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I. A hivatali vesztegetés elfogadása
bűncselekményének kiinduló pontja, hogy a
hivatalos személy a közhatalom részese.
Működésével
szemben
alapvető
követelmény, hogy a közhatalmat az őt
terhelő közfeladat végzésére használja.
Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy
hatáskörében marad, és a hatáskörébe
tartozó feladatkört, az egyes ügyeket
részrehajlás nélkül intézi.
II. Folyamatban lévő ügyintézés alatt, ennek
során vagy jövőbeni hivatali működés
végett a hivatalos személy számára való
előny juttatása, a hivatalos személy részéről
előny kérése szükségképpen a hivatalos
személy befolyásolását jelenti.
III. A hivatali helyzettel visszaélés alatt a
hivatalos
minőséghez
kapcsolódó
jogosítványok rendeltetésellenes gyakorlása
értendő. Ilyen különösen a hivatali helyzet,
tekintély, a hivatali tevékenységből adódó
ismertség, ismeretség, függőség, befolyás
személyes cél érdekében, személyes
indokból, saját vagy más előnyére, illetve
más hátrányára törekvő felhasználása. E
körbe tartozik a hivatalos személyként
megszerzett (másként meg nem szerezhető)
információ személyes ismeretségen alapuló,
de pénzért történő átadása azért, hogy azáltal
az előny (pénz) adója maga is kedvezőbb,
előnyösebb helyzetbe kerülhessen ..............
A befolyással üzérkedés immateriális
bűncselekmény, amely a jogtalan előny
kérésével, elfogadásával, illetve ígéretének
elfogadásával befejezett. Ezt követően
megvalósuló körülmény – így például az,
hogy a passzív alany a terhelt hivatkozását
valósnak véli-e – a bűnösség szempontjából
fogalmilag közömbös .................................
I. Az ügyek tárgyilagos megítélése abban az
esetben garantált, ha a bírák kizárólag az
ügy tényeit, a tények alapjául szolgáló
bizonyítékokat,
valamint
a
tények
megítéléséhez szükséges jogszabályokat
elszigetelten vizsgálják és értékelik. Minden
olyan körülmény, amely ezeken kívül esik
és egyúttal a felekhez vagy magához az
ügyhöz
kapcsolódik,
azért
sodorja
veszélybe az adott ügy tárgyilagos
elbírálását, mert képes befolyásolni a bíró
mérlegelési tevékenységét. Éppen ezért a
pártatlan eljárás garanciájának sérelme
egyfelől a konkrét ügy elintézését, annak
kimenetelét egyik vagy másik fél hátrányára
befolyásolja.
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II. A Kúria jogértelmezése jogegységi
határozatban minden bíróságra kötelező
jelleggel ölt testet, annak Alaptörvényen
alapuló kontrolljára az Alkotmánybíróság
jogosult.
III. Amennyiben a bíróság ítéletének
tényállásában a vád történeti tényállásában
megjelenő, a vád tárgyát képező cselekmény
tekintetében ténybeli megállapításokat
egyáltalán nem rögzít, akkor nem lehet azt
megállapítani, hogy a vád tárgyában a
hivatkozott rendelkezések szerinti törvényi
kötelezettségének
megfelelően
lefolytatandó bizonyítás eredményeként
milyen megállapításokat tett. Ilyenkor –
még akkor is, ha formálisan az ítéletben
ilyen
rész
szerepel
–
tényállás
megállapítására valójában nem kerül sor. Ha
pedig a bíróság nem állapított meg
tényállást, és ezért az ítélet teljesen
megalapozatlan, a másodfokú bíróságnak
nem ügydöntő végzésével hatályon kívül
kell helyeznie az elsőfokú bíróság ítéletét, és
az elsőfokú bíróságot új eljárásra kell
utasítania .....................................................
A viszonvád csak akkor joghatályos, ha a
kölcsönösen
elkövetett
cselekmények
egymással szoros személyi és tárgyi
összefüggésben állnak. Az online térben
elkövetett becsületcsorbító cselekmények
esetén e feltételek akkor valósulnak meg, ha
a sérelmes közlést a másik fél a
tudomásszerzést
követően
nyomban
viszonozza ..................................................
I. A tárgyalás megismétlésének elmaradása
a tanács tagjainak megváltozását követően,
nem feltétlen hatályon kívül helyezést
eredményező (ún. abszolút) eljárási
szabálysértés, hanem ún. relatív eljárási
szabálysértés.
II. Az 1/2002. BJE határozat irányadó a Be.
518. § (3) bekezdésének alkalmazása során
is .................................................................
Az ügyvédként eljárni nem jogosult, korábbi
kirendelt védő irodagondnoka a kirendelés
alapján védőként nem járhat el, és így a
helyettesítésére más védő részére sem adhat
meghatalmazást. Azonban, ha a tárgyaláson
az ilyen meghatalmazás alapján védőként
eljárni jogosult személy részt vesz, akkor
feltétlen eljárási szabálysértés nem valósul
meg .............................................................
A törvény által felállított bíróság fogalma
közjogi, míg a törvényesen megalakított
bíróság fogalma perjogi alapú.
A Be. 608. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
feltétlen eljárási szabálysértést kizárólag a
bíróság törvényes megalakítására vonatkozó
valamely
Be.
rendelkezés
sérelme
alapozhatja meg ..........................................
