtehessen annak érdekében, hogy az uniós jogi
normák teljes érvényesülésének esetleges akadályát
képező nemzeti jogi rendelkezés vagy gyakorlat
alkalmazását mellőzze (lásd ebben az értelemben: 1978.
március 9‑i Simmenthal ítélet, 106/77, EU:C:1978:49,
22. pont; 2021. december 21‑i Euro Box Promotion és
társai ítélet, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 és
C‑840/19, EU:C:2021:1034, 258. pont). Ilyen helyzet
állna elő akkor, ha egy uniós jogi rendelkezés és egy
nemzeti törvény közötti ellentmondás esetén az
összeütközés feloldása nem az uniós jog alkalmazására
hivatott bíróság számára lenne fenntartva, hanem egy
másik, saját mérlegelési jogkörrel felruházott hatóság
számára (lásd ebben az értelemben: 1978. március 9‑i
Simmenthal ítélet, 106/77, EU:C:1978:49, 23. pont;
2010. június 22‑i Melki és Abdeli ítélet, C‑188/10 és
C‑189/10, EU:C:2010:363, 44. pont).
64
Ezenkívül emlékeztetni kell arra, hogy az
állandó ítélkezési gyakorlat szerint az EUMSZ 267. cikk
által
létrehozott
előzetes
döntéshozatali
mechanizmusnak annak biztosítása a célja, hogy az
uniós jog minden körülmények között valamennyi
tagállamban azonos hatállyal rendelkezzen, ily módon
megakadályozva, hogy az uniós jognak a nemzeti
bíróságok által alkalmazandó értelmezése tekintetében
eltérések alakuljanak ki, és e mechanizmus az ilyen
alkalmazást biztosítja. E célból az említett cikk olyan
eszközt ad a nemzeti bíró részére, amellyel
kiküszöbölhetők az abból a követelményből fakadó
nehézségek, hogy az uniós jognak teljes érvényesülést
kell biztosítani a tagállamok bírósági rendszerein belül.
Így a nemzeti bíróságok a lehető legszélesebb körű
joggal rendelkeznek – mi több kötelesek is – arra, hogy
a Bírósághoz forduljanak, ha úgy vélik, hogy az előttük
folyamatban lévő ügyben olyan, általuk eldöntendő
kérdések merülnek fel, amelyek az uniós jog
rendelkezéseinek
értelmezését
vagy
azok
érvényességének értékelését foglalják magukban (2021.
december 16‑i AB és társai [Közkegyelem
visszavonása] ítélet, C‑203/20, EU:C:2021:1016, 49.
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
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Következésképpen a Bíróság és a nemzeti
bíróságok
között
az
előzetes
döntéshozatali
mechanizmussal
létrehozott
együttműködés
hatékonyságát, és ennélfogva az uniós jog
hatékonyságát veszélyeztetné az, ha a tagállam
alkotmánybíróságához benyújtott alkotmányossági
kifogás kimenetele visszatarthatná az uniós jog által
szabályozott jogvitával kapcsolatban eljáró nemzeti
bíróságot attól, hogy éljen az EUMSZ 267. cikkből
eredő azon lehetőséggel, illetve adott esetben eleget
tegyen az ugyanezen cikkből fakadó azon
kötelezettségnek, hogy az uniós jogi aktusok
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;
2016. július 5‑i Ognyanov ítélet, C‑614/14,
EU:C:2016:514, 25. pont; 2021. november 23‑i IS [Az
előzetes döntéshozatalra utaló végzés törvénysértő
jellege] ítélet, C‑564/19, EU:C:2021:949, 73. pont).
66
Márpedig, abban az esetben, ha valamely
tagállam alkotmánybírósága úgy ítélte meg, hogy a
jogszabályi rendelkezések összhangban vannak az uniós
jog
elsőbbségét
előíró
nemzeti
alkotmányos
rendelkezéssel, a jelen ítélet 61. pontjában
ismertetetthez hasonló nemzeti szabály vagy gyakorlat
akadályát képezné a szóban forgó uniós jogi normák
teljes érvényesülésének, mivel akadályozná az uniós jog
alkalmazásának biztosítására hivatott rendes bíróságot
abban, hogy saját maga értékelje e jogszabályi
rendelkezések e joggal való összeegyeztethetőségét.
67
Az ilyen nemzeti szabály vagy gyakorlat
alkalmazása emellett sértené a Bíróság és a nemzeti
bíróságok közötti, az előzetes döntéshozatali
mechanizmussal
létrehozott
együttműködés
hatékonyságát, mivel – az érintett tagállam
alkotmánybírósága határozatainak való megfelelés
érdekében – visszatartaná a jogvita eldöntésére hivatott
rendes bíróságot attól, hogy előzetes döntéshozatal
iránti kérelemmel forduljon a Bírósághoz.
68
Az előző pontokban tett megállapítások még
inkább érvényesek egy olyan helyzetben, mint amelyet a
kérdést előterjesztő bíróság említ, amelyben az érintett
tagállam alkotmánybíróságának ítélete megtagadja a
Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásban hozott
ítéletének való megfelelést, többek között az érintett
tagállam
alkotmányos
identitására,
és
azon
megfontolásra támaszkodva, hogy a Bíróság túllépett a
hatáskörén.
69
E tekintetben kétségtelenül rá kell mutatni arra,
hogy az EUSZ 4. cikk (2) bekezdése alapján a Bíróság
felkérhető annak megvizsgálására, hogy egy uniós jogi
kötelezettség nem sérti‑e az érintett tagállam nemzeti
identitását (lásd ebben az értelemben: 2014. július 17‑i
Torresi ítélet, C‑58/13 és C‑59/13, EU:C:2014:2088, 58.
pont; 2018. június 5‑i Coman és társai ítélet, C‑673/16,
EU:C:2018:385, 46. pont).
70
Ezzel szemben e rendelkezésnek nem célja, és
nem is hatása, hogy lehetővé tegye valamely tagállam
alkotmánybíróságának – többek között az EUSZ 4. cikk
(2) és (3) bekezdéséből, valamint az EUSZ 19. cikk (1)
bekezdésének
második
albekezdéséből
eredő
kötelezettségeinek megsértésével – valamely uniós jogi
norma alkalmazásának figyelmen kívül hagyását azon
az alapon, hogy ez a norma sérti az érintett tagállamnak
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a nemzeti alkotmánybíróság által meghatározott nemzeti
identitását.
71
Amennyiben egy tagállami alkotmánybíróság
arra az álláspontra jut, hogy a másodlagos uniós jognak
a Bíróság által értelmezett valamely rendelkezése sérti
az e tagállam nemzeti identitásának tiszteletben tartására
vonatkozó kötelezettséget, az említett alkotmánybíróság
köteles felfüggeszteni az eljárást, és e rendelkezés
érvényességének az EUSZ 4. cikk (2) bekezdése
fényében való vizsgálata érdekében az EUMSZ 267.
cikk alapján előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel
fordulni a Bírósághoz, mivel az uniós jogi aktusok
érvénytelenségének
megállapítására
egyedül
a
Bíróságnak van hatásköre (lásd ebben az értelemben:
1987. október 22‑i Foto‑Frost ítélet, 314/85,
EU:C:1987:452, 20. pont; 2013. október 3‑i Inuit
Tapiriit Kanatami és társai kontra Parlament és Tanács
ítélet, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, 96. pont).
72
Ezenkívül, mivel – amint arra a jelen ítélet 52.
pontja emlékeztetett – a Bíróság kizárólagos hatáskörrel
rendelkezik az uniós jog végérvényes értelmezésére, a
tagállami alkotmánybíróság – az uniós jog
rendelkezéseinek, köztük az EUMSZ 267. cikknek az e
bíróság általi saját értelmezése alapján – nem
állapíthatja meg érvényesen, hogy a Bíróság a
hatáskörét meghaladó ítéletet hozott, és ennélfogva nem
tagadhatja meg a Bíróság előzetes döntéshozatali
eljárásban hozott ítéletének való megfelelést.
73
E tekintetben hangsúlyozni kell, hogy az
EUMSZ 267. cikkben előírt előzetes döntéshozatali
eljárás, amely a Szerződésekkel létrehozott bírósági
rendszer sarokkövét alkotja, a Bíróság és a tagállami
bíróságok között olyan, bírák közötti párbeszédet vezet
be, amelynek célja az uniós jog értelmezése
egységességének biztosítása, így lehetővé téve az uniós
jog koherenciájának, teljes érvényesülésének és
autonómiájának, valamint végső soron a Szerződésekkel
létrehozott jog sajátos jellegének biztosítását (lásd
ebben az értelemben: 2014. december 18‑i 2/13 [Az
Uniónak az EJEE‑hez történő csatlakozása] vélemény,
EU:C:2014:2454, 176. pont; 2021. október 6‑i
Consorzio Italian Management és Catania Multiservizi
ítélet, C‑561/19, EU:C:2021:799, 27. pont).
74
A Bíróság által az ezen eljárás során hozott
ítélet a nemzeti bíróság elé tárt jogvita elbírálásánál e
bíróságra nézve kötelező erejű az uniós jog értelmezését
illetően (lásd ebben az értelemben: 1977. február 3‑i
Benedetti ítélet, 52/76, EU:C:1977:16, 26. pont; 2018.
december 11‑i Weiss és társai ítélet, C‑493/17,
EU:C:2018:1000, 19. pont).
75
Annak a nemzeti bíróságnak, amely korábban
már élt az EUMSZ 267. cikk második bekezdésében
részére biztosított lehetőséggel, adott esetben figyelmen
kívül kell hagynia a felsőbb szintű nemzeti bíróság
megállapításait, ha úgy ítéli meg, hogy a Bíróság által
adott értelmezésre figyelemmel azok nem felelnek meg
az uniós jognak, adott esetben eltekintve az őt arra
kötelező nemzeti szabály alkalmazásától, hogy feleljen
meg e felsőbb szintű bíróság határozatainak (lásd ebben
az értelemben: 2010. október 5‑i Elchinov ítélet,
C‑173/09, EU:C:2010:581, 30. és 31. pont).
76
A Bíróság ítélkezési gyakorlatából következik,
hogy ez a megoldás alkalmazandó akkor is, amikor
valamely rendes bíróságot a nemzeti eljárásjog szabálya
alapján az alkotmánybíróság olyan határozata köti,
amelyet az uniós joggal ellentétesnek tart (lásd ebben az
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értelemben: 2013. január 15‑i Križan és társai ítélet,
C‑416/10, EU:C:2013:8, 71. pont).
77
Ezenfelül, mivel azon értelmezés, amelyet a
Bíróság az EUMSZ 267. cikk alapján ráruházott
hatáskör alapján valamely uniós jogszabályra
vonatkozóan kifejt, szükség esetén magyarázza és
pontosítja e szabály jelentését és terjedelmét, ahogyan
azt a hatálybalépésének időpontjától értelmezni és
alkalmazni kell, illetőleg értelmezni és alkalmazni
kellett volna (lásd ebben az értelemben: 1980. március
27‑i Denkavit italiana ítélet, 61/79, EU:C:1980:100, 16.
pont, 2021. november 18‑i État belge [Pilótaképzés]
ítélet, C‑413/20, EU:C:2021:938, 53. pont), meg kell
állapítani, hogy valamely rendes bíróság az eléje tárt
jogvitában
az
uniós
jogszabályok
teljes
érvényesülésének biztosítása érdekében köteles
figyelmen kívül hagyni a nemzeti alkotmánybíróság
azon megállapításait, amelyekkel az megtagadja a
Bíróság előzetes döntéshozatali eljárás keretében hozott
ítéletének való megfelelést, még akkor is, ha ez az ítélet
nem az e rendes bíróság által az e jogvitával
összefüggésben előterjesztett előzetes döntéshozatal
iránti kérelemből ered.
78
A fentiekre tekintettel az első kérdésre azt a
választ kell adni, hogy az EUSZ 2. cikkel, az EUSZ 4.
cikk (2) és (3) bekezdésével, az EUMSZ 267. cikkel és
az uniós jog elsőbbségének elvével összefüggésben úgy
kell értelmezni az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének
második albekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan
nemzeti szabályozás vagy gyakorlat, amely maga után
vonja, hogy a tagállam rendes bíróságai nem jogosultak
arra, hogy megvizsgálják az olyan nemzeti
rendelkezésnek az uniós jog rendelkezéseivel való
összeegyeztethetőségét,
amelyet
e
tagállam
alkotmánybírósága összhangban állónak nyilvánított az
uniós jog elsőbbsége elvének tiszteletben tartását
megkövetelő nemzeti alkotmányos rendelkezéssel.
A második és a harmadik kérdésről
79
Az együttesen vizsgálandó második és
harmadik kérdésével az előterjesztő bíróság lényegében
arra vár választ, hogy az EUSZ 2. cikkel és a Charta 47.
cikkével összefüggésben úgy kell‑e értelmezni az EUSZ
19. cikk (1) bekezdésének második albekezdését, hogy
azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás vagy
gyakorlat, amely lehetővé teszi a nemzeti bíróság
fegyelmi felelősségének megállapítását azon az alapon,
hogy az a Bíróság által értelmezett uniós jogot
alkalmazta, és figyelmen kívül hagyta az érintett
tagállam alkotmánybíróságának az uniós jog elsőbbsége
elvével összeegyeztethetetlen ítélkezési gyakorlatát.
80
Elöljáróban emlékeztetni kell arra, hogy amint
arra a jelen ítélet 36. pontja rámutatott, a Charta 47.
cikke mint olyan nem alkalmazható az alapügyben.
81
A jelen ítélet 41. pontjában felidézettek szerint
az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második
albekezdése megköveteli, hogy megőrizzék azon
fórumok függetlenségét és pártatlanságát, amelyek az
uniós jog alkalmazásával vagy értelmezésével
összefüggő kérdésekről határozhatnak.
82
Az uniós jog alapján megkövetelt függetlenség
és pártatlanság garanciái olyan szabályok meglétét
igénylik, amelyek a jogalanyok számára biztosítják
minden, a szóban forgó fórum külső tényezők általi
befolyásolhatatlanságára, valamint az ütköző érdekek
vonatkozásában fennálló semlegességére vonatkozó
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jogos kétség kizárását (2021. december 21‑i Euro Box
Promotion és társai ítélet, C‑357/19, C‑379/19,
C‑547/19, C‑811/19 és C‑840/19, EU:C:2021:1034,
225. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési
gyakorlat).
83
Ami konkrétabban a rendes bírákat a szóban
forgó nemzeti szabályozás szerint a nemzeti
alkotmánybíróság határozatainak be nem tartása esetén
terhelő fegyelmi felelősséget illeti, igaz, hogy a
bíróságok függetlenségének biztosítása nem járhat
különösen azzal a következménnyel, hogy teljes
mértékben kizárja, hogy a bíró fegyelmi felelőssége
bizonyos egészen kivételes esetekben az általa hozott
bírósági határozatok miatt megállapítható legyen. A
függetlenség e követelményének ugyanis nyilvánvalóan
nem az a célja, hogy felmentse a bírákat az általuk
esetlegesen megvalósított súlyos és teljességgel
kimenthetetlen olyan magatartásokért való felelősség
alól, amelyek például a nemzeti és az uniós jog
szabályainak – amelyek tiszteletben tartásának
biztosítása a bírák feladata – szándékos és rosszhiszemű
vagy különösen súlyos és kirívó gondatlanságból eredő
megsértését, az ügyek önkényes elbírálását vagy az
igazságszolgáltatás megtagadását képezik, holott éppen
e bírák feladata, hogy az igazságszolgáltatás
letéteményeseiként elbírálják a jogalanyok által eléjük
tárt jogvitákat (2021. július 15‑i Bizottság kontra
Lengyelország [Fegyelmi felelősségi rendszer] ítélet,
C‑791/19, EU:C:2021:596, 137. pont; 2021. december
21‑i Euro Box Promotion és társai ítélet, C‑357/19,
C‑379/19, C‑547/19,
C‑811/19 és
C‑840/19,
EU:C:2021:1034, 238. pont).
84
A bíróságok függetlenségének megőrzése, és
annak elkerülése érdekében, hogy a fegyelmi felelősségi
rendszert a jogszabály szerinti céljától eltérítve a
bírósági határozatok feletti politikai ellenőrzésre vagy a
bírákkal szembeni nyomásgyakorlásra használják fel,
elengedhetetlen azonban, hogy önmagában az a
körülmény, hogy a bírósági határozat a nemzeti és uniós
jogszabályok értelmezése és alkalmazása, illetve a
tények és bizonyítékok értékelése során elkövetett
esetleges hibát tartalmaz, önmagában ne vezethessen az
érintett bíró fegyelmi felelősségének megállapításához
(2021. július 15‑i Bizottság kontra Lengyelország
[Fegyelmi felelősségi rendszer] ítélet, C‑791/19,
EU:C:2021:596, 138. pont; 2021. december 21‑i Euro
Box Promotion és társai ítélet, C‑357/19, C‑379/19,
C‑547/19, C‑811/19 és C‑840/19, EU:C:2021:1034,
239. pont).
85
A nemzeti bírák függetlenségének lényegi
biztosítékát jelenti egyébként az, hogy e bíráknak ne
kelljen fegyelmi eljárással, illetve szankciókkal
számolniuk amiatt, hogy az EUMSZ 267. cikk alapján
éltek a Bírósághoz fordulás kizárólagos hatáskörükbe
tartozó lehetőségével (2021. december 21‑i Euro Box
Promotion és társai ítélet, C‑357/19, C‑379/19,
C‑547/19, C‑811/19 és C‑840/19, EU:C:2021:1034,
227. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési
gyakorlat).
86
Következésképpen fontos, hogy a bírák
fegyelmi felelősségének a bírósági határozatok miatti
megállapítása a jelen ítélet 83. pontjában említettekhez
hasonló egészen kivételes esetekre korlátozódjon, és
hogy azt e tekintetben az igazságszolgáltatás megfelelő
működésén alapuló követelményekkel kapcsolatos
objektív és ellenőrizhető kritériumok, valamint a