A védő a megbízási szerződést tizenöt napos
felmondási idővel mondhatja fel, a
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Tartalom
felmondási idő alatt pedig köteles a megbízó
érdekében eljárni.
Ekként a törvényi előírások szerint a
védőnek a védelem ellátása a nyilvános ülés
időpontjában olyan kötelezettsége volt,
amely önkényesen nem lett volna figyelmen
kívül hagyható.
Ha a védő az idézés ellenére nem jelenik
meg és a helyettesítéséről nem gondoskodik,
rendbírsággal sújtható, valamint az okozott
bűnügyi
költség
megtérítésére
kell
kötelezni. ....................................................
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I. Jogszabályba ütközés miatt a szerződés vagy
azért semmis, mert a kógens jogszabály a
szerződést kifejezetten semmisnek minősíti,
vagy azért, mert annak tartalma kógens
jogszabályi rendelkezést sért.
II. Nem okozza a bérleti szerződés
érvénytelenségét, ha azt a bérbeadó kizáró
ok alóli felmentés hiányában kötötte meg,
mert a szerződés tartalma e miatt nem
ütközik jogszabályba, és arra a jogszabály
nem ír elő semmisséget.
III. Ha a felperes fellebbezésében a
szerződésnek a keresetétől eltérő, más okból
fennálló semmisségére hivatkozik, az a
keresettel érvényesített jog megváltoztatása
(keresetváltoztatás), ami a másodfokú
eljárásban nem lehetséges. ..........................
A dolog visszaadása iránti keresettel szemben
előterjesztett – visszatartási jogra alapított –
anyagi jogi kifogás esetén az alperesnek meg
kell jelölnie a bérleti jogviszonyból keletkezett
követelést, valamint az ezt megalapozó
konkrét (történeti) tényeket.
A
visszatartási
jog
megalapozott
gyakorlásához szükséges, hogy az alperest
ténylegesen megillesse az általa állított jog,
ez alapján pedig az általa hivatkozott –
bérleti jogviszonyból keletkezett – igény: az
elismert vagy már megítélt vagy a perben
érdemben elbírálható követelés legyen .......
I. Amennyiben a fél által állított
érvénytelenségi okokat az érvénytelenség
megállapítása iránti perben a bíróság jogerősen
elbírálta, ezeket a fél egy később indított
végrehajtás megszüntetése iránti perben sem
teheti vitássá.
II. A jogazonosság az érvényesíteni kívánt
jog
és
az
alapján
alkalmazandó
jogszabályok azonosságát feltételezi. Az
Európai Unió Bíróságainak a már jogerősen
elbírált ügyben érvényesített jogot érintő
döntéseire hivatkozás nem jelent újabb
érvényesített jogot, csupán az érvényesíteni
kívánt joghoz kapcsolódó új érveket, így a
jogazonosságot nem érinti. .........................
A jogérvényesítés folytán felmerülő
költségek megtérítését az általános
kártérítési felelősség szabályaitól eltérően,
az ezt szabályozó speciális jogszabályi
rendelkezések (eljárási szabályok) alapján
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lehet követelni a költségre okot adó
eljárásban ....................................................
A támogatási szerződéssel létrejött polgári
jogviszony keretében a szabálytalansági
döntésben elrendelt elállás olyan egyoldalú
jognyilatkozat, amely a kedvezményezett
tudomásszerzésével válik hatályossá. A
jogorvoslat lehetősége nem zárja ki a
szerződést felbontó hatást, hanem – a
speciális szabályozásból eredően –
bizonytalan jövőbeli eseményt (felfüggesztő
feltételt) jelent. Az elállást tartalmazó
nyilatkozat hatálya a jogorvoslati kérelem
előterjesztésének hiánya, visszavonása vagy
a szabálytalansági döntés helybenhagyása
bekövetkeztével áll be.................................
I. A Kúria mellőzi a jogerős ítélet
felülvizsgálatát
a
hivatkozott
jogszabálysértés és a jogerős ítélet
indokolása közötti összefüggés hiányán túl a
jogvitában nem irányadó, nem adekvát és a
fél által is indokolás nélkül hivatkozott
jogszabályhelyek alapján.
II. Abban az esetben, ha a megbízási
szerződésben kikötött sikerdíjat a megbízó a
kifizetés feltételének hiányában fizette meg,
a megbízott a vagyoni előny visszatérítésére
jogalap nélküli gazdagodás jogcímen
köteles.
III. A jogalap nélküli gazdagodással a felek
között a szerződéses jogviszonyuktól
független, önálló kötelmi jogviszony jött
létre .............................................................
A sajtó-helyreigazítás tárgyában hozott
jogerős ítélet azért nem képez ítélt dolgot a
személyiségvédelmi per szempontjából,
mert bár azonos ténybeli alapból származik,
de más jogalapon történik az igény
érvényesítése. Ezért a személyiségvédelmi
perben akkor is kérhető a megfelelő
elégtételadásra kötelezés, ha a bíróság a
sajtószervet ugyanazon tényállítás alapján
korábban már helyreigazításra kötelezte .....

Az eljárás félbeszakadása a törvény erejénél
fogva, magával a félbeszakadást előidéző
okkal
bekövetkezik
–
a
bíróság
félbeszakadást megállapító végzése azt
csupán deklarálja –, és a fél halála vagy
megszűnése esetén a jogutód perbelépéséig
vagy perbevonásáig, illetve amennyiben a
megszűnt félnek nincs jogutódja, a per
megszüntetése
érdekében
történő
ügygondnok kirendeléséig tart ....................
A felülvizsgálati kérelem egymással
szorosan összefüggő kötelező tartalmi
kellékei a jogszabálysértés és a megsértett
jogszabályhely megjelölése, illetve annak
kifejtése, hogy a fél a határozat
megváltoztatását milyen okból kívánja. Az
irányelv mint uniós jogforrás közvetett jogi
szabályozó eszköz, az elérendő célokat
illetően kötelezi a címzett tagállamokat,
azok tartalmát a tagállamok kötelesek a
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nemzeti jogrendszerükbe beépíteni. A
tagállami bíróságoknak az irányelvet
átültető
nemzeti
jogszabályt
kell
alkalmazniuk, ezért önmagában az irányelvi
rendelkezésekre történő hivatkozás nem
elégséges a felülvizsgálati kérelem
megalapozására ..........................................
Az egyesület pártoló tagja tagsági
jogviszonyának a létrejötte (a közgyűlési
döntés a tagfelvételi kérelem elfogadásáról)
abban az esetben is megállapítható, ha az
arra utaló egyéb körülmények (a gyakorolt
tagsági jogok és egyéb körülmények
mellett) a bizonyítási szükséghelyzet
fennállása ezt alátámasztja..........................
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I. A közalkalmazotti jogviszonyban álló
tanár óraszámának csökkentése olyan
kinevezésmódosításnak minősül, amely
ellen, ha arra egyoldalúan került sor, ezen a
jogalapon a munkáltatói jognyilatkozat
közlésétől számított harminc napon belül
kell előterjeszteni a keresetlevelet. A
bírósághoz fordulás végső határideje –
helytelen jogorvoslati kioktatás esetén is –
hat hónap.
II. Ha a felek között megállapodás jött létre
a kinevezés módosítása tárgyában a
megállapodás az Mt. 28. §-a szerint
támadható meg, míg a megállapodás
semmisségére igényt elévülési időn belül
lehet alapítani .............................................
Ha a munkabalesetet a munkáltató
ellenőrzési körén kívül eső körülmény
okozta, a munkáltató kártérítési felelősség
alóli kimentéséhez további együttes
törvényi feltételek bizonyítása szükséges ...
A munkaszerződésben rögzített állandó
munkavégzési helytől a munkavállaló
hozzájárulása nélkül nem lehet véglegesen
eltérni. A munkaszerződés nem minősül
munkaviszonyra vonatkozó szabálynak,
ezért nem minősülhet ráutaló magatartásnak
a munkaszerződéstől eltérő munkahelyen
történő munkavégzésre vonatkozó utasítás
megtagadásának elmaradása .......................
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Az adóigazgatási eljárásban az új tények
előterjeszthetőségére vonatkozó korlátozás
nem tartozik a bírósági jogorvoslat során
hivatalból figyelembe vehető szabályok
közé ............................................................
Amennyiben a lakásépítési kedvezménnyel
megvalósított ingatlan nem a támogatott
személy és vele együtt költözők lakóhelyéül
szolgál, és az ezzel összefüggő jogsértés
folyamatos,
a
támogatási
feltétel
teljesítéséhez kötött visszaigénylési jog
érvényesítésének kezdő időpontja az
ottlakási
kötelezettség
tíz
éves
időtartamának végéhez kötődik.
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Amennyiben az elsőfokú bíróság az
elévülésre vonatkozó döntését nem az
ügyben
irányadó
és
alkalmazandó
jogszabályi rendelkezésekre alapítja, úgy a
határozata
érdemi
felülvizsgálatra
alkalmatlan..................................................
A hulladéklerakási járulék az Art.
rendelkezései értelmében nem minősül
adónak, ezért a hulladékgazdálkodási
járulékkal összefüggő kötelezettségek nem
adókötelezettségek.
A hulladékgazdálkodási hatóság nem
adóhatóság,
a
hulladékgazdálkodási
járulékkal összefüggő hatósági eljárás az
Ákr. szerinti kivett eljárásnak sem
tekinthető, ezért a hulladékgazdálkodási
hatóság eljárására az Ákr. szabályai
irányadóak azzal, hogy a járulékfizetésre
kötelezett
bejelentési,
nyilvántartási,
adatszolgáltatási, valamint hulladéklerakási
járulék és pótlékfizetési kötelezettségének
elmulasztása
esetén
az
Art.
jogkövetkezményeit kell alkalmazni ...........
A Tvtv.-ben főszabályként rögzített azon
elvet, hogy a 75. § (5) bekezdése szerint a
kártalanítási
igény
jogalapjáról
és
mértékéről természetvédelmi hatóságnak
kell döntenie, a másodfokú eljárásra is
vonatkoztatni kell még akkor is, ha a
jogalkotó a másodfokon eljáró szervet külön
nem nevesíti ................................................
A gyülekezési szabadság a gyülekezés
helyszínéül szolgáló terület megválasztására
is kiterjed. Ha külső szemlélő számára nem
azonosítható
a
sátrakban
vagy
lakókocsikban zajló véleménynyilvánítás,
felveti annak vizsgálatát, hogy ebben az
esetben a nyilvános jelleg mint a gyűlés
fogalmának
tartalmi
követelménye
megvalósul-e. Ezek a felépítmények a
gyülekezési jog gyakorlásának sem
nélkülözhetetlen, sem pedig rendszerinti
kellékei. Azok használatának időbeli
korlátozása, a békés gyülekezéshez való jog
lényeges tartalmát nem érinti, a korlátozás
nem aránytalan ............................................