bírósági határozatok tartalmára gyakorolt külső
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nyomással kapcsolatos minden kockázat elkerülését,
ekként pedig a jogalanyokban felmerülő, az érintett
bírák befolyásolhatatlanságával, valamint az ütköző
érdekek
vonatkozásában
való
semlegességével
kapcsolatos jogos kétségek eloszlatását lehetővé tévő
garanciák szabályozzák (2021. július 15‑i Bizottság
kontra Lengyelország [Fegyelmi felelősségi rendszer]
ítélet, C‑791/19, EU:C:2021:596, 139. pont; 2021.
december 21‑i Euro Box Promotion és társai ítélet,
C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 és C‑840/19,
EU:C:2021:1034, 240. pont).
87
Ebből következik, hogy az EUSZ 2. cikket és
az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második
albekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal
ellentétes az olyan nemzeti szabályozás vagy gyakorlat,
amely
szerint
a
nemzeti
alkotmánybíróság
határozatainak a nemzeti rendes bíróságok bírái általi
bármilyen figyelmen kívül hagyása megalapozhatja e
bírák fegyelmi felelősségét (lásd ebben az értelemben:
2021. december 21‑i Euro Box Promotion és társai
ítélet, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 és
C‑840/19, EU:C:2021:1034, 242. pont).
88
Az első kérdésre adott válaszra tekintettel a
nemzeti bíróságok függetlenségének az ilyen nemzeti
szabályozás vagy gyakorlat általi megsértése emellett
összeegyeztethetetlen
a
tagállamok
közötti
egyenlőségnek, valamint az Unió és a tagállamok
közötti lojális együttműködésnek az EUSZ 4. cikk (2) és
(3) bekezdésében elismert elvével, továbbá az EUMSZ
267. cikkel és az uniós jog elsőbbségének elvével, ha a
nemzeti bíró fegyelmi felelősségének megállapítását az
a körülmény indokolja, hogy e bíró nem alkalmazta az
érintett
tagállam
alkotmánybíróságának
azon
határozatát, amelyben az megtagadta a Bíróság előzetes
döntéshozatali eljárásban hozott határozatának való
megfelelést.
89
Ez az értelmezés annál is inkább alkalmazandó,
hogy a nemzeti bírák fegyelmi felelősségének ilyen
megállapítása alkalmas lenne arra, hogy megerősítse
egy olyan nemzeti szabályozásnak az uniós jog
követelményeit sértő jellegét, amely szerint a tagállami
rendes bíróságok nem jogosultak azon nemzeti
szabályozás uniós joggal való összeegyeztethetőségének
vizsgálatára, amelyet e tagállam alkotmánybírósága a
Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásban hozott
ítéletének való megfelelés megtagadásával az uniós jog
elsőbbségét
előíró
alkotmányos
rendelkezéssel
összhangban állónak ítélt (lásd analógia útján: 2021.
december 21‑i Euro Box Promotion és társai ítélet,
C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 és C‑840/19,
EU:C:2021:1034, 259. pont).
90
Ezen túlmenően, jóllehet a román kormány a
tárgyaláson rámutatott arra, hogy semmilyen szankció
alkalmazására nem került sor azon nemzeti jogszabályi
rendelkezés alapján, amelyre a második és a harmadik
kérdés vonatkozik, emlékeztetni kell arra, hogy a
fegyelmi vizsgálat megindításának puszta lehetősége
már önmagában nyomást gyakorolhat azokra, akiknek
egy jogvitában határozatot kell hozniuk (lásd ebben az
értelemben: 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, 199. pont).
91
Márpedig az előzetes döntéshozatalra utaló
határozatban szereplő információkból nem tűnik ki,
hogy a nemzeti rendes bíróságok bíráinak a 303/2004.
sz. törvény 99. cikkének ș) pontjában előírt, a Curtea
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Constituțională (Alkotmánybíróság) határozatainak be
nem tartásából eredő fegyelmi felelőssége olyan
feltételekhez lenne kötve, amelyek lehetővé teszik
annak biztosítását, hogy e felelősség a jelen ítélet 83.
pontjában említett egészen kivételes esetekre
korlátozódjon, amint azt – a jelen ítélet 84. és 86.
pontjában felhívottaknak megfelelően – az EUSZ 19.
cikk
(1)
bekezdésének
második
albekezdése
megköveteli.
92
Egyébiránt rá kell mutatni arra, hogy a 2021.
december 21‑i Euro Box Promotion és társai ítélet
(C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 és C‑840/19,
EU:C:2021:1034) 241. pontjában a Bíróságnak már
alkalma nyílt annak megállapítására, hogy az ezen ítélet
alapjául szolgáló ügyekben előterjesztett előzetes
döntéshozatal iránti kérelmekből nem tűnt ki, hogy e
felelősség az ilyen esetekre korlátozódott volna.
93
A fenti megfontolások összességére tekintettel
a második és a harmadik kérdésre azt a választ kell adni,
hogy az EUSZ 2. cikkel, az EUSZ 4. cikk (2) és (3)
cikkével, az EUMSZ 267. cikkel és az uniós jog
elsőbbségének elvével összefüggésben úgy kell
értelmezni az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második
albekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti
szabályozás vagy gyakorlat, amely lehetővé teszi a
nemzeti bíróság fegyelmi felelősségének megállapítását
azon az alapon, hogy az a Bíróság által értelmezett
uniós jogot alkalmazta, és figyelmen kívül hagyta az
érintett tagállam alkotmánybíróságának az uniós jog
elsőbbsége elvével összeegyeztethetetlen ítélkezési
gyakorlatát.
II.
C-175/20. sz. SIA „SS” kontra Valsts ieņēmumu
dienests ügyben 2022. február 24-én hozott ítélet
1)
A természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016.
április 27‑i (EU) 2016/679 európai parlamenti és
tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet)
rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy a jelentős
mennyiségű személyes adatot tartalmazó információ
tagállami adóhatóság általi, valamely gazdasági
szereplőtől történő gyűjtésének meg kell felelnie az e
rendeletben, különösen az utóbbi 5. cikkének (1)
bekezdésében előírt követelményeknek.
2)
A 2016/679 rendelet rendelkezéseit úgy kell
értelmezni, hogy a tagállami adóhatóság nem térhet el
az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében foglalt
rendelkezésektől, amennyiben nem ruháztak rá ilyen
jogkört az említett rendelet 23. cikkének (1) bekezdése
értelmében vett jogalkotási intézkedés útján.
3)
A 2016/679 rendelet rendelkezéseit úgy kell
értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, ha a
tagállami adóhatóság arra kötelezi az online hirdetési
szolgáltatásokat
nyújtó
szolgáltatót,
hogy
információkat közöljön vele az internetes portáljának
egyik rovatában hirdetéseket közzétevő valamennyi
adóalanyra vonatkozóan, feltéve többek között, hogy
ezen adatok az említett adatok gyűjtésének konkrét
céljára tekintettel szükségesek, és azon időszak,
amelyet az említett adatok gyűjtése érint, nem haladja
meg a kitűzött közérdekű cél eléréséhez feltétlenül
szükséges időtartamot.
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1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27‑i
(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet
(általános adatvédelmi rendelet) (HL 2016. L 119., 1. o.;
helyesbítések: HL 2016. L 314., 72. o.; HL 2018. L
127., 2. o.; a továbbiakban: GDPR) és különösen e
rendelet 5. cikke (1) bekezdésének értelmezésére
vonatkozik.
2
E kérelmet az „SS” SIA és a Valsts ieņēmumu
dienests (adóhatóság, Lettország; a továbbiakban: lett
adóhatóság) között az SS honlapján közzétett
gépjármű‑értékesítési
hirdetésekkel
kapcsolatos
információk közlése iránti kérelem tárgyában
folyamatban lévő jogvita keretében terjesztették elő.
Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra
előterjesztett kérdések
16
Az SS Lettországban letelepedett, online
hirdetési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató.
17
2018. augusztus 28‑én a lett adóhatóság
információkérést intézett az SS‑hez az adózás rendjéről
szóló törvény 15. cikkének (6) bekezdése alapján,
amelyben felszólította e társaságot, hogy állítsa helyre
ezen adóhatóságnak az említett társaság által
működtetett internetes oldalon közzétett hirdetésekben
szereplő gépjárművek alvázszámával és a hirdetők
telefonszámával kapcsolatos információkhoz való
hozzáférését, és legkésőbb 2018. szeptember 3‑ig adjon
tájékoztatást a 2018. július 14. és augusztus 31. között e
portál „Gépjármű” rovatában közzétett hirdetésekről.
18
E kérelem pontosította, hogy ezeket az
információkat, amelyek magukban foglalják a hirdetésre
mutató linket, a hirdetés szövegét, a gépjármű márkáját,
modelljét, alvázszámát és árát, valamint az eladó
telefonszámát, elektronikus úton, az adatok szűrését
vagy kiválasztását lehetővé tevő formátumban kell
megadni.
19
Ezenkívül arra az esetre, ha a szóban forgó
internetes portálon közzétett hirdetésekben szereplő
információkhoz
való
hozzáférést
nem
lehet
helyreállítani, az SS‑t felhívták arra, hogy közölje ennek
indokát, valamint hogy legkésőbb minden hónap
harmadik napján nyújtsa be az előző hónapban közzétett
hirdetésekre vonatkozó releváns információkat.
20
Mivel úgy ítélte meg, hogy a lett adóhatóság
információkérése nem felel meg a 2016/679 rendeletben
kimondott arányosság és adattakarékosság elvének, az
SS panaszt nyújtott be e kérelemmel szemben a lett
adóhatóság főigazgatójához.
21
2018. október 30‑i határozatával ez utóbbi
elutasította a fenti panaszt, kifejtve többek között, hogy
az alapügyben szóban forgó személyesadat‑kezelés
keretében a lett adóhatóság a törvény által ráruházott
jogköröket gyakorolja.
22
Az SS keresetet indított az administratīvā
rajona tiesa (kerületi közigazgatási bíróság, Lettország)
előtt e határozat megsemmisítése iránt. A panaszában
kifejtett érveken kívül arra hivatkozott, hogy az említett
határozat nem jelölte meg a személyes adatok
kezelésének a lett adóhatóság által kitűzött konkrét
célját, sem pedig az adatkezeléshez szükséges adatok
mennyiségét, és ezzel megsértette a 2016/679 rendelet
5. cikkének (1) bekezdését.
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2019. május 21‑i ítéletével az administratīvā
rajona tiesa (kerületi közigazgatási bíróság) elutasította
ezt a keresetet, és lényegében kimondta, hogy a lett
adóhatóság megalapozottan kér hozzáférést a bármely
személyre vonatkozó és korlátlan mennyiségű
információhoz, amennyiben ezen információk nem
tekinthetők összeegyeztethetetlennek az adóbeszedés
céljával. E bíróság egyébiránt úgy ítélte meg, hogy a
2016/679 rendelet rendelkezései e hatóság tekintetében
nem alkalmazandók.
24
Az SS fellebbezést nyújtott be ezen ítélettel
szemben a kérdést előterjesztő bírósághoz, egyrészt arra
hivatkozva, hogy a 2016/679 rendelet hatálya kiterjed a
lett adóhatóságra, másrészt pedig arra, hogy e hatóság
megsértette az arányosság elvét azzal, hogy azon
konkrét adóalanyok megjelölése nélkül, amelyekkel
szemben adóellenőrzést indított, megkövetelte, hogy
vele minden hónapban korlátlan számú hirdetéssel
kapcsolatban jelentős mennyiségű adatot közöljenek.
25
A kérdést előterjesztő bíróság rámutat, hogy az
alapeljárás keretében nem vitatott sem az, hogy a
szóban forgó információkérés teljesítése szervesen
kapcsolódik a személyes adatok kezeléséhez, sem pedig
az, hogy a lett adóhatóság jogosult olyan információk
megszerzésére,
amelyek
az
online
hirdetési
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató rendelkezésére
állnak, és az adóbeszedés területére tartozó konkrét
intézkedések végrehajtásához szükségesek.
26
Az alapeljárás a lett adóhatóság által
igényelhető információk mennyiségére és típusára, azok
korlátozottságára vagy korlátlanságára, valamint arra a
kérdésre vonatkozik, hogy kell‑e időbeli korlátot
meghatározni az SS tájékoztatási kötelezettségére
vonatkozóan.
27
Közelebbről, a kérdést előterjesztő bíróság úgy
véli, hogy az ő feladata annak meghatározása, hogy az
alapügy körülményei között a személyes adatokat
átlátható módon kezelik‑e az érintett személyek
tekintetében, hogy a szóban forgó információkérésben
említett információkat meghatározott, egyértelmű és
jogszerű célból kérik‑e, és hogy a személyes adatokat
csak olyan mértékben kezelik‑e, amely a 2016/679
rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében
ténylegesen szükséges a lett adóhatóság feladatainak
ellátásához.
28
Ennek érdekében meg kell határozni az annak
értékelését lehetővé tevő kritériumokat, hogy a lett
adóhatóságtól származó információkérés tiszteletben
tartja‑e az alapvető szabadságok és jogok lényegét, és
hogy az alapügyben szóban forgó információkérés egy
demokratikus
társadalomban
szükségesnek
és
arányosnak tekinthető‑e a pénzügyi és költségvetési
területen fennálló fontos uniós célok és lett közérdekek
biztosítása érdekében.
29
E körülmények között az Administratīvā
apgabaltiesa
(regionális
közigazgatási
bíróság,
Lettország) úgy határozott, hogy az eljárást felfüggeszti,
és előzetes döntéshozatal céljából kérdéseket terjeszt a
Bíróság elé.
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
„1)
Úgy kell‑e értelmezni [a 2016/679] rendeletben
előírt követelményeket, hogy az adóhatóság által
kibocsátott, a jelen jogvita tárgyát képezőhöz hasonló
információkérésnek – amellyel az adóhatóság jelentős
mennyiségű személyes adatot tartalmazó információ
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átadását kéri – meg kell felelnie a 2016/679 rendeletben
(különösen az 5. cikkének (1) bekezdésében) előírt
követelményeknek?
2)
Úgy kell‑e értelmezni [a 2016/679] rendeletben
előírt követelményeket, hogy az adóhatóság eltérhet [a
2016/679] rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében
foglaltaktól még akkor is, ha a Lett Köztársaságban
hatályos szabályozás a hivatkozott hatóságot ilyen
jogkörrel nem ruházza fel?
3)
Úgy lehet‑e tekinteni [a 2016/679] rendeletben
előírt követelmények értelmezése során, hogy fennáll
egy jogszerű cél, amely igazolja a jelen jogvita tárgyát
képezőhöz hasonló információkérés útján előírt azon
kötelezettséget, hogy meg nem határozott mennyiségben
és időtartam alatt az összes kért adatot át kell adni,
anélkül hogy meg lenne határozva az említett
információkérés teljesítésének határideje?
4)
Úgy lehet‑e tekinteni [a 2016/679] rendeletben
előírt követelmények értelmezése során, hogy fennáll
egy jogszerű cél, amely igazolja a jelen jogvita tárgyát
képezőhöz hasonló információkérés útján előírt azon
kötelezettséget, hogy az összes kért adatot át kell adni,
még akkor is, ha az információkérés nem jelöli meg
(vagy hiányosan jelöli meg) az információközlés célját?
5)
Úgy lehet‑e tekinteni [a 2016/679] rendeletben
előírt követelmények értelmezése során, hogy fennáll
egy jogszerű cél, amely igazolja a jelen jogvita tárgyát
képezőhöz hasonló információkérés útján előírt azon
kötelezettséget, hogy az összes kért adatot át kell adni,
még akkor is, ha a gyakorlatban a kérelem teljes
mértékben valamennyi olyan érintettre vonatkozik, aki
valamely portálon »Gépjármű« cím alatt hirdetéseket
tett közzé?
6)
Milyen szempontok alapján kell vizsgálni,
hogy az adatkezelőként eljáró adóhatóság megfelelően
biztosítja‑e, hogy az adatkezelés (ideértve az
információk megszerzését is) megfelel [a 2016/679]
rendeletben előírt követelményeknek?
7)
Milyen szempontok alapján kell vizsgálni,
hogy egy, a jelen jogvita tárgyát képezőhöz hasonló
információkérés megfelelően indokolt és eseti jellegű‑e?
8)
Milyen szempontok alapján kell vizsgálni,
hogy a személyes adatok kezelése a feltétlenül
szükséges mértékben és [a 2016/679] rendeletben előírt
követelményekkel összeegyeztethető módon történik‑e?
9)
Milyen szempontok alapján kell vizsgálni,
hogy az adatkezelőként eljáró adóhatóság biztosítja‑e az
adatkezelésnek [a 2016/679] rendelet 5. cikkének (1)
bekezdésében
előírt
követelményeknek
való
megfelelőségét (elszámoltathatóság)?”
Az
előzetes
kérdésekről