Az állam környezetszennyezés miatti
felelősségét nem kizárólag aktív magatartás
alapozhatja meg, mivel a környezetet
veszélyeztető magatartás tevékenység vagy
mulasztás formájában is megvalósulhat ......
Ha az adóhatóságnak az Itv. 59. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti értéket kell
megállapítania, az e körben kifejtett jogi
álláspontjával összhangban kell eljárnia az
ingatlan
forgalmi
értékének
meghatározásakor is....................................
Az önkormányzati tulajdonra vonatkozóan a
vagyonkezelő gyakorolja a tulajdonhoz
fűződő részjogosítványokat és terhelik a
tulajdonos kötelezettségei. A tulajdon külön
törvény szerint meghatározott, a tulajdonos
személyéhez kapcsolódó státuszkérdéseiről
azonban nem rendelkezhet ..........................
Az
önkormányzati
rendelet
más
jogszabályba ütközését állító indítványban
nem
elegendő
idézni
a
felperes
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önkormányzati rendelet törvényellenességét
alátámasztó érveit, mert az indítványnak a
bíró belső meggyőződését kell tükröznie. A
bírónak az előtte fekvő ügyben az
alkalmazandó jog tekintetében kell állítania
az
önkormányzati
rendelet
más
jogszabályba ütközését ...............................
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I. Initial point of the criminal offence of
passive bribery regarding a public officer is
the fact that the public officer forms part of
the public power. A fundamental
requirement as to a public officer’s
functioning is that the public officer shall
use their public power to carry out the public
duty assigned to them. And an essential
condition for that is that the public officer
does not exceed the limits of their
competence and handles all duties and cases
falling within its competence impartially.
II. Giving any benefit to a public officer, as
well as a public officer’s request for any
benefit while handling a case, or in
consideration of handling any case in the
future, will necessarily constitute an
exertion of influence on the public officer.
III. Abuse of office shall mean the exercise
of powers attached to the official position
contrary to their original purpose, such as
the use of official position, personal
authority, reputation and relationships
resulting from the official activities, for
personal purposes and personal reasons,
either for one’s own benefit, or for the
benefit or to the detriment of other persons.
That is the case for disclosing information,
which has been obtained as a public officer
(and which cannot not be obtained in any
other ways), on the basis of personal
acquaintance but for money, so that thereby
the person giving the benefit (money) would
get into a more favourable situation ...........
Trading in influence is a criminal offence
the elements of which do not include any
outcome, so the offence will be completed
upon requesting or accepting any undue
benefit, as well as upon accepting the
promise thereof. Any circumstance
occurring thereafter, such as whether the
passive subject considers that the
defendant’s allegation is true, shall be
irrelevant as to the question of guilt ...........
I. Adjudication of cases in an objective
manner is guaranteed only if judges consider
and evaluate in isolation the facts of the
case, the evidence behind the facts, as well
as the provisions of law necessary for the
assessment of those facts. All circumstances
lying beyond the above elements and, at the
same time, attached to the parties or the case
itself, jeopardize the objective adjudication
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of the case at issue because they can
influence the process of judicial assessment.
Consequently, any violation of the
safeguard of fair hearing before an impartial
court will have on one hand, an impact on
the adjudication of the case at issue, as well
as on its outcome, that is detrimental either
to one or the other party.
II. In case of uniformity decisions,
interpretation of law by the Curia is
manifested in a way that is binding on all
courts; review thereof on the basis of the
Fundamental Law of Hungary falls within
the exclusive competence of the
Constitutional Court.
III. If the court, in the part of its judgment
summarizing the facts of the case, does not
record any findings of fact at all regarding
the act that forms subject matter of the
charges and that has been indicated in the
summary of facts within the indictment, it
cannot be established what kind of findings
the court have made, as a result of the
adduction of evidence to be conducted as to
the subject matter of the charges and in
accordance with its lawful obligation. In
such cases, even if a part summarizing the
facts of the case is formally included in the
judgment, no fact-finding has actually been
carried out. And if the court has not found
any facts of the case and so the judgment is
absolutely unfounded, the court of second
instance shall issue a non-conclusive order
in which it shall set aside the judgment of
the court of first instance and shall order the
same court to repeat the proceedings ..........
Countercharges may be raised with legal
effect only if the acts carried out mutually
are strongly interrelated regarding both their
subject and the persons involved. In case of
acts impugning a person’s integrity that
have been committed online, the above
conditions are fulfilled if the other party
answers the alleged statement immediately
after having been gained knowledge thereof.
I. Failing to repeat the hearing after a change
in the members of the judicial panel shall not
qualify as a procedural violation entailing
mandatory annulment of the decision
concerned (so-called absolute procedural
violation), but as a so-called relative
procedural violation.
II. Uniformity decision No. 1/2000 BJE
shall prevail also for the purpose of Section
518 (3) of Be. [Code of Criminal
Proceedings] ...............................................
If the law office guardian represents a
defence counsel who was appointed earlier
by the court but who is not entitled any more
to act as an attorney-at-law, the law office
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Contents
guardian may not proceed as a defence
counsel based on that earlier appointment,
and so they are not entitled to give
authorization to another counsel for their
substitution. Nevertheless, no absolute
procedural violation is committed if a
defence counsel, proceeding on the grounds
of such authorization, attends the hearing...
The concept of court established by law is
based on public law, while the concept of
lawfully composed court is based on
procedural law.
The absolute procedural violation under
Section 608 (1), point (a) of Be. must be
based exclusively on the violation of any
provision of Be. governing the lawful
composition of the court .............................
The defence counsel may terminate the
attorney-client retainer agreement under a
notice period of fifteen days during which
the counsel is obliged to proceed in the
client’s interest.
Accordingly, performing the role of defence
on the date of the open hearing was, under
the respective provisions of law, an
obligation of the defence counsel that should
not have been ignored arbitrarily.
If the defence counsel does not appear at the
hearing, in spite of having been properly
summoned, and it does not provide for its
substitution either, the court may impose a
fine on the counsel, and the counsel shall be
ordered to reimburse the costs incurred. .....
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I. Nullity of a contract for being in conflict with
law means that the contract is null and void
either because the contract type is classified as
null and void expressly by a mandatory
provision of law, or because the content of the
contract is in conflict with a mandatory
provision of law.
II. The fact that the lessor has concluded the
lease contract in lack of exemption from a
ground for exclusion shall not cause the lease
contract to be invalid; namely, the content of
the contract is not in conflict with law for the
above reason and the legal consequence of
invalidity is not stipulated by law for such
cases.
III. If the plaintiff, in its appeal, invokes nullity
of the contract for a reason other than indicated
in its statement of claims, it shall be considered
as an amendment of the right enforced by the
action (amendment of action), which is not
allowed in second instance proceedings. .......
In case of a substantive objection made against
an action for the return of property, based on a
right of retention, the defendant shall specify its
claim that resulted from the lease relationship,
as well as the facts and circumstances in
support of that claim.
For the exercise of the right of retention to be
well-founded, it is required that the defendant
is actually entitled to the alleged right, and, on
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the basis thereof, to the alleged claim
originating from the lease relationship;
moreover, the claim is required to have been
acknowledged or already awarded, or it must
be capable of being determined on the merits
in the proceedings.........................................
I. If the grounds for invalidity invoked by the
party have been adjudicated already by the
court in an action initiated for the establishment
of invalidity, with res iudicata authority, the
party may not call them into question
subsequently, in an action brought for the
termination of an enforcement procedure.
II. Substantial identity of two causes of action
means identity of the rights sought to be
enforced, as well as of the legal provisions
applicable on the grounds of that right.
Referring to judgments of the Court of Justice
of the European Union concerning the right
that was enforced in the proceedings, closed
with res iudicata authority, should not
constitute a new right that is being enforced;
such references are considered only as new
arguments put forward in support of the right
sought to be enforced, i.e. they do not affect the
substantial identity between causes of action…
Reimbursement of costs incurred as a result
of enforcement of rights may be claimed
within a framework other than the general
rules of liability for damages, under the
specific provisions of law (procedural
norms)
governing
that
kind
of
reimbursement and in the proceedings
where the costs incurred .............................
In the framework of a civil law relationship
established by a subsidy contract, the
withdrawal from contract ordered in a
decision by reason of irregularities shall be
considered as a unilateral declaration which
takes effect upon the beneficiary’s
becoming aware of it. The possibility of
legal remedy shall not exclude the
abrogation of the contract as a legal effect,
but, due to the specific regulation, it shall be
considered as an uncertain future event
(condition having suspensory effect).
Accordingly, the declaration including a
withdrawal from contract shall become
effective either in lack of filing or
withdrawal of the petition for legal remedy,
or in case of approval of the decision by
reason of irregularities ................................
I. The Curia decides not to review a
judgment having res iudicata authority, in
lack of any connection between the referred
violation of law and the reasoning part of the
judgment having res iudicata authority;
furthermore, because of provisions of law
which are inadequate and irrelevant to the
dispute, and which have been invoked by the
party without any reasoning.
II. In case the principal has paid the agency
fee stipulated in the agency contract in lack
of fulfilment of the condition for the
payment, the agent shall be obliged to return
the pecuniary advantage on the title of unjust
enrichment.
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III. Upon an unjust enrichment, a separate
legal relationship arises between the parties
that is independent from their contractual
relationship .................................................
A final judgment delivered on an action for
press correction shall not have res iudicata
authority as to the action for the enforcement
of personality rights, because the claims are
enforced on different legal grounds, even
though their factual basis is identical.
Consequently, a request for ordering the
defendant to provide due gratification may
be submitted in an action brought for the
enforcement of personality rights even in
cases where the court has already obliged
the press organ to correction regarding the
same allegation of fact ................................
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241
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The proceedings are interrupted ex lege,
upon occurrence of the ground of
interruption —i.e.
the court order
establishing the interruption is of
declaratory nature only—, and the
interruption lasts, in case of the party’s death
or termination, until the successor joins the
proceedings or is joined by the opposing
party, or, in cases where the terminated party
has no legal successor, until the appointment
of a guardian at litem for the purpose of
dismissing the case .....................................