döntéshozatalra

előterjesztett

Az első kérdésről
30
Első kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság
lényegében arra vár választ, hogy a 2016/679 rendelet
rendelkezéseit úgy kell‑e értelmezni, hogy a jelentős
mennyiségű személyes adatot tartalmazó információ
tagállami adóhatóság általi, a gazdasági szereplőtől
történő gyűjtésének meg kell felelnie az e rendeletben,
különösen az utóbbi 5. cikkének (1) bekezdésében előírt
követelményeknek.
31
E kérdés megválaszolása érdekében először is
meg kell vizsgálni, hogy az ilyen kérelem a 2016/679
rendeletnek az e rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében

meghatározott tárgyi hatálya alá tartozik‑e, másodszor
pedig azt, hogy az nem szerepel‑e azon
személyesadat‑kezelések között, amelyeket e rendelet 2.
cikkének (2) bekezdése kizár e hatály alól.
32
A 2016/679 rendelet 2. cikkének (1) bekezdése
értelmében e rendeletet kell alkalmazni a személyes
adatok részben vagy egészben automatizált módon
történő kezelésére, valamint azoknak a személyes
adatoknak a nem automatizált módon történő
kezelésére, amelyek valamely nyilvántartási rendszer
részét képezik, vagy amelyeket egy nyilvántartási
rendszer részévé kívánnak tenni.
33
A 2016/679 rendelet 4. cikkének 1. pontja
pontosítja, hogy „személyes adat” bármely információ,
amely azonosított vagy azonosítható természetes
személyre, azaz olyan természetes személyre
vonatkozik, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható. E rendelet (26) preambulumbekezdése e
tekintetben pontosítja, hogy valamely természetes
személy azonosíthatóságának meghatározásakor minden
olyan módszert figyelembe kell venni, amelyről
észszerűen feltételezhető, hogy az adatkezelő vagy más
személy a természetes személy közvetlen vagy közvetett
azonosítására felhasználhatja.
34
Az alapeljárás keretében nem vitatott, hogy
azok az információk, amelyek közlését a lett adóhatóság
kéri, a 2016/679 rendelet 4. cikkének 1. pontja
értelmében vett személyes adatoknak minősülnek.
35
E rendelet 4. cikkének 2. pontja szerint a
személyes adatokat érintő gyűjtés, betekintés,
közléstovábbítás, valamint minden egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel az e rendelet értelmében vett
„adatkezelésnek” minősül. E rendelkezés szövegéből,
különösen a „bármely művelet” kifejezésből kitűnik,
hogy az uniós jogalkotó az „adatkezelés” fogalmának
tág értelmet kívánt tulajdonítani. Ezt az értelmezést
megerősíti az e rendelkezésben említett ügyletek nem
kimerítő jellege, amelyet az „így” szó fejez ki.
36
A jelen ügyben a lett adóhatóság azt követeli
meg az érintett gazdasági szereplőtől, hogy állítsa helyre
az ezen adóhatóság szolgálatainak az e gazdasági
szereplő internetes portálján közzétett hirdetések tárgyát
képező járművek alvázszámához való hozzáférését, és
nyújtson tájékoztatást az e portálon közzétett
hirdetésekről.
37
Az ilyen kérés, amellyel a tagállami
adóhatóság egy gazdasági szereplőtől olyan személyes
adatok közlését és rendelkezésre bocsátását kéri,
amelyeket ez utóbbi e tagállam nemzeti szabályozása
alapján köteles a részére szolgáltatni és a rendelkezésére
bocsátani, ezen adatoknak a 2016/679 rendelet 4.
cikkének 2. pontja értelmében vett „gyűjtésére” irányuló
folyamatot indít meg.
38
Egyébiránt az említett adatoknak a szóban
forgó gazdasági szereplő által e hatósággal való közlése
és annak rendelkezésére bocsátása az e 4. cikk 2. pontja
értelmében vett „adatkezelést” feltételez.
39
Másodszor meg kell vizsgálni, hogy az a
művelet, amellyel a tagállami adóhatóság egy gazdasági
szereplőtől egyes adóalanyokra vonatkozó személyes
adatokat kíván gyűjteni, tekinthető‑e úgy, hogy a
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2016/679 rendelet 2. cikkének (2) bekezdése alapján ki
van zárva e rendelet hatálya alól.
40
E tekintetben először is emlékeztetni kell arra,
hogy e rendelkezés kivételeket ír elő e rendeletnek a 2.
cikkének (1) bekezdésében meghatározott hatálya alól,
és e kivételeket szigorúan kell értelmezni (2020. július
16‑i Facebook Ireland és Schrems ítélet, C‑311/18,
EU:C:2020:559, 84. pont).
41
Közelebbről, a 2016/679 rendelet 2. cikke (2)
bekezdésének d) pontja úgy rendelkezik, hogy e
rendelet nem alkalmazandó a személyes adatok olyan
kezelésére,
amelyet
az
illetékes
hatóságok
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése,
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók
végrehajtása céljából végeznek.
42
Amint
az
e
rendelet
(19)
preambulumbekezdéséből következik, e kivételt az a
körülmény indokolja, hogy a személyes adatok illetékes
hatóságok általi, ilyen célból történő kezelésére külön
uniós jogi aktus, nevezetesen a 2016/680 irányelv az
irányadó, amelyet ugyanazon a napon fogadtak el, mint
a 2016/679 rendeletet, és amely 3. cikkének 7.
pontjában meghatározza, hogy mit kell „illetékes
hatóság” alatt érteni, amely meghatározást analógia
útján e rendelet 2. cikke (2) bekezdésének d) pontja
tekintetében is alkalmazni kell (lásd ebben az
értelemben: 2021. június 22‑i Latvijas Republikas
Saeima
[Büntetőpontok]
ítélet,
C‑439/19,
EU:C:2021:504, 69. pont).
43
A
2016/680
irányelv
(10)
preambulumbekezdéséből kitűnik, hogy az „illetékes
hatóság” fogalmát a személyes adatoknak a
büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés
és a rendőrségi együttműködés területén megvalósuló
védelmével összefüggésben kell értelmezni, figyelembe
véve azon kiigazításokat, amelyek e területek sajátos
természetéből adódóan e tekintetben szükségessé
válhatnak.
Ezenkívül
ezen
irányelv
(11)
preambulumbekezdése pontosítja, hogy a 2016/679
rendeletet
olyan
személyesadat‑kezelésre
kell
alkalmazni, amelyet az említett irányelv 3. cikkének 7.
pontja értelmében vett „illetékes hatóság” végez, de az
ezen irányelvben meghatározottaktól eltérő célokból
(2021. június 22‑i Latvijas Republikas Saeima
[Büntetőpontok] ítélet, C‑439/19, EU:C:2021:504, 70.
pont).
44
Ily módon, amennyiben azt kéri egy gazdasági
szereplőtől, hogy az adóbeszedés és az adócsalás elleni
küzdelem céljából közöljön vele egyes adóalanyokra
vonatkozó személyes adatokat, nem tűnik úgy, hogy a
tagállami adóhatóságot a 2016/680 irányelv 3. cikkének
7. pontja értelmében vett „illetékes hatóságnak” lehetne
tekinteni, sem pedig úgy, hogy az ilyen
információkérések a 2016/679 rendelet 2. cikke (2)
bekezdésének d) pontjában előírt kivétel hatálya alá
tartozhatnak.
45
Ezenkívül, még ha nem is kizárt, hogy az
alapügyben
szóban
forgó
személyes
adatok
felhasználhatók azon büntetőeljárások keretében,
amelyeket adóügyi jogsértés esetén az érintett
személyek némelyikével szemben folytathatnak, nem
tűnik úgy, hogy ezeket az adatokat ilyen
büntetőeljárások folytatásának konkrét céljával vagy a
büntetőjog területét érintő állami tevékenységek
keretében gyűjtenék (lásd ebben az értelemben: 2017.
szeptember 27‑i Puškár ítélet (C‑73/16, EU:C:2017:725,
40. pont).
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46
Következésképpen az, hogy valamely tagállam
adóhatósága személyes adatokat gyűjt egy gazdasági
szereplő internetes oldalán közzétett, járművek
értékesítésére vonatkozó hirdetésekkel kapcsolatban, a
2016/679 rendelet tárgyi hatálya alá tartozik,
következésképpen ezen adatgyűjtésnek tiszteletben kell
tartania többek között a személyes adatok kezelésére
vonatkozó, e rendelet 5. cikkében rögzített elveket.
47
A fenti megfontolások összességére tekintettel
az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 2016/679
rendelet rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy a
jelentős mennyiségű személyes adatot tartalmazó
információ tagállami adóhatóság általi, valamely
gazdasági szereplőtől történő gyűjtésének meg kell
felelnie az e rendeletben, különösen az utóbbi 5.
cikkének (1) bekezdésében előírt követelményeknek.
A második kérdésről
48
Második kérdésével a kérdést előterjesztő
bíróság lényegében arra vár választ, hogy a 2016/679
rendelet rendelkezéseit úgy kell‑e értelmezni, hogy
valamely tagállam adóhatósága eltérhet az e rendelet 5.
cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezésektől,
még akkor is, ha e tagállam nemzeti joga ilyen jogkörrel
nem ruházta fel?
49
Elöljáróban emlékeztetni kell arra, hogy amint
az a 2016/679 rendelet (10) preambulumbekezdéséből
kitűnik, a 2016/679 rendelet célja többek között a
természetes személyek Unión belüli magas szintű
védelmének biztosítása.
50
E célból a 2016/679 rendelet II. és III. fejezete
rögzíti a személyes adatok kezelését szabályozó elveket,
illetve az érintett azon jogait, amelyeket minden
személyesadat‑kezelésnek tiszteletben kell tartania.
Közelebbről,
bármely
személyesadat‑kezelésének
többek között meg kell felelnie az említett rendelet 5.
cikkében foglalt, az ilyen adatok kezelésére vonatkozó
elveknek (lásd ebben az értelemben: 2020. október 6‑i
La Quadrature du Net és társai ítélet (C‑511/18,
C‑512/18 és C‑520/18, EU:C:2020:791, 208. pont).
51
A 2016/679 rendelet 23. cikke ugyanakkor
felhatalmazza az Uniót és a tagállamokat arra, hogy
olyan „jogalkotási intézkedéseket” fogadjanak el,
amelyek korlátozzák a többek között az e rendelet 5.
cikkében előírt kötelezettségek és jogok hatályát,
amennyiben azok megfelelnek az említett rendelet 12–
22. cikkében foglalt jogoknak és kötelezettségeknek, ha
az ilyen korlátozás tiszteletben tartja az alapvető
szabadságok és jogok lényegét, és egy demokratikus
társadalomban szükségesnek és arányos intézkedésnek
tekinthető az Unió és az érintett tagállam fontos
általános közérdekű céljainak, így különösen a
költségvetési és adóügyi területhez is tartozó fontos
gazdasági és pénzügyi érdekek biztosítása érdekében.
52
E tekintetben a 2016/679 rendelet (41)
preambulumbekezdéséből kitűnik, hogy az e
rendeletben szereplő, „jogalkotási intézkedésre” való
hivatkozás nem jelenti szükségképpen azt, hogy
valamely jogalkotási aktus parlament általi elfogadására
van szükség.
53
Mindemellett emlékeztetni kell arra, hogy
amint
azt
a
2016/679
rendelet
(4)
preambulumbekezdése kimondja, e rendelet minden
alapvető jogot tiszteletben tart, és szem előtt tartja a
Chartában elismert és a Szerződésekben rögzített
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szabadságokat és elveket, amelyek között többek között
a személyes adatok védelme is szerepel.
54
Márpedig a Charta 52. cikke (1) bekezdése első
mondatának megfelelően a Chartában elismert jogok és
szabadságok – többek között a Charta 7. cikkében
biztosított, a magánélet tiszteletben tartásához való jog
és a Charta 8. cikkében biztosított, a személyes adatok
védelméhez való jog – gyakorlása csak a törvény által
korlátozható, amiből különösen az következik, hogy a
beavatkozást lehetővé tevő jogalapnak magának kell
meghatároznia az érintett jog gyakorlását érintő
korlátozás terjedelmét (lásd ebben az értelemben: 2020.
október 6‑i Privacy International ítélet, C‑623/17,
EU:C:2020:790, 65. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
55
E
tekintetben
a
Bíróság
ezenkívül
megállapította, hogy az ilyen beavatkozást lehetővé tevő
intézkedést tartalmazó szabályozásnak a szóban forgó
intézkedés hatályával és alkalmazásával kapcsolatban
egyértelmű és pontos szabályokat kell tartalmaznia,
valamint minimumkövetelményeket kell előírnia annak
érdekében, hogy azon személyek, akiknek a személyes
adataikat
továbbították,
elegendő
biztosítékkal
rendelkezzenek ezen adatoknak a visszaélések
veszélyeivel szembeni hatékony védelmére (lásd ebben
az értelemben: 2021. március 2‑i Prokuratuur ítélet [Az
elektronikus hírközléssel kapcsolatos adatokhoz való
hozzáférés feltételei] ítélet, C‑746/18, EU:C:2021:152,
48. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési
gyakorlat).
56
Következésképpen a 2016/679 rendelet 23.
cikke alapján elfogadott intézkedéseknek – amint azt az
uniós jogalkotó végső soron e rendelet (41)
preambulumbekezdésében
hangsúlyozta
–
egyértelműeknek és pontosaknak kell lenniük, és
alkalmazásuknak a jogalanyok számára előre láthatónak
kell lennie. Konkrétabban, ez utóbbiaknak képesnek kell
lenniük azon körülmények és feltételek azonosítására,
amelyek mellett az említett rendelet által rájuk ruházott
jogok hatálya korlátozható.
57
A fenti megfontolásokból következik, hogy a
tagállami adóhatóság nem térhet el a 2016/679 rendelet
5. cikkének rendelkezéseitől olyan egyértelmű és pontos
uniós vagy nemzeti jogi jogalap hiányában, amelynek
alkalmazása a jogalanyok számára előre látható, és
amely előírja azon körülményeket és feltételeket,
amelyek mellett az ezen 5. cikkben előírt
kötelezettségek és jogok hatálya korlátozható.
58
Következésképpen, a második kérdésre azt a
választ kell adni, hogy a 2016/679 rendelet
rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy a tagállami
adóhatóság nem térhet el az e rendelet 5. cikkének (1)
bekezdésében foglalt rendelkezésektől, amennyiben
nem ruháztak rá ilyen jogkört az említett rendelet 23.
cikkének (1) bekezdése értelmében vett jogalkotási
intézkedés útján.
A harmadik–kilencedik kérdésről
59
Harmadik–kilencedik kérdésével, amelyeket
célszerű együttesen vizsgálni, a kérdést előterjesztő
bíróság lényegében arra vár választ, hogy a 2016/679
rendelet rendelkezéseit úgy kell‑e értelmezni, hogy
azokkal ellentétes, ha a tagállami adóhatóság arra
kötelez egy online hirdetési szolgáltatásokat nyújtó
szolgáltatót, hogy az információkérés céljának
pontosítása nélkül, meg nem határozott időtartam alatt
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információkat közöljön vele az internetes portál egyik
rovatában
hirdetéseket
közzétevő
valamennyi
adóalanyra vonatkozóan.
60
Előzetesen meg kell jegyezni, hogy két
személyadat‑kezelésre is sor kerülhetett olyan
helyzetben, mint amelyről az alapügyben szó van.
Amint az a jelen ítélet 37. és 38. pontjából kitűnik, a
személyes adatok adóhatóság általi, az érintett
szolgáltatótól való gyűjtéséről, továbbá ezen
összefüggésben a fenti adatoknak e szolgáltató által az
említett hatóság részére történő közléstovábbításáról
van szó.
61
Amint az a jelen ítélet 50. pontjában
hivatkozott ítélkezési gyakorlatból kitűnik, ezen
adatkezelési műveletek mindegyikének – a 2016/679
rendelet 23. cikkében engedett eltérések sérelme nélkül
– tiszteletben kell tartania a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, e rendelet 5. cikkében foglalt
elveket, valamint az érintett e rendelet 12–22. cikkében
szereplő jogait.
62
A jelen ügyben az előterjesztő bíróság kétségei
különösen azon körülménnyel kapcsolatban merülnek
fel, hogy egyrészt a jelen ítélet 60. pontjában említett
adatkezelések határozatlan időtartamot érintő, korlátlan
mennyiségű információkra vonatkoznak, másrészt pedig
ezen adatkezelések célját az információkérés nem jelöli
meg.
63
E tekintetben először is hangsúlyozni kell,
hogy a 2016/679 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b)
pontja előírja, hogy a személyes adatok gyűjtése többek
között meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történjen.
64
Mindenekelőtt, az a követelmény, amely
szerint az adatkezelés céljának meghatározottnak kell
lennie, e rendelet (39) preambulumbekezdéséből
következően azt jelenti, hogy azt legkésőbb a személyes
adatok gyűjtésekor azonosítani kell.
65
Továbbá
az
adatkezelés
céljának
egyértelműnek kell lennie, ami azt jelenti, hogy azt
világosan meg kell határozni.
66
Végül e célnak jogszerűek kell lennie. Fontos
tehát, hogy e cél biztosítsa a fent említett rendelet 6.
cikkének (1) bekezdése értelmében vett jogszerű
adatkezelést.
67
A jelen ítélet 60. pontjában említett
adatkezelések kezdőpontja a lett adóhatóság által az
online hirdetési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató
részére címzett, személyes adatok közlésére irányuló
információkérés. E tekintetben úgy tűnik, hogy az
adózás rendjéről szóló törvény 15. cikkének (6)
bekezdése értelmében e szolgáltató köteles helyt adni az
ilyen információkérésnek.
68
A jelen ítélet 64. és 65. pontjában kifejtett
megfontolásokra tekintettel ezen információkérésben
egyértelműen meg kell határozni ezen adatkezelések
céljait.
69
Feltéve, hogy az említett információkérésben
ily módon meghatározott célok szükségesek valamely
közérdekű feladat elvégzéséhez vagy az adóhatóság
közhatalmi
jogosítványainak
gyakorlásához,
e
körülmény – amint az a 2016/679 rendelet 6. cikke (1)
bekezdése első albekezdésének az e rendelet 6. cikke (3)
bekezdésének második albekezdésével összefüggésben
értelmezett e) pontjából következik – elegendő ahhoz,
hogy az említett adatkezelések a jelen ítélet 66.
pontjában felidézett jogszerűségi követelménynek is
megfeleljenek.
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70
E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az
adóbeszedést és az adócsalás elleni küzdelmet a
2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdése első
albekezdésének e) pontja értelmében közérdekből
elvégzendő feladatoknak kell tekinteni (lásd analógia
útján: 2017. szeptember 27‑i Puškár ítélet, C‑73/16,
EU:C:2017:725, 108. pont).
71
Ebből következik, hogy abban az esetben, ha a
szóban forgó személyes adatok közlése nem közvetlenül
az annak alapját képező jogszabályi rendelkezésen
alapul, hanem az illetékes hatóság információkérésének
eredménye, ezen információkérésnek meg kell
határoznia, hogy melyek ezen adatgyűjtésnek a
közérdekű feladatra vagy a közhatalom gyakorlására
tekintettel fennálló konkrét céljai, annak érdekében,
hogy
az
említett
információkérés
címzettje
meggyőződhessen arról, hogy jogszerű‑e a szóban forgó
személyes adatok továbbítása, és hogy a nemzeti
bíróságok felülvizsgálhassák az érintett adatkezelési
műveletek jogszerűségét.
72
Másodszor, a 2016/679 rendelet 5. cikke (1)
bekezdése c) pontjának megfelelően a személyes
adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából
megfelelőeknek és relevánsaknak kell lenniük, és a
szükségesre kell korlátozódniuk.
73
E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az
állandó ítélkezési gyakorlat szerint az ilyen adatok
védelme alóli kivételeknek és korlátozásoknak a
feltétlenül szükséges mérték határain belül kell
maradniuk (lásd ebben az értelemben: 2021. június 22‑i
Latvijas Republikas Saeima (Büntetőpontok) ítélet,
C‑439/19, EU:C:2021:504, 110. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
74
Ebből következik, hogy az adatkezelő, ideértve
azt az esetet is, amikor a rábízott közérdekű feladatok
keretében jár el, nem végezheti általános jelleggel és
különbségtétel nélkül a személyes adatok gyűjtését, és
tartózkodnia kell az adatkezelés céljai szempontjából
nem feltétlenül szükséges adatok gyűjtésétől.
75
A jelen ügyben meg kell állapítani, hogy –
amint az a jelen ítélet 17–19. pontjából kitűnik – a lett
adóhatóság azt kérte az érintett gazdasági szereplőtől,
hogy szolgáltasson adatokat az internetes oldalán 2018.
július 14. és augusztus 31. között közzétett,
gépjárművek értékesítésére vonatkozó hirdetésekről, és
amennyiben az ezen információkhoz való hozzáférést
nem lehet helyreállítani, legkésőbb minden hónap
harmadik napjáig szolgáltasson számára adatokat az
internetes oldalán az előző hónapban közzétett,
gépjárművek értékesítésére vonatkozó hirdetésekről,
anélkül hogy az utóbbi információkérés vonatkozásában
időbeli korlátot állapított volna meg.
76
A jelen ítélet 74. pontjában kifejtett
megfontolásokra tekintettel a kérdést előterjesztő
bíróság feladata annak vizsgálata, hogy ezen adatok
gyűjtésének célja elérhető‑e anélkül, hogy a lett
adóhatóság potenciálisan rendelkezzen a gépjárművek
értékesítésére vonatkozó, az említett gazdasági szereplő
internetes oldalán közzétett valamennyi hirdetésre
vonatkozó
adatokkal,
és
különösen,
hogy
elképzelhető‑e, hogy e hatóság bizonyos hirdetéseket
sajátos kritériumok alapján célzottan vizsgáljon meg.
77
Ebben az összefüggésben hangsúlyozni kell,
hogy a 2016/679 rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében
foglalt elszámoltathatóság elve szerint az adatkezelőnek
képesnek kell lennie annak bizonyítására, hogy megfelel
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a személyes adatok kezelésére vonatkozóan e cikk (1)
bekezdésében rögzített elveknek.
78
Következésképpen a lett adóhatóság feladata
annak bizonyítása, hogy e rendelet 25. cikke (2)
bekezdésének megfelelően az összegyűjtendő személyes
adatok mennyiségnek a lehetőségekhez képest
legkisebbre történő csökkentésére törekedett.
79
Ami azt a körülményt illeti, hogy a lett
adóhatóságtól származó információkérés arra az esetre,
ha az érintett hirdetési szolgáltató nem állítja helyre a
kérelemben meghatározott időszakban közzétett
hirdetésekhez való hozzáférést, semmilyen időbeli
korlátot nem ír elő, emlékeztetni kell arra, hogy az
adattakarékosság elvére figyelemmel az adatkezelőnek a
szóban forgó adatkezelés céljának fényében a szóban
forgó személyes adatok gyűjtésének időtartamát a
feltétlenül szükséges mértékre kell korlátoznia.
80
Következésképpen az az időszak, amelyre a
gyűjtés vonatkozik, nem haladhatja meg a kitűzött
közérdekű cél eléréséhez feltétlenül szükséges
időtartamot.
81
Amint az a jelen ítélet 77. pontjából
következik, e tekintetben a bizonyítási teher a lett
adóhatóságra hárul.
82
Ugyanakkor az a körülmény, hogy az említett
adatokat anélkül gyűjtik össze, hogy a lett adóhatóság
magában az információkérésben meghatározta volna az
ilyen adatkezelés időbeli korlátját, önmagában nem teszi
lehetővé annak megállapítását, hogy az adatkezelés
időtartama meghaladja a kitűzött cél eléréséhez
feltétlenül szükséges időtartamot.
83
Ebben az összefüggésben mindazonáltal
emlékeztetni kell arra, hogy a 2016/679 rendelet 5.
cikke (1) bekezdésének c) pontjában kimondott
arányossági követelmény teljesítéséhez (lásd ebben az
értelemben: 2021. június 22‑i Latvijas Republikas
Saeima
[Büntetőpontok]
ítélet,
C‑439/19,
EU:C:2021:504, 98. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat) az adatkezelés alapját képező