The mandatory elements of the petition for
review, which are closely interconnected,
are the indication of violation of law, the
violated provision of law, as well as the
explanation of the reasons for which the
party is seeking for the amendment of the
challenged decision. Directives as sources
of European Union law are indirect
legislative acts and, as such, are binding on
the addressed Member States as to the result
to be achieved, and the Member States are
obliged to incorporate the content thereof
into their national legal systems. Member
States shall apply the national provisions of
law implementing the directive in question;
accordingly, the mere invocation of the
provisions of any EU directive is
insufficient for the substantiation of a
petition for review ......................................
The creation of the membership of a
financing member of an association (the
general assembly’s decision on granting the
application for membership) may be
established in cases where, besides other
supportive
circumstances
(exercised
membership
rights
and
other
circumstances), such an establishment is
also supported by a privileged case of
inability to prove ........................................
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I. Reducing the number of classes to be held
by a teacher employed in a public
employment
relationship
shall
be
considered as an amendment of
appointment, against which, in case of
having been carried out unilaterally, the
statement of claims based on that legal title
shall be submitted within thirty days from
the date of service of the employer’s
declaration. The final time limit of filing an
action before the court is six months, even
in cases of incorrect notification on the
possibility of legal remedy.
II. If an agreement has been concluded
between the parties regarding the
amendment of the appointment, the
agreement may be challenged under Section
28 of Mt. [the Labour Code], while any
claim based on the nullity of the agreement
may be enforced within the statutory
limitation period..........................................
If the labour accident has been caused by a
circumstance beyond the employer’s
control, further conditions set out by law
shall be proven so that the employer may be
exempted from its liability for damages......
Deviation of final nature from the
permanent workplace set out in the labour
contract without the employee’s consent
may not be allowed. The labour contract
itself shall not qualify as a rule relating to
employment relationship; consequently, the
lack of refusing an instruction to perform
work at a workplace other than stipulated in
the labour contract shall not be considered
as an implied conduct .................................
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The limitation of presenting new facts in the
procedure before the tax authority does not
belong to the provisions of law that may be
considered ex officio in the judicial review
proceedings .................................................
If the real property built by making use of
the construction allowance does not serve as
the residence of the person whom the
allowance has been granted, as well as of
other persons moving together with that
person, and the respective violation of law is
continuous, the time limit for enforcing the
right to refund, which is bound to the
fulfilment of the condition for granting the
allowance, shall start at the end of the tenyear period of obligatory residence.
If the court of first instance has not based its
decision relating to the statutory limitation
on the prevailing and applicable provisions
of law, its decision will be inappropriate for
a review on the merits .................................
Under the provisions of Art. [Act on the
Rules of Taxation], waste disposal
contribution shall not qualify as a tax, so the
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obligations related to waste management
contribution are not tax obligations.
The waste management authority shall not
be considered as a tax authority, and the
administrative procedure related to waste
management contribution shall not be
considered as a special procedure under
Ákr. [the Code of General Administrative
Procedure]; thus, the procedure before the
waste management authority shall be
governed by the rules of Ákr., with the
proviso that in cases where the person
obliged to pay contribution fails to fulfil its
obligations of notification, recording,
providing data, as well as payment of waste
disposal contribution and payment of
surcharge, legal consequences set out in Art.
shall be applicable ......................................
The general rule included in Section 75 (5)
of Tvtv. [Act on Nature Protection],
according to which the legal basis and the
extent of a claim for recompense shall be
determined by the nature protection
authority, shall apply also to the authority of
second instance, even if that authority has
not been mentioned expressly by the
legislator .....................................................
Freedom of assembly implies the right to
choose the area serving as a place of
assembly. If the expressing of opinion
happens within tents or caravans, and so it
cannot be identified by an outside observer,
it must be examined whether the public
nature, as one of the substantive
requirements included in the concept of
assembly, is fulfilled or not. Such shelters
are neither indispensable nor usual
accessories for exercising the right to
assembly. Limitations regarding the time of
their use do not affect the essential content
of the right to assemble peacefully and, as
such, shall not qualify as disproportionate..
The state’s liability for environmental
pollution may not only be based on active
conduct; namely, acts and omissions may
equally constitute a conduct endangering the
environment ................................................
If the tax authority is obliged to establish the
value under Section 59, Subsection (1),
point (b) of Itv. [Act on Duties], it shall
follow the legal position it took earlier on
that provision when determining the
commercial value of a real property ...........
In case of property owned by a local
government, the trustee shall exercise the
owner’s rights and shall assume the owner’s
obligations. Nevertheless, the trustee shall
not be entitled to determine on questions
concerning the legal status of the property,
set out in a separate Act and relating to the
owner’s person ...........................................
In the petition alleging the conflict of a local
government decree with other legal norms,
it is insufficient to quote the plaintiff’s
arguments concerning the violation of law
realized by the local government decree;
namely, the petition shall reflect the judge’s

own inner conviction. It is the judge who
shall allege, in the case brought before them
and regarding the law applicable to that
case, the conflict of a local government
decree with other legal norms .....................
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JOGEGYSÉGI PANASZ TANÁCS
A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
Jpe.I.60.009/2022/10. számú jogegységi hatályú
határozata
Rendelkező rész
A Kúria megállapítja, hogy a Pfv.I.21.240/2021/4.
számú, jogegységi panasszal támadott ítélet
jogkérdésben eltér a Pfv.III.21.464/2013/12.,
Pfv.V.21.402/2019/8.,
valamint
a
Kfv.IV.38.015/2018/5. számú – a Bírósági
Határozatok
Gyűjteményében
közzétett
–
határozattól. Az eltérés nem volt indokolt.
A Kúria a bíróságokra nézve kötelező
jogértelmezésként megállapítja, hogy a felek eltérő
megállapodásának hiányában a biztosító helytállási
kötelezettség
alóli
mentesüléséhez
a
szándékosságnak vagy a súlyos gondatlanságnak
nem a mögöttes – foglalkozási, közlekedési –
szabályszegés, hanem a biztosítási esemény, azaz a
kár bekövetkezése vonatkozásában kell fennállnia
ahhoz, hogy alkalmas legyen a mentesülés mint
jogkövetkezmény kiváltására.
Megállapítja továbbá, hogy a szakértői kompetencia
vizsgálatához a felülvizsgálati kérelmet benyújtó
feleknek elegendő a hatályos perrendi szabály
megjelölése és ennek alátámasztása, az ágazati vagy
alacsonyabb szintű részletszabályok hivatkozásának
elmulasztása önmagában nem akadályozza a
felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálását.
Az indokolatlan eltérésre figyelemmel a jogegységi
panasszal támadott ítéletet hatályon kívül helyezi, és
a Kúria felülvizsgálati tanácsát új eljárásra és új
határozat hozatalára utasítja.
A jogegységi panasz elbírálásával összefüggésben
felmerült költséget az állam viseli.
A Kúria elrendeli a határozatának közzétételét a
Magyar Közlönyben.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
A jogegységi panasz alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes mint szerződő fél és biztosított, valamint
az alperes mint biztosító 2016 decemberében
biztosítási szerződést kötöttek. A biztosított
fedezetek – egyebek mellett – az all risks üzemszünet
biztosítás és az all risks vagyonbiztosítás voltak.
[2] Az all risks típusú egyedi vagyonbiztosítási
szerződések feltételei (a továbbiakban: ARSZF) III.
pontja szerint biztosítási esemény a biztosított
vagyontárgyakban vagy azok részeiben a biztosítási
időszak alatt, hirtelen balesetszerűen – véletlen,
váratlan, előre nem látható, külső okból – a
kockázatviselési helyen bekövetkező és a biztosított
vagyontárgyak károsodásával, megsemmisülésével
vagy eltűnésével járó olyan kár, amelynek oka nem
esik a biztosítási feltételekben meghatározott
kizárások alá, valamint amely eseményekre
vonatkozóan a biztosító a biztosítási szerződésben
foglaltak szerint nem zárta ki a kockázatviselési

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

kötelezettségét, továbbá amely javítást vagy pótlást,
helyreállítást tesz szükségessé. Előre nem láthatók
azok a károk, amelyeknek bekövetkeztét, illetve
bekövetkeztének fenyegető lehetőségét a biztosított
az üzemben végzett tevékenységhez szükséges
szaktudás birtokában, illetve a jó gazda
gondosságával nem láthatott előre.
Az általános vagyonbiztosítási feltételek (a
továbbiakban: ÁVF) X.1. és X.2. pontja értelmében
a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége
alól, ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen,
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással a
szerződő fél vagy a biztosított vagy ezek
alkalmazottja okozta, valamint, ha ezek a személyek
szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartással
nem tesznek eleget a kármegelőzési vagy
kárenyhítési kötelezettségüknek. Az ARSZF IX.5. és
XV.2. pontja szerint a kármegelőzési kötelezettség
súlyosan gondatlan megszegése körében az ÁVF
X.1. pontjában felsoroltak a szakképzett személytől
elvárható gondosságot kötelesek tanúsítani, a súlyos
gondatlanság megítélése tekintetében a szakképzett
személytől elvárható magatartás a mérvadó.
2017. január 17-én a felperes raktárban a
társbiztosított targoncavezetője által manuálisan
irányított targonca a két állványsor közötti szűk
folyosós területen hátramenetben egy raklapnak
ütközött és azt nekitolta az állványsor egyik lábának.
Ennek következtében az állványzat eldőlt, és
ledöntött több állványsort is, aminek az
eredményeként a felperes raktárban tárolt árukészlete
részben megsemmisült, részben forgalomba
hozatalra alkalmatlanná vált.
A felperes keresetében 1 210 831 102 forint
biztosítási szolgáltatás megfizetésére kérte kötelezni
az alperest, aki ellenkérelmében a kereset elutasítását
kérte.
Az elsőfokú bíróság közbenső ítéletében
megállapította, hogy az alperes a vagyonbiztosítási
szerződés alapján a felperest a 2017. január 17-én
történt káreset miatt ért kárt megtéríteni tartozik.
Az alperes és az alperesi beavatkozó fellebbezése
folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletében az
elsőfokú bíróság közbenső ítéletét megváltoztatta és
a keresetet elutasította. Az aggálytalannak ítélt
szakértői vélemény alapján megállapította, hogy a
targoncavezető manuálisan irányította a targoncát,
amikor a keskeny folyosós területen hátramenetben
egy raklapnak ütközött és azt nekitolta az állványsor
egyik lábának. Ebből azt a jogi következtetést vonta
le, hogy a targoncavezető azért nem látta előre a kár
bekövetkezését, mert bízott abban, hogy manuális
irányítással sem fog raklapnak vagy polcnak ütközni.