szabályozásnak egyértelmű és pontos szabályokat kell
tartalmaznia a szóban forgó intézkedés hatályát és
alkalmazását illetően, és minimumkövetelményeket kell
előírnia annak érdekében, hogy azon személyek,
akiknek a személyes adatait az adatkezelés érinti,
elegendő biztosítékkal rendelkezzenek ezen adatoknak a
visszaélés veszélyeivel szembeni tényleges védelmét
illetően. E szabályozásnak a belső jogban jogilag
kötelező erejűnek kell lennie, és többek között meg kell
jelölnie, hogy milyen körülmények között és milyen
feltételek mellett lehet az ilyen adatok kezelését előíró
intézkedést megtenni, biztosítva ezáltal, hogy a
beavatkozás a szigorúan szükséges mértékre
korlátozódjék (2020. október 6‑i Privacy International
ítélet, C‑623/17, EU:C:2020:790, 68. pont, valamint az
ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
84
Ebből
következik,
hogy
az
olyan
információkérésre vonatkozó nemzeti szabályozásnak,
mint amely az alapügy tárgyát képezi, objektív
kritériumokon kell alapulnia azon körülmények és
feltételek meghatározása érdekében, amelyek mellett az
online szolgáltató köteles a felhasználóira vonatkozó
személyes adatokat továbbítani (lásd ebben az
értelemben: 2020. október 6‑i Privacy International
ítélet, C‑623/17, EU:C:2020:790, 78. pont, valamint az
ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
85
A fenti megfontolások összességére tekintettel
a harmadik–kilencedik kérdésre azt a választ kell adni,
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hogy a 2016/679 rendelet rendelkezéseit úgy kell
értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, ha a tagállami
adóhatóság arra kötelezi az online hirdetési
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatót, hogy információkat
közöljön vele az internetes portáljának egyik rovatában
hirdetéseket
közzétevő
valamennyi
adóalanyra
vonatkozóan, feltéve többek között, hogy ezen adatok
az említett adatok gyűjtésének konkrét céljára tekintettel
szükségesek, és azon időszak, amelyet az említett
adatok gyűjtése érint, nem haladja meg a kitűzött
közérdekű cél eléréséhez feltétlenül szükséges
időtartamot.
III.
C-532/20. sz. Alstom Transport SA kontra Compania
Naţională de Căi Ferate CFR SA és társai ügyben
2022. február 24-én hozott ítélet
A 2014. december 11‑i 2014/23/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a
vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési
ágazatokban működő vállalkozások beszerzési
eljárásairól [helyesen: közbeszerzési eljárásairól]
szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
összehangolásáról szóló, 1992. február 25‑i 92/13/EGK
tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének negyedik
albekezdését és (3) bekezdését, valamint 2c. cikkét úgy
kell értelmezni, hogy azt a határidőt, amelyen belül az
e szerződés odaítélésére irányuló eljárás keretében
nyertesként megjelölt ajánlattevő keresetet terjeszthet
elő az ajánlatkérő szerv azon határozatával szemben,
amely elfogadhatónak nyilvánítja egy vesztes
ajánlattevő ajánlatát, lehet ahhoz az időponthoz
viszonyítva számítani, amikor e nyertes megkapja e
határozatot, még akkor is, ha ezen időpontban ez az
ajánlattevő nem vagy még nem nyújtott be keresetet e
határozattal szemben. Ezzel szemben, ha az említett
határozat közlésekor vagy közzétételekor az olyan
lényeges indokok összefoglalását, mint az említett
ajánlat
értékelésének
módjára
vonatkozó
információk, az e 2c. cikknek megfelelően nem hozták
az említett nyertes ajánlattevő tudomására, e
határidőt az ilyen összefoglalásnak az ugyanezen
nyertes ajánlattevővel történő közlése időpontjához
viszonyítva kell számítani.
1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a
koncessziós szerződésekről szóló, 2014. február 26‑i
2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
(HL 2014. L 94., 1. o.) módosított, a vízügyi,
energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban
működő vállalkozások beszerzési eljárásairól [helyesen:
közbeszerzési eljárásairól] szóló közösségi szabályok
alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló,
1992. február 25‑i 92/13/EGK tanácsi irányelv (HL
1992. L 76., 14. o.; magyar nyelvű különkiadás 6.
fejezet, 1. kötet, 315. o., a továbbiakban: 92/13 irányelv)
1. cikke (1) és (3) bekezdésének, valamint 2f. cikkének
az értelmezésére vonatkozik.
2
E kérelmet az Alstom Transport SA és a
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA (a
továbbiakban: CFR), valamint a Strabag AG –
Sucursala Bucureşti (a továbbiakban: Strabag) és a
Swietelsky AG Linz – Sucursala București között egy
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építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződéssel
kapcsolatos közbeszerzési eljárásban hozott határozat
elleni jogorvoslati határidő számításának tárgyában
folyamatban lévő jogvitában terjesztették elő.
Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra
előterjesztett kérdések
10
A CFR egy vasútvonal felújítását célzó építési
beruházásra irányuló közbeszerzési szerződésre
vonatkozó ágazati közbeszerzési eljárás keretében
ajánlattételi felhívást tett közzé.
11
2018. március 13‑án a RailWorks társulás,
amelynek vezetője az Alstom Transport, által benyújtott
ajánlatot elfogadhatónak nyilvánították, 2018. július
5‑én azonban a CFR a szerződés tárgyának a RailWorks
általi
megvalósíthatóságával
kapcsolatos
megfontolásokból kizárta az eljárásból.
12
2018. október 19‑i ítéletével a Tribunalul
Bucureşti (bukaresti törvényszék, Románia) elutasította
a RailWorks ajánlatát kizáró és a közbeszerzési
szerződés nyertes ajánlattevőjeként a BraSig társulást
megjelölő határozatával szemben az Alstom Transport
által benyújtott keresetet. 2018. december 20‑án hozott
ítéletében a Curtea de Apel București (bukaresti
fellebbviteli bíróság, Románia), helyt adott az Alstom
Transport által az ezen ítélettel szemben benyújtott
keresetnek, és megsemmisítette e határozatot. E bíróság
azt is megállapította, hogy a RailWorks ajánlata
elfogadható, és a CFR köteles a BraSig ajánlatát
újraértékelni, figyelembe véve a RailWorks által vele
szemben megfogalmazott kifogásokat.
13
2019. február 12‑én a Curtea de Apel București
(bukaresti fellebbviteli bíróság) által elrendelt
újraértékelést követően a RailWorks ajánlatát
elfogadhatónak nyilvánították, és egy 2019. június 19‑i
levélben az Alstom Transportot jelölték meg a szóban
forgó közbeszerzési szerződés nyertes ajánlattevőjeként.
14
2019. július 5‑én az Alstom Transport új
keresetet nyújtott be a Tribunalul Bucureștihez
(bukaresti törvényszék, Románia), amelyben többek
között a CFR‑nek a BraSig társulás ajánlatát érvényessé
és megfelelővé nyilvánító határozata, valamint az
odaítélési eljárásról szóló jelentés és minden, az ezen
ajánlat értékelésének módjára vonatkozó aktus
megsemmisítését kérte. Ezenfelül az Alstom Transport
azt kérte e bíróságtól, hogy kötelezze a CFR‑t az
említett ajánlat azzal az indokkal történő kizárására,
hogy a BraSig többször is megpróbálta befolyásolni a
CFR értékelő bizottságának tagjait annak érdekében,
hogy a RailWorks ajánlatát hátrányos helyzetbe hozza.
15
A Tribunalul București (bukaresti törvényszék)
2019. augusztus 8‑i ítéletével e keresetet késedelmes
benyújtása miatt elutasította. E tekintetben e bíróság úgy
ítélte meg, hogy a 101/2016. sz. törvény 8. cikke (1)
bekezdésének a) pontjában foglalt tíznapos határidőt
nem attól az időponttól kell számítani, amikor az
Alstom Transport ténylegesen tudomást szerzett az
odaítélési eljárásról szóló jelentésről, hanem attól az
időponttól, amikor közölték vele az odaítélési eljárás
eredményét.
16
Az Alstom Transport ezen ítélettel szemben
fellebbezést nyújtott be a Curtea de Apel Bucureștihez
(bukaresti fellebbviteli bíróság). Fellebbezésének
alátámasztására előadta, hogy a közbeszerzési eljárás
kimeneteléről szóló, 2019. június 19‑i, a jelen ítélet 13.
pontjában említett levélben kizárólag a saját ajánlatának
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értékeléséről tájékoztatták, és abból nem derült ki
semmilyen, a BraSig által benyújtott ajánlat
értékelésének módjára vonatkozó információ. Az
Alstom Transport arra hivatkozott, hogy csak 2019.
június 25‑én szerzett tudomást a közbeszerzési eljárásról
készült jelentésről és – közvetetten – az értékelés
módjáról, amely időpontban a 2019. június 20‑i
kérelmét követően betekinthetett a közbeszerzési eljárás
irataiba. Következésképpen álláspontja szerint a jelen
ítélet előző pontjában említett tíznapos határidő 2019.
június 25‑től kezdődött.
17
E körülmények között a Curtea de Apel
București (bukaresti fellebbviteli bíróság) úgy
határozott, hogy az eljárást felfüggeszti, és előzetes
döntéshozatal céljából kérdést terjeszt a Bíróság elé.
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
„Úgy kell‑e értelmezni a [92/13] irányelv 1. cikke (1)
bekezdésének harmadik albekezdését és (3) bekezdését,
valamint 2c. cikkét, hogy az odaítélési eljárás keretében
nyertesként megjelölt ajánlattevő által az ajánlatkérő
szerv azon határozatával szemben előterjesztett kereset
benyújtásának határidejét, amely elfogadhatónak
nyilvánítja a pályázati rangsorban alacsonyabb helyre
besorolt ajánlattevő ajánlatát, azon naphoz viszonyítva
kell számítani, amelyen felmerült a nyertesként
megjelölt ajánlattevő érdeke azt követően, hogy a
sikertelen ajánlattevő keresetet nyújtott be a
közbeszerzési eljárás eredményével szemben?”
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésről
18
Előzetesen meg kell állapítani, hogy a Bíróság
rendelkezésére álló iratokból kitűnik, hogy a kérdést
előterjesztő bíróság a 92/13 irányelv 1. cikke (1)
bekezdése harmadik albekezdésének, hanem ezen
irányelv
1.
cikke
(1)
bekezdése
negyedik
albekezdésének értelmezését kéri a Bíróságtól.
19
Ennek megfelelően úgy kell tekinteni, hogy a
kérdést előterjesztő bíróság egyetlen kérdésével
lényegében arra keresi a választ, hogy úgy kell‑e
értelmezni a 92/13 irányelv 1. cikke (1) bekezdésének
negyedik albekezdését és (3) bekezdését, valamint 2c.
cikkét, hogy azon határidőt, amelyen belül az odaítélési
eljárás keretében nyertesként megjelölt ajánlattevő
keresetet terjeszthet elő az ajánlatkérő szerv azon
határozatával
szemben,
amely
elfogadhatónak
nyilvánítja egy vesztes ajánlattevő ajánlatát, lehet ahhoz
az időponthoz viszonyítva számítani, amikor e nyertes
megkapja e határozatot, még akkor is, ha egyfelől ezen
időpontban ez az ajánlattevő nem vagy még nem
nyújtott be keresetet e közbeszerzési eljárás kimenetelét
illetően, illetve, másfelől, az eljárás nyertese nem kapta
meg az említett ajánlattevő ajánlata értékelésének
módjára vonatkozó releváns információkat.
20
Tekintettel arra, hogy a 2014/23 irányelvvel
módosított, az árubeszerzésre és az építési beruházásra
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével
kapcsolatos
jogorvoslati
eljárás
alkalmazására
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december
21‑i 89/665/EGK tanácsi irányelv (HL 1989. L 395., 33.
o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 246.
o.) 1. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdése, (3)
bekezdése, valamint 2c. cikke analógiát mutat a 92/13
irányelv 1. cikke (1) bekezdésének negyedik
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albekezdésével, valamint 2c. cikkével, a 89/665 irányelv
ezen rendelkezéseire vonatkozó ítélkezési gyakorlat is
releváns a 2014/23 irányelvvel módosított 92/13
irányelv szóban forgó rendelkezéseinek értelmezése
tekintetében.
21
A 92/13 irányelv 1. cikke (1) bekezdésének
negyedik albekezdése a 2014/25 irányelv vagy a
2014/23 irányelv hatálya alá tartozó szerződések
tekintetében annak biztosítására kötelezi a tagállamokat,
hogy az ajánlatkérő szervek által hozott döntésekkel
szemben hatékonyan és a lehető leggyorsabban
jogorvoslat legyen igénybe vehető. Márpedig a
jogvesztő keresetindítási határidőknek az előírása
lehetővé teszi az ezen irányelv által követett,
gyorsaságra irányuló cél megvalósítását azáltal, hogy
kötelezi a gazdasági szereplőket a gyors keresetindításra
a közbeszerzési eljárás keretében hozott előkészítő
intézkedésekkel, illetve közbenső határozatokkal
szemben (lásd analógia útján: 2019. február 14‑i
Cooperativa Animazione Valdocco végzés, C‑54/18,
EU:C:2019:118, 27. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
22
A jogvesztő jellegű, észszerű keresetindítási
határidőknek a megállapítása főszabály szerint teljesíti a
92/13 irányelvből következő hatékony érvényesülés
követelményét, mivel a jogbiztonság alapelve
alkalmazásának minősül, és összeegyeztethető a
hatékony bírói jogvédelemhez való alapvető joggal (lásd
analógia útján: 2019. február 14‑i Cooperativa
Animazione
Valdocco
végzés,
C‑54/18,
EU:C:2019:118, 28. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
23
Következésképpen, amennyiben a tagállamok a
92/13 irányelv 2c. cikke értelmében előírják, hogy a
2014/25 irányelv vagy a 2014/23 irányelv hatálya alá
tartozó eljárás keretében vagy azzal kapcsolatban az
ajánlatkérő által hozott döntés elleni jogorvoslati
kérelmeket meghatározott határidő lejárta előtt kell
benyújtani, az említett határozattal szembeni
jogorvoslati határidőket az ajánlatkérő szerv
határozatának az ajánlattevőkkel való közlésére
vonatkozó szabályok alapján kell meghatározni.
24
Ennek megfelelően a határidő legalább tíz
naptári nap kell, hogy legyen attól a naptól számítva,
amikor e döntést az ajánlattevőnek vagy a részvételre
jelentkezőnek faxon vagy elektronikus úton megküldik.
Amennyiben
más
kommunikációs
eszközöket
használnak, e határidő vagy e döntésnek az ajánlattevő
vagy a részvételre jelentkező részére való megküldése
időpontját követő naptól számított legalább tizenöt
naptári nap, vagy az ugyanezen döntés kézhezvételét
követő naptól számított legalább tíz naptári nap. A 2.
cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett döntések
elleni jogorvoslati kérelmek esetében, amely döntésekre
nem vonatkozik külön értesítési szabály, a határidő az
érintett döntések közzétételének időpontjától számított
legalább tíz naptári nap.
25
A jelen ügyben a román jog előírja, hogy a
tíznapos határidő számítása valamennyi ajánlattevő
esetében – a nyertes ajánlattevőt is ideértve – az
ajánlatkérő szerv aktusáról való tudomásszerzést követő
napon kezdődik. Ennek megfelelően annak a nyertes
ajánlattevőnek, akinek szándékában áll, hogy egy
vesztes ajánlattevő ajánlatát elfogadhatónak nyilvánító
határozatot vitasson, keresetét e határidőn belül kell
benyújtania, egyrészt attól a kérdéstől függetlenül, hogy
ezen ajánlattevő e határozattal szemben keresetet
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nyújtott‑e be, másrészt pedig azon ténytől függetlenül,
hogy e nyertes ajánlattevő semmilyen információval
nem rendelkezett az említett ajánlattevő ajánlatának
értékelési módjáról.
26
Bár mind a kérdést előterjesztő bíróság az
előzetes döntéshozatal iránti kérelmében, mind az
alapeljárás felei és az Európai Bizottság foglalkoznak
írásbeli észrevételeikben az eljáráshoz fűződő érdek
feltételével, meg kell állapítani, hogy e bíróság úgy
döntött, hogy kérdését kizárólag a keresetindítási
határidő kezdőnapjával kapcsolatos problémára
korlátozza.
27
E tekintetben meg kell állapítani, hogy a 92/13
irányelv 1. cikkének (3) bekezdése értelmében a
tagállamoknak kell biztosítaniuk, hogy az általuk
megállapítandó részletes szabályok szerint legalább
azon személyeknek álljon jogorvoslati eljárás a
rendelkezésére, akiknek érdekükben áll vagy állt egy
adott szerződés elnyerése, és akiknek az állítólagos
jogsértés érdeksérelmet okozott, vagy ennek kockázata
fennáll.
28
E rendelkezés célja, hogy többek között
valamennyi olyan ajánlattevő helyzetében alkalmazzák,
amely úgy véli, hogy valamely versenytársának a
közbeszerzési szerződés odaítélésére irányuló eljárásban
való részvételét megengedő határozat jogellenes, és
azzal a veszéllyel jár, hogy neki kárt okoz, mivel e
veszély elegendő az e határozattal szembeni kereset
megindításához
fűződő
azonnali
érdek
megalapozásához, eltekintve egyébiránt a szerződés
másik részvételre jelentkezőnek való odaítéléséből
esetlegesen eredő kártól (lásd analógia útján: 2019.
február 14‑i Cooperativa Animazione Valdocco végzés,
C‑54/18, EU:C:2019:118, 36. pont).
29
Ily módon a 92/13 irányelvvel főszabály szerint
nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely előírja,
hogy az ajánlatkérő által hozott határozat elleni
jogorvoslati kérelmeket egy e célra meghatározott
határidőn belül kell benyújtani, és hogy az e kérelmet
megalapozó valamennyi, közbeszerzési eljárásban
elkövetett jogsértésre ugyanezen határidőn belül kell
hivatkozni, a jogvesztés terhe mellett, oly módon, hogy
e határidő elteltével e határozat ellen jogorvoslatot
benyújtani és ilyen jogsértésekre hivatkozni a
továbbiakban már nem lehet, feltéve hogy e határidő
észszerű (lásd analógia útján: 2019. február 14‑i
Cooperativa Animazione Valdocco végzés, C‑54/18,
EU:C:2019:118, 40. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
30
Ebből az következik, hogy a nyertes
ajánlattevő még akkor is köteles lehet a vesztes
ajánlattevő közbeszerzési eljárásban való részvételét
megengedő határozattal szembeni jogorvoslati kérelem
benyújtására nyitva álló határidőt betartani, ha e
határozat a nyertes ajánlattevőt ilyenként megjelölő
határozat részét képezi, és még akkor is, ha ezen
időpontban ez az ajánlattevő nem vagy még nem
nyújtott be keresetet ezen utóbbi határozattal szemben.
31
Mindazonáltal nem zárható ki, hogy sajátos
körülmények fennállása esetén vagy bizonyos
részletszabályaikra figyelemmel, a jogvesztést kimondó
nemzeti szabályok alkalmazása sértheti az uniós jog
által magánszemélyeknek biztosított jogokat, különösen
az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében
foglalt, hatékony jogorvoslathoz való jogot és a
pártatlan bírósághoz való jogot (lásd analógia útján:
2019. február 14‑i Cooperativa Animazione Valdocco
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végzés, C‑54/18, EU:C:2019:118, 43. pont, valamint az
ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
32
E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a
közbeszerzési
szerződés
odaítélése
területén
alkalmazandó rendelkezések megsértése elleni hatékony
jogorvoslatok csak akkor biztosíthatók, ha az e
jogorvoslati kérelmek benyújtására nyitva álló határidő
csupán abban az időpontban kezdődik, amikor a felperes
tudomást szerzett, vagy tudomást kellett volna szereznie
az említett rendelkezések állítólagos megsértéséről (lásd
analógia útján: 2019. február 14‑i Cooperativa
Animazione
Valdocco
végzés,
C‑54/18,
EU:C:2019:118, 45. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
33
Ennek érdekében az ajánlatkérőnek az
ajánlattevőkkel közölt döntésének a 92/13 irányelv 2c.
cikke értelmében tartalmaznia kell a lényeges indokok
összefoglalását.
34
A lényeges indokok ezen összefoglalása,
amelyet mind az ajánlatkérőnek kifejezetten az
ajánlattevőkkel közölt határozatainak, mind pedig a
külön értesítési szabállyal nem érintett, közzétett
határozatainak tartalmaznia kell, annak biztosítására
irányul, hogy az érintett ajánlattevők tudomást
szerezzenek vagy szerezhessenek a közbeszerzési
eljárásokra
alkalmazandó
szabályok
esetleges
megsértéséről.
35
A jelen ügyben, a kérdést előterjesztő bíróság
általi vizsgálat fenntartása mellett, az ajánlatkérő azon
határozatának lényeges indokai, amely megengedte a
BraSig részvételét az alapügyben szóban forgó
közbeszerzési eljárásban, levezethetőek az odaítélési
eljárásra vonatkozó, a jelen ítélet 14–16. pontjában
említett jelentésből, amelyet a román jog értelmében az
érintett ajánlattevők részére személyes megjelenés által
kell hozzáférhetővé tenni.
36
Mindazonáltal egy ilyen, az ajánlatkérő
döntéseinek indokolásához való hozzáférésre vonatkozó
jogi garancia nem egyenértékű azzal, amikor az
ajánlattevőkkel e határozatok közzététele vagy az
azokról történő értesítés során közlik e határozatok
lényeges indokait.
37
Így ilyen körülmények között, amikor az
ajánlatkérő határozatának lényeges indokairól sem
közzététel útján, sem pedig e határozat közlésekor nem
tájékoztatták az ajánlattevőket, annak a határidőnek a
számítása, amelyen belül a nyertes ajánlattevő keresetet
nyújthat be az ajánlatkérő azon határozata ellen,
amellyel a vesztes ajánlattevő ajánlatát elfogadhatónak
nyilvánította, nem e határozat kézhezvételének
időpontjától kezdődik, hanem az említett határozat
lényeges indokainak az e nyertes ajánlattevővel történő
közlése időpontjától, ami garantálja, hogy az említett
nyertes ajánlattevő tudomást szerzett vagy szerezhetett
arról, hogy egy ilyen határozat esetlegesen
megsértette‑e az uniós jogot.
38
A fenti megfontolásokra figyelemmel az
előterjesztett kérdésre azt a választ kell adni, hogy a
92/13 irányelv 1. cikke (1) bekezdésének negyedik
albekezdését és (3) bekezdését, valamint 2c. cikkét úgy
kell értelmezni, hogy azt a határidőt, amelyen belül az e
szerződés odaítélésére irányuló eljárás keretében
nyertesként megjelölt ajánlattevő keresetet terjeszthet
elő az ajánlatkérő szerv azon határozatával szemben,
amely elfogadhatónak nyilvánítja egy vesztes
ajánlattevő ajánlatát, lehet ahhoz az időponthoz
viszonyítva számítani, amikor e nyertes megkapja e
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határozatot, még akkor is, ha ezen időpontban ez az
ajánlattevő nem vagy még nem nyújtott be keresetet e
határozattal szemben. Ezzel szemben, ha az említett
határozat közlésekor vagy közzétételekor az olyan
lényeges indokok összefoglalását, mint az említett
ajánlat értékelésének módjára vonatkozó információk,
az e 2c. cikknek megfelelően nem hozták az említett
nyertes ajánlattevő tudomására, e határidőt az ilyen
összefoglalásnak az ugyanezen nyertes ajánlattevővel
történő közlése időpontjához viszonyítva kell számítani.

Európai Unió Bírósága Határozatai

FÓRUM
Dr. Ott Anett
Egy nap a tisztességes eljárás tükrében
Beszámoló „A tisztességes eljáráshoz való jog elméleti
és gyakorlati kérdései” című konferenciáról
2022. március 24-én a Wolters Kluwer Hungary és a
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kara konferenciát szervezett „A
tisztességes eljáráshoz való jog elméleti és gyakorlati
kérdései” címmel. A konferencia megtartásának
hátteréül „A tisztességes eljáráshoz való jog” című
könyv megjelenése szolgált, amely különböző
aspektusokból mutatja be a tisztességes eljáráshoz való
jogot, így tételes eljárásjogi és alkotmányjogi
szempontból, bírósági, alkotmánybírósági és az Emberi
Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata áttekintésével
kaphatunk teljes képet a tisztességes eljáráshoz való
jogról.
A konferencia plenáris részében Dr. Jankó-Badó Andrea
olvasta fel Prof. Dr. Trócsányi László, a Károli Gáspár
Református Egyetem rektorának köszöntőjét, majd a
könyv szerkesztőjének (Prof. Dr. Tóth J. Zoltán) és a
kiadó főszerkesztőjének (Dr. Gábor Zsolt) köszöntője
után az első előadást Prof. Dr. Varga Zs. András, a
Kúria elnöke tartotta „Tisztességes eljáráshoz való jog
bírósági aspektusból” címmel. A Kúria elnökének
előadása a következő négy szempontrendszert mutatta
be:
a
tisztességes
eljáráshoz
való
alapjog
oszthatatlansága; az alkotmánykonform jogértelmezés,
mint a tisztességes eljáráshoz való jog része; a
jogegység követelményének összefüggése a tisztességes
eljáráshoz való joggal; valamint a törvényes bíróhoz
való jog kiemelkedése a tisztességes eljáráshoz való
jogból.1 Ezt követte Dr. Bánáti János, a Magyar
Ügyvédi Kamara elnökének előadása, melynek címe „A
tisztességes eljárás és az ahhoz való jog az ügyvédek
szempontjából” volt, majd Dr. habil. Köbel Szilvia
bemutatta „A tisztességes eljáráshoz való jog” című
könyvet.
A plenáris részt követő első szekció első előadója Prof.
Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró, egyetemi tanár volt,
aki „Az alkotmányjogi panasz és a tisztességes eljárás
egyes kérdései” címmel tartott előadásában az
Alkotmánybíróság
szemszögéből
vizsgálta
a
tisztességes eljáráshoz való jog kérdéskörét és
jogeseteken keresztül szemléltette ezen alapjog érvényre
jutását. Kiemelte, hogy a statisztikák alapján
Magyarország Alaptörvényéből a tisztességes eljáráshoz
való jog követelményeit tartalmazó XXVIII. cikk a
legtöbbet idézett.



A szerző jogi ügyintéző, Kúria, Elnöki Kabinet. Az
írás a szerző álláspontját tartalmazza és nem
értelmezhető
az
őt
foglalkoztató
intézmény
állásfoglalásaként.
1
Az előadás szerkesztett változata megjelent: Kúriai
Döntések – Bírósági Határozatok 2022/4, 610–617.

Az előadás központi állítása szerint a tisztességes
eljáráshoz való jog lényege az, hogy „az ítéletet
eljárásnak kell megelőznie”. Mint jog, már az
Aranybullában is szerepelt, s kifejezte azt a
követelményt, hogy csak a törvényes eljárást követően
nyilváníthassanak bárkit bűnössé. Kérdésként merül fel
azonban, hogy a mindennapokban hogyan érvényesül ez
az alapjog? Ugyanis a tisztességes eljáráshoz való jog
nem pusztán jogi fogalomként jelenik meg, hanem
magában foglal, feltételez egyfajta kifogástalan
magatartást is.
A 19/2021. (V. 27.) AB határozat2 alapján a tisztességes
eljáráshoz való joggal összefüggésben léteznek abszolút
és relatív eljárási jogsértések, melyek a hatályos eljárási
kódexben megtalálhatók. Professzor asszony kitért a
tisztességes eljárás mögött meghúzódó legfontosabb
elvekre is, amelyek a következők:
A tárgyalás nyilvánossága – Ítélet kihirdetése a polgári
perben
A 3171/2017. (VII. 14.) AB határozatában3 úgy foglalt
állást az Alkotmánybíróság, hogy a nyilvánosság
minden ügyben olyan követelmény, amely növeli a
jogkereső állampolgárok bizodalmát a bíróságban. A
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
(Pp.)
rendelkezései
ugyanis
nem
rendezik
szükségképpen, hogy az ítéletet kötelező nyilvánosan
kihirdetni, valamint a nyilvános tárgyaláshoz való jog
sem abszolút jogosultság, hiszen annak eldöntésekor,
hogy kell-e tárgyalást tartani, a felek érdekeire kell
figyelemmel lenni.
A törvényes bíróhoz való jog
Ez a jogosultság lényegében azt jelenti, hogy az
ügyelosztási rendnek nyilvánosnak kell lennie.
Németország érdekes példaként szolgál ezzel
kapcsolatban, mert itt települések szerint sorsolják ki az
illetékes bíróságot. Ha a kiválasztás megtörtént, az adott
ügyben a kisorsolt bírónak kell eljárnia. Az előadásban
elhangzott álláspont szerint az Alkotmánybíróság nem
rendelkezik hatékony eszközzel arra, hogy az ebben a
körben kialakult esetleges alaptörvény-ellenességet
orvosolni tudja. Amennyiben az eljárást észszerű időn
belül nem zárta le a bíróság, az új törvény kártalanítási
igény érvényesítésére ad lehetőséget a felek számára.
A jogorvoslathoz való jog
A leggyakrabban hivatkozott alkotmányos alapjog a
jogorvoslathoz való jog, amelynek alapján a jogvédelem
lényege, hogy az állampolgárok hatékonyan élhessenek
a vitatott határozatokkal szemben jogorvoslattal. Jól
illusztrálja ezt a kérdést a 18/2017. (VII. 18.) AB
határozat,4 amelynek alapügyében két irat azonos
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 590. §
(5) bekezdés a) pontja elleni bírói kezdeményezés
(felülbírálat terjedelme).
3
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
5. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés
(gondnokság
felülvizsgálata,
nyilvános
határozathirdetés).
4
A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.767/2015/2. számú
végzése és a Kúria Pkf.IV.24.863/2015/2. számú
2
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ügyszámot kapott, így azt a tértivevényen is rosszul
tüntették fel, ezért elkésettnek tekintették a fél
beadványát. Az adminisztratív hiba miatt benyújtott
kérelmet mind az Ítélőtábla, mind a Kúria elutasította,
végül az ügyfél alkotmányjogi panaszt terjesztett elő.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy sérült a fél
jogorvoslathoz való joga, mert nem vizsgálta a bíróság,
hogy ugyanaz volt-e az ügyszám.
Professzor asszony előadásának konklúziója, hogy a
tisztességes eljáráshoz való jog egy olyan jogi kultúra
részeként értelmezhető, amelyben a jogkereső
állampolgárok érzékelik, hogy az ügyüket szakavatottak
bírálják el, akik az egyes ügyekben a jogszabályokat és
az ügyrendet betartva járnak el.
Dr. Király Lilla habilitált egyetemi docens „A
tisztességes eljárás elvének érvényesülése a bíróság
előtti polgári eljárásokban Magyarországon” című
előadásában a hazai polgári eljárások tekintetében
világított rá a tisztességes eljáráshoz való jog
érvényesülésére.
„A tisztességes eljáráshoz való jog” című, Tóth J.
Zoltán által szerkesztett kötet 77 oldalát teszi ki az arra
irányuló elemzés, amely történeti előzményeket is
tárgyalva feltérképezi, hogy a COVID-19 koronavírus
megjelenésére hogyan reagált a jogalkalmazó. A
vizsgálati szempontrendszerek leginkább a bírák és a
felek
viszonyára,
a
bírósághoz
fordulás
lehetőségére/jogára,
az
egyenlőtlen
pozíciók
kiküszöbölésére, az átlátható és kiszámítható
működésre, valamint a fair eljárásra koncentráltak.
Az előadó kifejtette, hogy a bírónak a rászignált ügyet
anyagi és az eljárási tisztesség szabályai alapján kell
elbírálnia, melynek eredménye, hogy az állami önkény
korlátok közé szorul. Az eljárásjogi igazságosság
ugyanis társadalmi elvárás, ahol a jogkereső
állampolgárok szempontrendszerét szükséges előtérbe
helyezni. Ezen túl az ügyek bírák általi pártatlan
elbírálása és a felek önrendelkezési jogának
érvényesíthetősége,
valamint
a
felek
közötti
fegyveregyenlőség biztosítása is fontos szempont.
Az előadás egyik alapvető állítása, hogy a per célja az
anyagi igazság kiderítése és az alaki igazság biztosítása,
amiből következik, hogy az igazságszolgáltatás az
igazság nélkül semmit sem ér.
Docens asszony rávilágított Heinrich Henkel szavaira,
miszerint a bíróknak négy irányban kell függetlennek
lenniük pártatlanságuk biztosításához. Elsősorban lefelé,
a közvéleménytől kell függetlennek lenniük, befelé, a
saját érzelmeiktől, oldalirányból a bírótársaiktól és
felfelé a mindenkori hatalomtól. Az első két eset
közvetlenül, míg az utolsó két eset közvetetten érinti a
jogkereső állampolgárokat.
Az előadás a bírósági eljárásra nézve javaslatot is
megfogalmazott, amelynek hátterében az angolszász
rendszerrel történő összehasonlító elemzés is
meghúzódik. Az angolszász perekben ugyanis a felek
együttműködnek, ennek következtében a kontinentális
rendszerekhez képest gyakrabban kiderülhet az igazság.
A magyar, illetve a kontinentális jogrendszerekben az
eljárások inkább bíró- s kevésbé félcentrikusak. Az
előadó álláspontja szerint az eljárás ezen tulajdonságain
szükséges lenne változásokat elérni.
végzése elleni alkotmányjogi panasz (téves kézbesítés;
fellebbezés).

Az igazság mint a per céljának legfontosabb elemei a
„res iudicata, pro veritate accipitur” elve, a fair és gyors
eljárás elve, az egyenlő bánásmód és az igazmondási
kötelezettség elve. Ahogy azonban a statisztikából is
látható, a bíróságokba vetett bizalmi index az évek
során
folyamatosan
csökkent.
1990-ben
az
állampolgárok 80–90%-a volt elégedett a bírói
függetlenséggel, 2008-ban 67%-uk, 2013-ban 60%-uk,
2015-ben 50%-uk, míg 2021-ben már csak 42%-uk.
Albániában ez az arány 2021-ben 25% volt.
Az Alaptörvény XXIV. cikk (2) bekezdése alapján:
„Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak
szerint a hatóságok által feladatuk teljesítése során neki
jogellenesen okozott kár megtérítésére.” A jogalkotó
tehát áthelyezi az Alaptörvény szintjére a kártérítés
fogalmát, azonban az eljárások során ennek automatikus
működése nem figyelhető meg. A fenti sorok tehát
leginkább arra világítanak rá, hogy az ügyfelek
szempontjából hogyan értelmezhető a tisztességes
eljárás, és hogyan alakulnak a statisztikák.
Dr. Rainer Lilla, bíró „Az észszerű időn belüli eljárás a
polgári perekben” című előadásban kifejtette, hogy a
pertartam az Emberi Jogok Európai Bíróságának
iránymutatása alapján a keresetlevél beérkezésétől a
végleges jogerős ítéletig tart. A Büsz.5 39. §-a
tartalmazza az érdemi és ügyviteli befejezést. Az
Emberi Jogok Európai Bírósága négy vizsgálati
szempontot állít fel, köztük az ügy kompatitását, a fél és
a szerv magatartását, az ügy tétjét és a fél szempontjából
annak a jelentőségét.
Az
előadás
megvilágította,
hogy
2021-ben
Magyarország a 7. helyen állt a perek észszerű időn
belül történő befejezése szempontjából az Európai
Unióban. A statisztikák alapján azon polgári perek
esetében, amelyek a Büsz. szabályai alapján
befejezettnek tekinthetők, az ügyek 85%-a befejeződik
egy éven belül.
Az előadó szerint az elhúzódás megakadályozásának
eszköze lehet a bírák kiválasztása, képzésük
előmozdítása, a bírák motivációja, az arányos
munkateher, a megfelelő bírói létszám, jogi segítők
alkalmazása, valamint jelentős szerepet játszik a bírák
hivatástudata és elkötelezettsége is.
A konferencia második szekciójában Dr. Nagy Attila
Mihály, a Nemzeti Választási Iroda elnöke és Dr. PéterDelbó Márta, a Nemzeti Választási Iroda munkatársa „A
közhatalmat gyakorló szervek és személyek tisztességes
bírósági eljáráshoz való jogának érvényesülése és
érvényesíthetősége” címmel a közhatalmat gyakorló
szervek és személyek körében vizsgálták a tisztességes
eljáráshoz való jogot.
Álláspontjuk szerint általánosságban csak a természetes
személyeket illeti meg az alapjogok védelme, ha az
emberi méltóság szempontjából vizsgáljuk ezt a
kérdéskört. Előadásuk lényegi elemét képezte a
kérdésnek egy jogeset elemzésével történő vizsgálata,
amelyben az a jogkérdés fogalmazódott meg, hogy a
görög
monostorok
igényt
tarthatnak-e
alapjogvédelemre.
Az előadók kitértek arra, hogy a „közhatalmat gyakorló
szervek és személyek” fogalmat több jogszabály
használja, azonban azt egyik sem definiálja, számuk és
14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel
szabályairól.
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körük folyamatosan változik. A probléma egyik
alapvető kérdése, hogy ezek a szervek és személyek
„mit gyakorolnak”? Közhatalmat gyakorolnak, amely
tulajdonképpen a szerv hatáskörében gyakorolt állami
hatalmat jelent. Ez valójában „a magatartási szabályok
általános megfogalmazását, az egyes jogalanyokkal
szembeni kikényszerítését és a magatartási szabályok
betartásával kapcsolatos viták eldöntésének tényleges
lehetőséget jelenti”.6
Az előadás következtetése szerint a közhatalmat
gyakorló szervek és személyek elől nincs elzárva a
rendes bíróságok előtti jogorvoslat, de legnagyobb
számban helyi önkormányzatok érintettségével találunk
kapcsolódó jogeseteket, ahol az Alkotmánybíróság előtti
jogvédelem a kérdés. Az 56/1996. (XII. 12.) AB
határozat7 alapján azonban az önkormányzatokat nem
illetik meg ugyanazon jogok, amelyek a természetes
személyekre
vonatkoznak,
csupán
magánjogi
jogviszonyokkal kapcsolatban érvényesíthetik jogaikat.
A 3158/2018. (V. 16.) AB határozat8 szerint viszont az
önkormányzatokat, amennyiben bírósági eljárásban
félként vesznek részt, a jogviszony és a jogvita
jellegétől függetlenül megilleti az Alaptörvény XXVIII.
cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való
jog.
Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter egyetemi tanár „A
tisztességes eljárás követelménye a versenyfelügyeleti
eljárásban” című előadásában betekintést nyújtott a
versenyjog világába és versenyjogi szemüvegen
keresztül láthattuk a tisztességes eljáráshoz való jogot.
E területen a hazai jogszabályok (Versenytv.9, Ákr.10),
valamint a Gazdasági Versenyhivatal belső szabályai és
a gyakorlat határozzák meg a tisztességes eljárás és az
észszerű
idő
követelményeit.
A
törvényben
meghatározott eljárási idő 30 és 60 nap, illetve 3 és 6
hónap, amelyeket szigorúan ellenőriznek és általában a
hatóságok meg is tartanak. A jogorvoslathoz való jogot
a Tpvt.11 is deklarálja és részletesen szabályozza. Az
észszerű idő követelményét az Ákr. rögzíti, a Tpvt.
pedig
részletszabályokkal
igyekszik
annak
megvalósítását elősegíteni. A Tpvt. megköveteli a
nyilvánosságot az eljárás egészének tekintetében.12
Az előadás kitért arra is, hogy a fegyverek
egyenlőségének elvéhez fűződik az iratbetekintés joga.
A Gazdasági Versenyhivatal előtt a felek számára már
e-iratbetekintésre is lehetőség nyílik. Ezen túl a
meghallgatáshoz való jog keretében észrevételt is
tehetnek a felek.
VARGA Zs. András: A közigazgatás és közigazgatási
jog alkotmányos alapjai, Dialóg Campus, Budapest,
2017, 11.
7
Határozat kelte: 1996. december 9.
8
A Kaposvári Törvényszék 9.Pk.20.235/2018/5. számú
végzése elleni alkotmányjogi panasz (helyi népszavazás
iránti kezdeményezés) [22].
9
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról.
10
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási
rendtartásról.
11
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
12
MISKOLCZI-BODNÁR Péter: A tisztességes eljárás
követelménye a versenyfelügyeleti eljárásban, In: A
tisztességes eljáráshoz való jog (szerk.: Tóth J. Zoltán),
Wolters Kluwer Hungary Kft., Budapest, 2021, 205.
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Az előadás arról is számot adott, hogy az ügyfelek
érdemi védekezése az eljárás 1/6-od részét teszi ki, ami
nem csak a versenyfelügyeleti eljárás problémájaként
jelenik meg. Az előadó javaslata szerint az eljárásnak
ezt a részét hatékonyabbá kell tenni, hogy az ügyfelek
minél szélesebb körben érvényesíthessék jogaikat.
Prof. Dr. Osztovits András egyetemi tanár, kúrai bíró
„A tisztességes eljáráshoz való jog a digitális korban”
korban című előadásában felhívta a figyelmet a technika
fejlődésére és a társadalom szakadatlan változására.
Ezek a változások folyamatosak, és nem lehetséges
megjósolni az eredményüket. Azonban a jog világában
is erőteljes hatást gyakorolnak, ennek következtében az
igazságszolgáltatás rendszerét ezekre fel kell készíteni.
Ma az igazságszolgáltatás kőépületben zajlik, szigorú
standardek között. Minél több garancia övezi az eljárás
egyes lépéseit, annál időigényesebbé válik az eljárás.
Az előadás rámutatott, hogy a legátfogóbb digitalizáció
a bíróságok körében az USA, Nyugat-Európa és Kína
területein indult meg, itt azonban nem robotizációra kell
gondolnunk. Három városban már ugyanis kialakították
az úgynevezett okos bíróságokat, ahol az eljárás minden
lépése online zajlik. Ez azt is jelenti, hogy e bíróságok
honlapjain például a mesterséges intelligencia létrehoz a
felek számára egy egyezségi ajánlatot az ügy tényeinek
rögzítését követően.
A technikai fejlődés egy érdekes eredménye, hogy az
USA-ban egy magáncég olyan programot fejlesztett ki,
amelybe, ha betápláljuk az összes bűnelkövetési
statisztikát, az a bíró számára elkészíti a százalékban
kifejezhető eredményt arról, hogy mennyi eséllyel
állítható a szóban forgó vádlottról, hogy visszaeső
bűnelkövető lesz a jövőben.
Ez a fajta digitális bíróság hazánkban még fejlesztésre
szorul. Bár a járvány idején már találkozhattunk onlinetárgyalással, ennek a technikai megoldása azonban még
gyerekcipőben jár, továbbá a jogi szabályozása sem
teljes körű. Az egyik legfontosabb elvi kérdés ezzel
kapcsolatban az, hogy a büntetőügy tárgyalása
alkalmával a terhelt védője melyik helyiségben vegyen
részt az online-tárgyaláson, a büntetés-végrehajtási
intézetben-e vagy a bíróságon? E kérdés eldöntése
ugyanis megköveteli, hogy mérlegeljünk a tárgyaláson
való „személyes jelenlét” jelentősége és a védő
közvetlenül a fogvatartott mellett nyújtott segítségének
fontossága között.
A konferencia eredményeként is kitűnik, hogy a
tisztességes eljáráshoz való jognak számos aspektusa
van, amely minden jogalany szempontjából vizsgálható
és több elemmel rendelkezik. Olyan kérdéskör, amely a
mindennapi
joggyakorlatban
is
kiemelkedő
jelentőséggel bír, hiszen talán ez a legfontosabb eljárási
alapelv nemcsak a hatóságok, hanem a jogkereső
állampolgárok számára is.
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Dr. Liktor Zoltán
A korona elleni rágalmazás és becsületsértés
a spanyol jogban
Érdekesség a magyar büntetőjog szemszögéből
Absztrakt
A tömegkommunikációs eszközök egyre fejlettebb
megjelenésével párhuzamosan egyre szélesebb körben
és platformon van lehetősége az állampolgároknak a
véleményük kifejezésére. A véleményformálás egyik
megnyilvánulása természetesen a közéleti szereplőket,
és a közjogi méltóságokat, alkotmányos tisztségeket
betöltő személyeket is érinti. Ennek következtében
indokolt
vizsgálni,
hogy
a
vélemények
kinyilvánításának bizonyos formáit a jogban hogyan
értékelhetjük, milyen bűncselekményi kategóriák
vonatkozhatnak rájuk: az állam elleni vagy a
köznyugalom elleni cselekmények kategóriájába
sorolhatjuk-e őket. Ennek fényében elemzem a Kúria e
cselekményeket érintő gyakorlatát, majd a spanyol
jogban
érvényesülő
jogi
megoldásokat.
Az
összehasonlító elemzés rámutat, hogy a két
jogrendszerben különbözőképpen szabályozza a jog
ezeket a cselekményeket, amiből a bírói gyakorlat eltérő
irányvonalai is következnek.
Abstract
Defamation and Slander in the Spanish and
Hungarian Criminal Law
As the social media become more and more accessible
for many, the people have the opportunity to express
their opinion on various platforms. Of course, the public
figures, politicians are also objects of these expressions.
Due to that fact it seems to be logical to examine how
the various law handles that situation in different
countries. The present study tries to offer a panorama
about the difference between the Hungarian and the
Spanish conceptions on the topic in the mirror of the
Curia of Hungary’s and the Supreme Court of Spain’s
practice. The Spanish and the Hungarian Criminal Law
use different terms and meanings on the same
expression.
Bevezetés
Az állam és a köznyugalom elleni cselekmények
körének szabályozása, annak szigorúsága – figyelembe
véve azt a tényt, hogy a tömegkommunikáció, illetve a
tömegnyilvánosság egyre nagyobb teret foglal el
életünkben – kiemelkedően fontos része a
büntetőjognak. A közismert hazai folyamatok elemzése
helyett tanulmányomban a spanyol jog(gyakorlat)ot
vizsgálom, ahol a hazainál jóval tágabb vetületű
kihívásokkal kénytelen szembenézni az alkotmányos
rend és a jogállam.


A szerző PhD, főtanácsadó, Kúria (Werbőczy István
Országbíró Kutatóintézet), megbízott oktató, Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar.
Az írás a szerző álláspontját tartalmazza és nem
értelmezhető
az
őt
foglalkoztató
intézmény
állásfoglalásaként.

Magyarország és Spanyolország 20. századi története
meglehetősen eltérő utat járt be, azonban vannak
hasonlóságok is, mindkét ország hosszabb ideig
diktatórikus állam volt, amelyből demokratikus
jogállammá alakultak át. Igaz, az állami berendezkedést
tekintve merőben eltérnek egymástól, hiszen
Magyarország parlamentáris köztársaság, a Spanyol
Királyság pedig parlamentáris monarchia. Részben
ebből fakadóan a jogi fogalomhasználat is eltérő, a
spanyol szabályozás tényállásai közül a korona elleni
rágalmazás és becsületsértés tényállását elemzem,
amelyet a spanyol büntetőjogi kódex – amely a magyar
jog szemüvegén keresztül nézve érdekesség – az
alkotmány elleni bűncselekmények tényállásai között
helyez el, és amely az uralkodót és az uralkodócsaládot
érinti.
Ezzel szemben a magyar jog a hivatalos személyek
köréből nem részesít senkit ilyen kiemelt büntetőjogi
védelemben, és a (nemzeti) szimbólumok elleni
támadásokat sem az állam elleni – mint ahogyan azt a
spanyol büntetőjogi kódex teszi –, hanem a
köznyugalom elleni bűncselekmények között tárgyalja.
Az egyes tényállások önmagukban doktori vagy
akadémiai értekezés tárgyai lehetnének, jelen tanulmány
szűk keretei között tehát csak a hazai szabályozáshoz
képest figyelemre méltó érdekességeket jelentő spanyol
szabályozásra és némi joggyakorlatra van lehetőség
rámutatni.
A nemzetközi sajtóban, illetve a különböző
közösségi(nek mondott) felületeken gyakran lehet
találkozni a spanyol állam (úgy múltbeli mint jelenlegi)
„brutalitásáról”, a nemzetiségek „elnyomásáról”, de a
spanyol államot és a koronát (a királyt és a királyi
családot) érő inzultusokról szóló tartalmakkal is,
amelyek a nemzetközi diplomácia területétől a
művészeken át az egyszerű civilekig terjed. E
megnyilvánulások (és cselekvések) egy része nyíltan
Spanyolország
alkotmányos
berendezkedésének
(erőszakos)
megváltoztatására,
illetve
területi
egységének megbontására irányul. A spanyol történelem
ismerete nélkül azonban nem érthető a szigorú
szabályozás és a vele szemben álló nyílt (és olykor
erőszakos) törekvések mélyre nyúló beágyazottsága.
I. A magyar szabályozás
A polgári Magyarországon az 1878. évi V. tc.
(Csemegi-kódex) szabályozta a király elleni sértések
(közte a becsületsértés) tényállását három rövid
szakaszban,1 amelyet a politikai támadások 1900-as
években történő – a sajtónyilvánosság és a nyomtatott
képi ábrázolások széles körű elterjedése által lehetővé
tett – felerősödése miatt azonban az első világháború
előtt jelentősen szigorítottak.2 A két világháború között
1878. évi V. tc. 139–141. §; BARNA Attila: Az állam
elleni bűncselekmények szabályozása a 19. századi
Magyarországon különös tekintettel a büntettekről és
vétségekről szóló 1878. évi 5. törvénycikk előzményeire
és megalkotására, UNIVERSITAS–GYŐR Nonprofit
Kft., Győr, 2015.
2
1913. évi XXXIV. tc.; DRÓCSA Izabella: Határ a
királysértés és az izgatás között. A király megsértéséről
és a királyság intézményének megtámadásáról szóló
1913. évi XXXIV. törvény anyagi és eljárásjogi
elemzése, Iustum Aequum Salutare, 2019/2, 117–137.
1
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e szigorú büntetőjogi védelmet a kormányzó,3 majd a
második világháborút követően a köztársasági elnök
személyére is kiterjesztették.4 A kommunista diktatúra
büntetőjoga (1961) bevezette a hivatalos személy
megsértése bűncselekményt, behozva a „becsület
csorbítására alkalmas tény állításának” törvényi
tényállását,5 amelyet a későbbi (1978) törvényi
szabályozás is fenntartott.6 Ezt a tényállást az 1989-es
demokratikus
átmenetet
követően
(1994)
az
Alkotmánybíróság
megsemmisítette,7
ennek
következtében a mai magyar törvényi szabályozás nem
részesít kiemelt büntetőjogi védelemben kiemelt passzív
alanyi kört. E hivatalos személyekkel szembeni
becsületsértéssel
a
hazai
büntetőjog-tudomány
mélyrehatóan foglalkozott,8 ezért tanulmányomban csak
néhány – a Kúria gyakorlatára utaló – példát mutatok
be. Az elmúlt év(tized)ekben a különböző tüntetéseken,
internetes felületeken, sajtótermékekben a legdurvább, a
rágalmazást és a becsületsértést messze kimerítő
mondatok vagy cselekmények kaptak nyilvánosságot,
amelyek a közjogi méltóságot viselők személyének
gyalázásától mára odáig jutottak, hogy az általuk
képviselt intézményeket támadják. E körben a Kúria
4/2013. BJE határozata elsődlegesen irányadó, hiszen
kizárta az emberi méltósághoz való jog korlátozhatatlan
magja ellen intézett jogtalan támadással szembeni
szükséges védekezés lehetőségét. Az Alkotmánybíróság
3122/2014. (IV. 24.) AB határozata megerősítette a
Kúria Kvk.I.37.441/2014/2. számú végzését, kimondva,
hogy az emberi méltóság érintetlen magját sérti az
ember állatokkal történő azonosítása (dehumanizálása),
mivel azok negatív tulajdonságai közvetlenül a kritizált
személyhez kötődnek.9 A Kúria Bfv.II.1519/2015/7.
számú határozata kimondja, hogy a rágalmazás és a
becsületsértés védett jogi tárgya egy és ugyanaz, az
emberi becsület. A becsület mint büntetőjogi
védelemben részesülő jogi tárgy két elemből tevődik
össze, a társadalmi megbecsülésből és az emberi
méltóságból. A Kúria BH2019.3.68 számú bírósági
határozata szerint a törvényi tényállást kimerítő
1920. évi I. tc. 14. §.
1946. évi VII. tv. 7. §.
5
1961. évi V. tv. 158. § (1) Aki olyan tényt állít,
híresztel vagy olyan tényre közvetlenül utaló kifejezést
használ, amely alkalmas arra, hogy a hatóság vagy
hivatalos személy működésével kapcsolatban a bizalmat
megingassa, avagy a hivatalos személy becsületét
csorbítsa, egy évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő. (2) Ugyanígy büntetendő az is, aki hatóság
vagy hivatalos személy ellen – hivatali működésével
kapcsolatban – olyan kifejezést használ vagy egyéb
olyan cselekményt követ el, amely alkalmas a hatóságba
vetett bizalom megingatására vagy a hivatalos személy
becsületének a csorbítására.
6
1978. évi IV. tv. 232. §.
7
36/1994. (VI. 24.) AB határozat.
8
SZOMORA Zsolt: A való tények közlésével elkövetett
rágalmazás és a valóság bizonyítása mint a
véleményszabadság korlátja. Egy alapjog a dogmatikai
modellek csapdájában, In Medias Res, 2016/4, 51–67.;
GYULAY Dániel: A rágalmazás és becsületsértés jogi
tárgya, Iustum Aequum Salutare, 2019/1, 129–141.;
GYULAY Dániel: A közügyet érintő megnyilvánulások
büntetőjogi megítélése, Iustum Aequum Salutare,
2021/3, 73–92.
9
3122/2014. (IV. 24.) AB határozat, Indokolás [17].
3
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magatartás bírói megítélése jogi értékelés körébe
tartozik, majd az Alaptörvény IX. cikkében deklarált
véleményszabadságot,
az
ehhez
kapcsolódó
alkotmányos követelményeket figyelembe véve
állapította meg, hogy a megnyilvánulások nem
részesülnek alkotmányos oltalomban, ha azok
gyalázkodóak, lealacsonyítóak, megszégyenítőek és az
emberi méltóságot durván sértők.
Érdemes a Kúria BH2013.8.204 számú bírósági
határozatának indokolását felidézni e helyen: „a
véleménynyilvánítás (a bírálat, jellemzés, nézet és
kritika) szabadsága ugyanis tényállításra is kiterjed
[36/1994. (VI. 24.) AB határozat, indokolás III/2/2.].
Ennek azonban nem a tényállítás – törvényi tényállás
szerinti – fogalma ellenében, hanem akkor van
jelentősége, ha az ilyen tényállítás becsületcsorbításra
objektíve alkalmas is. A tényállítás (híresztelés stb.)
törvényi tényállás szerinti fogalmának megvalósulása
szempontjából az adott megnyilatkozás önmagában, s
nem pedig alapjogi viszonyban vizsgálandó. Ha a
megnyilatkozás tényállítás (híresztelés stb.), akkor kell
azt vizsgálni, hogy a becsület csorbítására objektíve
alkalmas-e. Ha a tényállítás becsületcsorbításra
objektíve nem alkalmas, akkor a cselekmény nem
tényállásszerű, tehát nem bűncselekmény.” E gyakorlat
következetes a Kúria praxisában.10 A becsület
csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel
készítése és nyilvánosságra hozatala ugyancsak a
tényállások közé került.11 A rágalmazás és a
becsületsértés jogfilozófiai és jogbölcseleti kérdéseivel
habilitációjában
Tóth
J.
Zoltán,
büntetőjogi
vonatkozásaival és gyakorlatával doktori értekezésében
Gyulay Dániel foglalkozott újabban részletesen.12 A
2012-ben elfogadott – és jelenleg hatályos –
szabályozásban a nemzeti jelképek megsértése körében
kapott helyet a Magyarország himnuszát, zászlaját,
címerét vagy a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító
bűncselekmény törvényi tényállása.13 A spanyol
megoldás alapvetően eltér ettől, sőt ott – a magyar
szabályozással ellentétben – nemcsak a szimbólumok,
hanem a magát Spanyolországot érő sértések is
szerepelnek a tényállások között.14

4

Kúria Bfv.1052/2018/6.; Kúria Bfv.51/2019/5.; Kúria
Bfv.950/2019/3. számú határozata.
11
2012. évi C. törvény, 226/A. §, 226/B. §.
12
TÓTH J. Zoltán: A büntetőjogi rágalmazás és
becsületsértés. A defamatorikus bűncselekmények
elméleti és gyakorlati megítélése a véleménynyilvánítási
szabadság és az emberi méltósághoz való jog
kontextusában, Médiatudományi Intézet, Budapest,
2017; GYULAY Dániel: Becsület csorbításának
vizsgálata a tényállásszerű és jogellenességet nélkülöző
cselekmények körében – különös tekintettel az
alkotmányos követelmények érvényesülésére, Doktori
értekezés, Budapest, 2021.
https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/file/Gyulay_
Daniel_dolgozatv.pdf (2022. március 10-i letöltés).
13
2012. évi C. törvény, 334. §; SMUK Péter: A
szuverenitás jelképei és alkotmányos védelmük, MTA
Law Working Papers, 2014/37, 1–8.
14
Ley Orgánica 10/1995 Art. 543. „Las ofensas o
ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a
sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o
emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con
la pena de multa de siete a doce meses.”
10
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II. A Spanyol Királyság állami berendezkedése,
szabályozás a történelmi háttér okán
Spanyolország mint (jogilag) egységes állam a
középkorban és a kora újkorban nem létezett, az csupán
a 18. században jött létre. Azt megelőzően spanyol
királyságokról (Kasztília, León, Aragónia, Valencia,
Katalónia, Navarra, Granada stb.) beszélhetünk csupán,
amelyek saját szuverén állami léttel, alkotmányos
szokásokkal, kiváltságokkal bírtak.15 A (spanyol)
Habsburgok által a 16–17. században uralt Spanyol
Monarchia lényegében egy dinasztikus konglomerátum
(conglomerado dinástico) volt, ahol az egyes országokat
az uralkodó személye és a 16. században létrehozott
birodalmi kormányzati szervek kötötték össze.16 A
spanyol örökösödési háború17 (1701–1714) azonban
nemcsak annak a kérdésnek az eldöntését jelentette,
hogy a spanyol koronát az (osztrák) Habsburgok
tartsák-e meg vagy a (francia) Bourbonok kezére
jusson-e, hanem két, egymással homlokegyenest
szembenálló filozófia is ütközött.
Az (osztrák) Habsburgok az addigi (16–17. századi)
politikai berendezkedés fenntartását, a Bourbonok pedig
(francia mintára) a jogilag egységes spanyol állam
megteremtését tűzték ki célul. A háborúban a franciák
kerekedtek felül, így az új dinasztia (Casa de Borbón)
első uralkodója, Felipe V de Borbón (1701–1746)
megteremtette a jogilag egységes Spanyol Királyságot.18
A királyi abszolutizmus kiépítését szolgáló reformok
(reformismo borbónico) során felszámolták a Spanyol
Monarchia korábbi szuverén államainak alkotmányos
önállóságát és saját jogrendszerét, helyette a kasztíliai
(köz- és magán)jogrendszert vezették be mindenhol,
kötelezővé és kizárólagossá téve a spanyol (castellano)
nyelvet a közigazgatásban és a bírósági eljárásokban,
ugyanakkor megtiltották a korábban használt regionális
(catalán) nyelvek használatát.19
A 19. század lejtmenet volt Spanyolország számára,
ugyan a napóleoni invázió véget vetett a Bourbon
abszolutizmusnak (1808) – a spanyol király egy kis
nyugdíjért cserében átadta Napóleonnak a spanyol trónt
–, a szuverenitás elvesztésének azonban katasztrofális
következményei lettek a spanyol korona számára, az
1810-es években az amerikai területek sorra

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel: Los Austrias
mayores, ¿Monarquía autoritaria o absoluta? Studia
historica. Historia moderna, 1985/3, 7–10.
16
BARRIOS, Feliciano: La Gobernación de la
Monarquía de España Consejos, Juntas y Secretarios de
la administración de corte (1556–1700), Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2015.
17
ALBAREDA SALVADÓ, Joaquim: La guerra de
Sucesión de España: (1700–1714), Editorial Crítica,
Barcelona, 2012.
18
GONZÁLEZ ENCISO, Agustín: Felipe V: la renovación
de España, EUNSA. Ediciones Universidad de Navarra,
2003; SAN MIGUEL PÉREZ, Enrique: La instauración de
la monarquía borbónica en España, Consejería de
educación, Madrid, 2001.
19
GUIMERÁ RAVINA, Agustín: El reformismo
borbónico: una visión interdisciplinar, Alianza, Madrid,
1996; FERNÁNDEZ DÍAZ, Roberto: Cataluña y el
absolutismo borbónico: Historia y política, Editorial
Crítica, Barcelona, 2014.
15

elszakadtak.20 Érdekesség, hogy Napóleon kiszakította
Katalóniát a spanyol koronából, és azt a Francia
Császársághoz csatolta, újra bevezetve a katalán nyelvet
(a francia mellett) a közigazgatásban. Napóleon bukása
(1814) után a Bourbonok ugyan visszatértek a trónra
(restauración borbónica), és az ország területi egysége
is helyreállt a félszigeten, a korábbi abszolutista
rendszer azonban már nem volt sokáig fenntartható,
alkotmányos reformok vették kezdetüket (1833).21 A
19–20.
században
polgárháborúk,
forradalmak,
köztársaságok,
diktatúrák,
illetve
dinasztikus
restaurációk hosszú sora követte egymást – a dinasztia
politikailag kettészakadt egy alkotmányos (monarquía
liberal) és egy abszolutista (monarquía tradicional)
ágra.22 Az ellentét a mai napig is észlelhető, de az egész
dinasztia is többször (1868, 1931) kényszerült
száműzetésbe –, ahol a különböző nemzetiségek
(közösségek) sorsa meglehetősen hullámzóan alakult.23
Az utolsó spanyol polgárháborúban (1936–1939) a
köztársaságpárti (kommunista) erőket a Szovjetunió, a
falangista erőket pedig a Olaszország és Németország
támogatta, ami az ország területi egységének
felbomlásával
fenyegetett. A
falangista
erők
győzelmével végül Francisco Franco tábornok tudta
magához ragadni a hatalmat, amit egészen haláláig
(1975) gyakorolt is, a nevével fémjelzett politikai
kurzus az ország területi egységének fenntartását és a
nacionalista (szeparatista) erők leszorítását tartotta szem
előtt.24 Franco hatalmának három fő támasza volt, a
hadsereg, a párt, és a katolikus egyház. A
„rendszerváltásra” Franco után került sor – a harmadik
Bourbon-restaurációt még maga Franco tábornok
készítette elő,25 aki egyébként rokonságba is került az
uralkodócsaláddal, unokáját a király elsőfokú
PORTILLO VALDÉS, José María: La crisis imperial de
la Monarquía Española, Historia y espacio, 2012/39,
160–177.; SÁNCHEZ SILVA, Daniel: Crisis de la
Monarquía Española (1808–1814) Influencia de
Manuel Godoy, Tiempo y Espacio, 2014/61, 413–423.
21
GARRORENA MORALES, Angel: El Ateneo de Madrid
y la teoría de la Monarquía Liberal, 1836–1847,
Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1974.
22
CLEMENTE MUÑOZ, Josep Carles: Breve historia de
las guerras carlistas, Ediciones Nowtilus, Madrid,
2011.
23
MARTÍ GILABERT, Francisco: La Primera República
Española 1873–1874, Rialp, Madrid, 2017; MOA, Pío:
La Segunda República Española: Nacimiento, evolución
y destrucción de un régimen 1931–1936, La esfera de
los libros, Madrid, 2020; C. HALL, Morgan: Alfonso
XIII y el ocaso de la monarquia liberal 1902–1923,
Alianza Editorial Sa, Madrid, 2007.
24
PAYNE, Stanley George: Franco: A Personal and
Political Biography, University of Wisconsin Press,
Madison, 2014; PRESTON, Paul: Franco: Caudillo de
España, Debate, Barcelona, 2015.
25
Ley 62/1969, de 22 de julio, por la que se provee lo
concerniente a la sucesión en la Jefatura del Estado. Art.
1. „Al producirse la vacante en la Jefatura del Estado, se
instaurará la Corona en la persona del Príncipe Don
Juan Carlos de Borbón y Borbón, que la transmitirá
según el orden regular de sucesión establecido en el
artículo once de la Ley Fundamental de veintiséis de
julio de mil novecientos cuarenta y siete, modificado
por la Ley Orgánica del Estado de diez de enero de mil
novecientos sesenta y siete.”
20
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unokatestvére (Alfonso de Borbón) vette feleségül –, a
politikai változást, a demokráciába való átmenetet
azonban már az új uralkodó (Juan Carlos I de Borbón)
vezényelte
le,
fokozatosan
visszahozták
a
többpártrendszert, a szabad választásokat és a
parlamentarizmust.26
II. 1. A korona szerepe a spanyol alkotmányos
rendben
A Spanyol Királyság mai politikai berendezkedése az
1978-ban a törvényhozás (Cortes) által elfogadott és
népszavazáson megerősített (!) alkotmány szerint
demokratikus jogállam, méghozzá parlamentáris
monarchia.27 A szöveg a spanyol nemzet és a közös
haza oszthatatlan egységének elvét vallja, ugyanakkor
biztosítja az autonóm közösségek (comunidades
autonomas) jogát az önkormányzáshoz,28 és széles
alapjogi katalógus keretében biztosít jogokat az
állampolgároknak, a nemzetiségeknek többek között a
nyelvhasználatot illetően is.29 Az alkotmány ugyan a
koronáról beszél, de valójában az uralkodót (és az
uralkodócsaládot) érti alatta, akinek örökletes jogállását
rögzíti a szöveg, amit az elsőszülöttség elve szerint
rendez, bár azt az akkori uralkodó (Juan Carlos I)
lemenői körére szorítja csupán.30 Trónváltozásra 2014RIVAS ARJONA, Mercedes: La Transición española:
un éxito colectivo. Revista Aequitas: Estudios sobre
historia, derecho e instituciones, 2014/4, 351–388.
27
Constitución de 1978 Art. 1. „España se constituye en
un Estado social y democrático de Derecho”. „La forma
política del Estado español es la Monarquía
parlamentaria.” ARAGÓN REYES, Manuel: Artículo 1, In:
Comentarios a la Constitución española (dirs.:
Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, Miguel–Casas
Baamonde, María Emilia), Boletín Oficial del Estado–
Tribunal Constitucional–Wolters Kluwer–Ministerio de
Justicia, Madrid, 2018, 29–60.
28
Constitución de 1978 Art. 2. „La Constitución se
fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación
española, patria común e indivisible de todos los
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la
integran y la solidaridad entre todas ellas.” SOLOZÁBAL
ECHAVARRÍA, Juan José: Artículo 2, In: Comentarios a
la Constitución española, 2018, 61–73.
29
Constitución de 1978 Art. 3. „El castellano es la
lengua española oficial del Estado. Todos los españoles
tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las
demás lenguas españolas serán también oficiales en las
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con
sus Estatutos.” FOSSAS ESPADALER, Enric: Artículo 3,
In: Comentarios a la Constitución española, 2018, 74–
84.
30
Constitución de 1978 Art. 57. „La Corona de España
es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos
I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica.
La sucesión en el trono seguirá el orden regular de
primogenitura y representación, siendo preferida
siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma
línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo
grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la
persona de más edad a la de menos.” DE LA HERA
PÉREZ-CUESTA, Alberto: Don Juan Carlos I de Borbón,
legítimo heredero de la dinastía histórica, In: Estudios
sobre la monarquía (dirs.: Torres del Moral, Antonio–
26
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ben került sor az uralkodó lemondása következtében,
akit az öröklési ordónak megfelelően fia (Felipe VI)
követett a trónon.31 Az uralkodót magát a spanyol állam
egységét
és
(jog)folytonosságát
megtestesítő
szimbólumnak mondja a textus,32 de személyét
sérthetetlennek, illetve politikailag felelőtlennek
minősíti.33
A korona alkotmányban biztosított kiemelkedő közjogi
státuszából kifolyólag a büntetőjog is külön rendeli
szankcionálni
a
vele
szemben
elkövetett
bűncselekmények körét. Az 1995-ben elfogadott
büntetőjogi
kódex34
az
alkotmány
elleni
bűncselekmények tényállásai között szabályozza a
korona elleni bűncselekményeket, amely alatt
ugyancsak az uralkodó, illetve az uralkodócsalád ellen
irányuló – büntetőjogi kategóriát kimerítő –
cselekményeket érti, és azoknak a törvényi tényállását
írja le.35 Jelen tanulmányban e tényállások közül csak a
korona elleni rágalmazást és becsületsértést érintem.
II. 2. A korona elleni rágalmazás és becsületsértés,
joggyakorlat
A
büntetőjogi
kódex
az
alkotmány
elleni
bűncselekmények szabályozása körében helyezi el a
korona elleni bűncselekmények azon körét is, amely a
korona jó hírnevét, alkotmányos rendben betöltött
szerepét kérdőjelezi meg. „Aki a királyt, a királynét,
ezek valamely le- vagy felmenőjét, a régenst, vagy a

Gómez Sánchez, Yolanda), Universidad Nacional de
Educación a Distancia, Madrid, 1995, 119–156.;
TORRES DEL MORAL, Antonio: Fórmulas para el
establecimiento de la igualdad sucesoria en la Corona,
Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique
Furió Ceriol, 2006/54–55, 51–63.; GARCÍA TORRES,
Jesús: Artículo 57, In: Comentarios a la constitución
española, 2018, 1570–1588.
31
Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se
hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don
Juan Carlos I de Borbón.
32
Constitución de 1978 Art. 56. „El Rey es el Jefe del
Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y
modera el funcionamiento regular de las instituciones,
asume la más alta representación del Estado español en
las relaciones internacionales, especialmente con las
naciones de su comunidad histórica, y ejerce las
funciones que le atribuyen expresamente la Constitución
y las leyes.” PLANAS, Javier Alvarado: La corona como
símbolo, In: Estudios sobre la monarquía, 1995, 77–
100.; RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, Miguel:
Artículo 56, In: Comentarios a la constitución española,
2018, 1555–1569.
33
Constitución de 1978 Art. 56. „La persona del Rey es
inviolable y no está sujeta a responsabilidad.”
34
LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio: Manual de
Introducción al Derecho Penal, BOE, Madrid, 2019.
35
LLABRÉS FUSTER, Antoni: Artículos 485 a 491:
delitos contra la Corona, In: Comentarios prácticos al
Código penal (dirs.: Gómez Tomillo, Manuel–Javato
Martin, Antonio Maria), Aranzadi Thomson Reuters,
Cizur Menor (Navarra), 2015, Vol 6, 77–110.; LLABRÉS
FUSTER, Antoni: Artículos 485 a 491, In: Comentarios
al Código Penal (dir. Gomez Tomillo, Manuel), Lex
Nova, Valladolid, 2011, 1742–1752.
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trónörököst36
–
közfeladatának
ellátásával
összefüggésben vagy erre tekintettel – becsmérli vagy
rágalmazza, hat hónaptól két évig terjedő
szabadságvesztéssel, ha nem súlyos a cselekmény,
akkor hat hónaptól egy évig terjedő pénzbüntetéssel
sújtandó.”37 Minden egyéb esetben a fenti személyi kör
elleni becsületsértés vagy rágalmazás négy hónaptól
húsz hónapig terjedő pénzbüntetéssel sújtandó. „Aki a
fenti személyi kör képét olyképpen használja, hogy az
bármi módon alkalmas a korona jó hírnevének
csorbítására hat hónaptól huszonnégy hónapig terjedő
pénzbüntetéssel sújtandó.”38
A bűncselekmény két általános szabály – a rágalmazás
és a becsületsértés – vegyítését jeleníti meg, alanya
bárki lehet, még maga a királyi család tagja is, hiszen
őket nem illeti ilyen mentesség. Csak zárójelben
érdemes megjegyezni, hogy a dinasztia carlista-ága
nyíltan vitatja a jelenleg uralkodó ág jogát a trónra,
bitorlónak tartja őket, és azt magának követeli, bár
közöttük (Carlos Javier de Borbón-Parma, valamint
Sixto de Borbón) is jól látható ellentétek húzódnak.39 A
passzív alany az uralkodó és az uralkodócsalád azon
tagjai, akiket a törvényi szabályozás ilyen védelemben
részesít, a felmenők közül nyilvánvalóan csak az élőket.
A védett jogi tárgy a korona (uralkodó, uralkodócsalád)
becsülete, jó hírneve, amely a kiemelt közjogi állásból
fakad. Az elkövetési magatartás – a rágalmazás
általános tényállásából következően – olyan tény
állítása, amelyről tudni lehet, hogy hamis, illetve a
valóság tudatos figyelmen kívül hagyásával tett olyan
állítás, amely hamis.40 Mivel a törvényszöveg vegyíti a
becsületsértéssel a rágalmazást, ezért a valós tény
állításával is megvalósítható a törvényi tényállás, ha az
TORRES DEL MORAL, Antonio: El estatuto jurídico del
Príncipe de Asturias, In: Estudios sobre la monarquía,
1995, 215–280.
37
Ley Orgánica 10/1995 Art. 490. 3. „El que
calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera
de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte
o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro
de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias,
en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión
de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis
meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves,
y con la de multa de seis a doce meses si no lo son.”
38
Ley Orgánica 10/1995 Art. 491. 2. „Se impondrá la
pena de multa de seis a veinticuatro meses al que
utilizare la imagen del Rey o de la Reina o de cualquiera
de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina
consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de
algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o de la
Princesa de Asturias, de cualquier forma que pueda
dañar el prestigio de la Corona.”
39
www.elespanol.com/opinion/20201213/carlos-javierborbon-pretendiente-carlista-psoepodemos/542946253_0.html (2022. március 17-i
letöltés); www.elespanol.com/opinion/20201220/sixtoborbon-reclamo-monarquia-sin-noespana/544446527_0.html (2022. március 17-i letöltés).
40
Ley Orgánica 10/1995 Art. 205. „Es calumnia la
imputación de un delito hecha con conocimiento de su
falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.” Art.
206. „Las calumnias serán castigadas con las penas de
prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24
meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso,
con multa de seis a 12 meses.”
36

alkalmas a korona (uralkodó, uralkodócsalád) jó
hírnevének vagy a becsületének csorbítására.41
Immateriális bűncselekmény, azaz szóval, írásban vagy
akár (képi) ábrázolással is megvalósítható. Az
alkotmány biztosítja a szólásszabadságot, a politikai
kritika alól a parlamentáris monarchia, illetve az azt
megtestesítő uralkodó sem mentesülhet, azonban annak
korlátot állít a becsület, a képmáshoz való jog, illetve a
magánélet tiszteletben tartásával.42 Az Emberi Jogok
Európai Bírósága szerint helyénvaló, hogy a
közintézmények
alkotmányos
és
büntetőjogi
védelemben részesülnek, ugyanakkor tartózkodniuk kell
attól, hogy büntetőeljárásokba avatkozzanak.43 A korona
elleni bűncselekmények tekintetében illetékes bíróság44
(Audiencia Nacional) az elmúlt évtizedekben számos
esetben hozott ítéletet olyanok esetében, akik
megvalósították a korona elleni sértés bűncselekményét,
ezeket az irodalom már feldolgozta.45 A 2010-es
években azonban már művészek (rapperek) is álltak
bíróság előtt olyan videóklipek miatt, amelyek a bíróság
ítélete szerint kimerítik a büntetőjogi kódexnek a korona
elleni súlyos becsületsértés és rágalmazás törvényi
tényállását.
Spanyolországot
a
2008-as
világválság
úgy
gazdaságilag, mint társadalmilag rendkívül súlyosan
érintette, amit a politika képtelen volt hatékonyan
kezelni, így a társadalmi-gazdasági problémák okozta
frusztráció jelentős részben a politikai elit – köztük a
korona – ellen fordult. Súlyosbította a helyzetet, hogy a
2010-es években a király és a királyi család körül
botrányok sora robbant ki, a király a válság közepén
(2012) afrikai elefántvadászaton szenvedett balesetet,
ami csak borzolta a kedélyeket,46 majd még ugyanabban
az évben kisebbik lányával (Infanta Cristina) és vejével
(Iñaki Urdangarín) szemben nagy értékre (hat millió
euró) elkövetett adócsalás gyanújával kezdődött
nyomozás, bár végül a büntetőeljárás során az infánsnőt
felmentették a vádak alól, vejét bűnösnek találta a
bíróság és letöltendő szabadságvesztésre ítélték (2017).
A monarchia társadalmi támogatottsága szabadesésben
zuhant, az uralkodó lemondása és a trónváltozás (2014)
Ley Orgánica 10/1995 Art. 208. „Es injuria la acción
o expresión que lesionan la dignidad de otra persona,
menoscabando su fama o atentando contra su propia
estimación.”
42
Constitución de 1978 Art. 20. 4. „Estas libertades
tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos
en este Título, en los preceptos de las leyes que lo
desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la
intimidad, a la propia imagen y a la protección de la
juventud y de la infancia.”
43
Case of Otegi Mondragon v. Spain, no. 2034/07, 15
March 2011, § 58: „while it is perfectly legitimate for
the institutions of the State, as guarantors of the
institutional public order, to be protected by the
competent authorities, the dominant position occupied
by those institutions requires the authorities to display
restraint in resorting to criminal proceedings”.
44
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial. Art. 65. a.
45
Lásd például: FERNÁNDEZ SARASOLA, Ignacio:
Libertad de expresión y tutela de la corona: el caso de
„El jueves”, Teoría y Realidad Constitucional, 2019/43,
371–387.
46
https://elpais.com/politica/2012/04/14/actualidad/
1334391118_898284.html (2022. március 18-i letöltés).
41
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azonban kettős hatással bírt, részben felerősítette a
köztársaságpárti erők hangját, részben pedig új
lendületet adott a monarchista tábornak.47 Felerősödtek a
szeparatista törekvések is, a Barcelonában történt
terrortámadás (2017) után a városba látogató uralkodót
a főtéren egy hatalmas, kifeszített ponyván az uralkodó
fejjel lefelé fordított alakja melletti angol nyelvű felirat
azzal fogadta, hogy „Spanyolország királyát nem látják
szívesen a katalán országokban”, ami egyértelmű utalás
a 300 évvel korábbi katalán-Bourbon szembenállásra,
ahol az első Bourbon uralkodó megtorlásként
szétlövetett és felgyújtatott egy valenciai várost, ami az
örökösödési háborúban a Habsburgok oldalán harcolt.48
Ugyanabban az évben a katalán kormányzat
népszavazással
próbálta
meg
kimondani
a
függetlenséget és kiszakítani a területet a Spanyol
Királyságból, amit a spanyol hatóságok nem engedtek, a
határozott fellépést hosszú hetekig tartó súlyos
zavargások kísérték.
A köztársaságpárti politikai erők nem egységesek, egyes
monarchiaellenes tüntetéseken a köztársasági trikolór
mellett rendszeresen a vörös csillagos, sarló-kalapácsos
szovjet lobogók sokasága, illetve Marx, Engels, Lenin
és Sztálin óriásképei tűnnek fel,49 olyan skandálások
kíséretében, mint a „Bourbonokat a cápáknak”,
„Bourbonokat a börtönbe” stb. A szimbolikus április 14i
hagyományos
tüntetések
résztvevői
rendre
spanyolországi szövetséges szocialista népköztársaságot
követelnek, a monarchia eltörlését és a Bourbonok
száműzését.50 Más politikai formációk a spanyol állam
területi egységét megbontva kívánnak kiszakítani
területeket abból.

47

magyar

spanyol

Rágalmazás,
becsületsértés
Kiemelt védett
személyi kör?

–

uralkodó,
uralkodócsalád
meghatározott
része

Hol szabályozza
a törvény?

emberi méltóság
elleni
bűncselekmények

alkotmány elleni
bűncselekmények
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köznyugalom
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ARAUJO, Joan Oliver–CALAFELL FERRÁ, Vicente
Juan: De Juan Carlos I a Felipe VI: ¿Algo nuevo bajo el
sol?, Corts: Anuario de derecho parlamentario, 2017/29,
175–224.
48
www.valenciabonita.es/2017/10/12/retrato-felipe-vxativa/ (2022. március 18-i letöltés).
49
www.youtube.com/watch?v=prRtat_Gi1g
(2022. március 18-i letöltés);
www.youtube.com/watch?v=XO_GdTlWK3U
(2022. március 18-i letöltés).
50
www.youtube.com/watch?v=510GsFoiGbI
(2022. március 18-i letöltés).

II. 2. 1. A Valtònyc-ügy
Az első eset egy mallorcai rapperhez – José Miguel
Arenas Beltrán (Valtònyc) – kötődik, aki 2012
áprilisában – nem sokkal a király afrikai vadászaton
elszenvedett balesete után – egy videótartalmakat
megosztó oldalra töltött fel több, mallorcai, katalán,
spanyol stb. nyelven klipet. Az első51 szövegében („No
al Borbó”) nyers stílusban és nyíltan a korona ellen,
hosszasan a köztársasági (vörös–sárga–lila) trikolór
előtt rappel. Sorra veszi a királyt és a királyi család
különböző tagjait, a dal a király afrikai vadászbalesetére
utalással kezdődik – az eredeti spanyol szöveg magyarra
fordítása során az eredeti kifejezéseket kipontoztam
vagy a helyett nyomdafestéket valamelyest „tűrőbb”
kifejezéseket használtam –: „a Bourbon király és az ő
mozgása, tudom is én, hogy elefántokra vadászott-e
vagy ********”, és sajnálkozik azon, hogy ott „csak
csípőjét és nem a nyakát törte”. Felemlegeti a király
öccsének évtizedekkel korábbi, tisztázatlan halálát,
amelyet úgy állít be, mintha azért a király volna felelős,
„vannak
dolgok,
amelyeket
nem
tudnak
megmagyarázni, szeret célpontokat állítani, annak
használta az öccsét is”. A rapper az arabokkal (Gadaffi)
való olaj- és fegyverüzlet figurázza ki, „a
mostohatestvérkéi most az arabok, tőlük kunyerál
pénzecskét, hogy fegyvereket vásároljon”, majd
folytatja: lehet, hogy „a köztársaságból mi maradtunk
csupán, de a királyból mi marad? Csak az üzlet fog!” A
királyné nevét házasságtöréssel és hűtlenséggel hozza
összefüggésbe: „bevettetik vele az ágyat és elmosatják
az edényt amíg Doña Sofia egy jachton ******”. A
király idősebb lányát bocsánatkérésre szólítja fel, mert
„analfabéta és nem ment Kubába tanulni”, korrupciós
ügybe keveredett vejét pedig arra kényszerítené, hogy a
„Burger Kingben gürcöljön”. Utal a gazdasági válságra,
„rendkívül aggaszt a helyzet, eltartani két családot, az
enyémet meg a királyit”, szóval „vegyük rá őket, hogy
csak Lambruscót igyanak és ne Dom Pérignont”. Végül
a spanyol államot magát támadja, „Spanyolország egy
nonszensz”, az alkotmányos berendezkedést, a
trónöröklési rendet kritizálja, a királyi család hatalomra
kerülését, „Froilan meg akar halni mikor megtudja,
hogy a nagyapját egy diktátor választotta”, harcot
hirdet a harmadik köztársaságért, „nincs választásunk,
nincs más lehetőségünk, egy nap elfoglaljuk a Marivent
egy kalasnyikovval”, és végül kitűzi a sarló-kalapácsos,
vörös csillagos szovjet zászlót mint követendő példát.
A spanyol bíróság (Audiencia Nacional) 2017-ben
terrorizmus dicsőítése és a korona elleni súlyos
rágalmazás és becsületsértés bűntettében marasztalta el
és ítélte három év hat hónap letöltendő
szabadságvesztésre a mallorcai rappert. Az ítélet ellen
ugyan fellebbezett Valtònyc, a legfelsőbb bíróság
(Tribunal Supremo) azonban 2018-ban helybenhagyta
az ítéletet,52 de azt végrehajtani a mai napig sem
sikerült, mivel a rapper Brüsszelbe menekült, ahonnan a
kiadatása azóta sem eldöntött kérdés.53 Érdekesség,
51

www.youtube.com/watch?v=H9QXVS-gb2o
(2022. március 18-i letöltés).
52
Tribunal Supremo Sala de lo Penal, Sentencia núm.
79/2018.https://estaticos.elmundo.es/documentos/2018/
02/20/sentencia_terrorismo.pdf.
53
La justicia belga ordena revisar el juicio sobre la
extradición de Valtònyc. El Pais, 01/18/2022,
https://elpais.com/espana/2022-01-18/la-justicia-belga-
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hogy a belga alkotmánybíróság 2021 őszén – éppen
Valtònyc esetére tekintettel – megsemmisítette azt az
1847 óta a belga büntetőjog részét képező törvényi
tényállást, amely Belgiumban a korona elleni
rágalmazást és becsületsértést szankcionálta.54
II. 2. 2. A Pablo Hasél-ügy
Pablo Rivadulla Duró (Pablo Hasél) katalán rappert a
bíróság terrorizmus dicsőítése (ETA, Al-Qaeda stb.) és
az áldozatok emlékének megsértése bűntettében 2014ben ítélte el először. 2016-ban egy videómegosztó
felületen tett közzé egy rapszámot („Juan Carlos el
Bobón”) amelyben nyíltan a korona és a királyi család
ellen uszít, a hosszú szövegből szemléltetésként csupán
néhány részletet emelek ki.55 Az uralkodócsaládot
korrupt bandának tartja: „hány milliót és milliót rabolt
és pazarolt annyi éven át a királyi család megannyi
tagja”, „a maffiafőnök maga a király, aki kifosztja a
spanyol királyságot”, „miközben ezek a pszichopaták
akik kormányoznak minket azt mondják nincs pénz az
alapjogokra”. „Bezárják a kórházakat, nem érdekli
őket, ha meghalsz, csak Letizia Ortiz plasztikai
műtétjére fizess.” „Ez Juan Carlos el Bobón története,
akit el akarnak rejteni, már az is bűncselekmény, ha
arról mesélsz mit csinál, megvádolnak a korona
megsértésével.” „Hallgatnak a szaúd-arábiai mocskos
üzleteikről, fegyvereket adnak el nekik, ami az ISIS-hez
vándorol, hamisabb a küzdelem a dzsihadizmus ellen,
mint az a duma, miszerint kilábalunk a válságból.” A
király
felelősségét
firtatja
öccse
halálával
összefüggésben: „megbüntetnek, ha rámutatsz ki ölte
meg Alfonsitót, de ugyan ki hinné el, hogy baleset volt”.
Felemlegeti a király leányának bírósági felmentését a
korrupciós vádak kapcsán, „a börtönbe a szegények
mennek, nem Cristina infánsnő, pedig a fél ország
guillotint kíván neki”, a király afrikai vadászatára utal,
„a szeretője ******** az elefántvadászat jut eszébe,
miközben egyre nő az éhség, igazság meg nincs, ami rá
vadászna”. Kétségbe vonja az uralkodócsalád jogát a
trónra, „miféle legitimitása lehet Franco örökösének?”,
„ál-demokrata, kéz a kézben a fasiszta oligarchiával, jól
jött neki a február 23-i önpuccs” – utalva itt az 1981-es
puccskísérletre. „Azt sulykolják, hogy a köztársaság
többe kerülne, miközben a köztévében mondogatják »de
aranyos a hercegnő«, pedig a nép köztársaságot akar,
de őket nem érdekli ez a vita”. „2016 van és még
mindig monarchia, mintha a középkorban lennénk,
miközben minket fosztogatnak, a Bobón a luxusban meg
csak a ****** vakarja”. Végül megfenyegeti a királyi
családot: „a forradalom elfoglalja a palotájukat, és nem
lesz királyi gárda ami megakadályozza, hogy a
köztársaságiak felelősségre vonják őket”, „meg vannak
számlálva az éveik, közeleg a népköztársaság”.

ordena-revisar-el-juicio-sobre-la-extradicion-devaltonyc.html (Utolsó letöltés: 2022. május 10.).
54
Communiqué de Press, Arrêt 157/2021,
www.const-court.be/public/f/2021/2021-157f-info.pdf
(Utolsó letöltés: 2022. május 10.).
55
www.youtube.com/watch?v=S6VcZidg66Q
(Utolsó letöltés: 2022. május 10.).

Záró gondolatok
Az állam elleni bűncselekmények szabályozása
Spanyolországban és Magyarországon az ország
történelme és a politikai berendezkedés okán
valamelyest eltér egymástól. Az alkotmányos
intézmények kiemelt büntetőjogi védelmének – értve ez
alatt a rágalmazást és becsületsértést is – a
tömegnyilvánosság korlátlan kitárulása következtében
egyre hangsúlyosabb figyelmet kellene kapnia akkor, ha
az (alkotmányos) rendet meg akarjuk őrizni. Érdemes
elgondolkodnia a jogalkotónak azon, hogy a büntetőjogi
védelem fellazítása vagy eltörlése vajon a szabadságot
fogja-e kiterjeszteni vagy a káoszt és a felforgatást
készíti-e elő. Spanyolországban a monarchia nemcsak
szimbolikus jelentőségű, hanem sokkal több, az ország
(területi)
egységének
és
(jog)folytonosságának
biztosítéka. A fő kérdés nem (alap)jogi természetű, nem
a szólásszabadság és annak (büntetőjogi) határai állnak
a célkeresztben valójában, hanem azok a politikai
törekvések, amelyek az alkotmányos rend felforgatására
irányulnak. A kalasnyikovval, akasztófával, guillotinenal és a polgárháború kirobbantásával való fenyegetés
nem esik a szólásszabadság alkotmányos védelme alá.
Minden, a korona elleni politikai támadás
Spanyolországban – ahogyan azt a 19–20. századi
események világosan bizonyítják –, az alkotmányos
berendezkedés
megrendüléséhez
vezethet,
ami
rendkívül súlyos politikai-társadalmi válságot idézhet
elő, amelynek következményei beláthatatlanok.
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