Nem azzal a szándékkal váltott manuális irányításra,
hogy kárt okozzon, de tudatának át kellett fognia,
hogy ha a tiltások és a veszélyes üzemi jelleg ellenére
a keskeny folyosóban manuális irányításra vált,
akkor a személy- és vagyonbiztonságot fokozottan
veszélyeztető helyzetet teremt, amelyben csekélynek
tekinthető vezetési hiba is aránytalanul súlyos
következményekkel,
akár
a
polcrendszer
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[8]

[9]

[10]

[11]

összedőlésével is járhat. A targoncavezető
könnyelműen bízott a manuális vezetés esetén
fenyegető súlyos következmények elmaradásában,
amely könnyelműséget a szándékossággal határos
súlyos gondatlanságnak értékelt, és ezt az egyedi
megállapodás 2.1. pontja alapján a felperes terhére is
figyelembe vette. Ebből arra a következtetésre jutott,
hogy a targoncavezető súlyos gondatlansága miatt
nem látta előre a kárt, ezért a káresemény nem
minősül az ARSZF III. pontjában meghatározott
biztosítási eseménynek.
A mentesülés körében rögzítette, hogy a
targoncavezető a társbiztosított munkavállalójaként
jogosult volt az árukészlet kezelésére, mozgatására,
rakodására, így súlyosan gondatlan magatartása az
alperes mentesülését eredményezheti, amellyel
kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
6:463–6:464. §-aira és az ÁVF szabályozására
hivatkozott. A targoncavezető magatartását
jogellenesnek ítélte egyrészt azért, mert kárt okozott,
másrészt azért, mert megszegte a munkavégzésére
vonatkozó tételes szabályokat. A hátramenetben
elkövetett vezetési hibát nem tekintette súlyosan
gondatlan magatartásnak, mert az ütközést csekély
súlyú figyelmetlenség vagy vezetési hiba is
okozhatta. A kármegelőzési kötelezettség súlyosan
gondatlan megszegésének értékelte ugyanakkor azt,
hogy a targoncavezető megszegte azokat a
rendelkezéseket, amelyek célja kimondottan a
személy- és vagyonbiztonság megóvása, éppen az
emberi hibára visszavezethető, csekély súlyú
figyelmetlenségből vagy vezetési hibából eredő
veszélyhelyzetek kialakulásának elkerülése volt.
Ennek következménye, hogy az alperes akkor is
mentesül a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól, ha
a káresemény egyébként biztosítási eseménynek
minősülne.
A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezését, és új határozat hozatalával
az elsőfokú bíróság közbenső ítéletének a
helybenhagyását kérte szövegezésbéli pontosítással.
A felülvizsgálati kérelem szerint a jogerős ítélet sérti
a Ptk. 6:8. § (1) és (3) bekezdését, a 6:86. § (1)
bekezdését, a 6:439. § (1)–(2) bekezdéseit, a 6:463. §
(1) bekezdését és a 6:464. § (1)–(2) bekezdéseit,
valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 3. § (3)
bekezdését, a 164. § (1) bekezdését, a 177. § (1)
bekezdését, a 206. § (1) bekezdését és a 235. § (1)
bekezdését.
Érvelése szerint a bíróság jogerős ítéletében
jogszabálysértő módon állapította meg, hogy a
káresemény nem minősül biztosítási eseménynek,
illetve az alperes mentesül a biztosítási szolgáltatás
teljesítésének kötelezettsége alól.
A régi Pp. 206. § (1) bekezdésének és a 177. § (1)
bekezdésének megsértésére hivatkozva előadta,
hogy a bíróság jogszabálysértően értékelte a
rendelkezésre álló bizonyítékokat, a bizonyítási
eljárás
lefolytatására
vonatkozó
előírások
megsértésével fogadta el irányadónak a kirendelt
szakértő véleményét. A targonca működtetése
szakkérdés, így a bíróság abban szakértői bizonyítás
nélkül nem foglalhat állást. A kirendelt szakértő
közúti
közlekedésbiztonsági
műszaki
(balesetelemzés) és gépjármű-közlekedési műszaki

(javítás,
karbantartás,
járműértékelés)
kompetenciával rendelkezik, így nem tartozik a
szakterületéhez sem az emelőgépekkel, sem a
járműautomatizálással
kapcsolatos
kérdések
vizsgálata. A kirendelt szakértő nem végezte el
azokat a vizsgálatokat, amelyek szükségesek lettek
volna az üzemmóddal kapcsolatos kérdés
megválaszolásához, másfelől nem rendelkezik a
releváns kérdések megválaszolásához szükséges
kompetenciával.
A
biztosítási
szolgáltatás
teljesítésének a hátrameneti üzemmódra alapított
megtagadása tekintetében bizonyításra a régi Pp.
164. § (1) bekezdése alapján az alperes volt köteles,
így annak sikertelensége a régi Pp. 3. § (3)
bekezdésére tekintettel az ő terhére esik.
[12] Arra hivatkozott, hogy a másodfokú bíróságnak a
súlyos gondatlansággal kapcsolatos értékelése a Ptk.
6:464. § (1)–(2) bekezdéseibe és a 6:463. § (1)
bekezdésébe ütközik. A bírói gyakorlat a
szándékosság és a súlyos gondatlanság fogalmát
szűken értelmezi (BH 2021.39., BH 2021.40.). A
súlyos gondatlanság megítéléséhez a károkozó
aktuális akarati, tudati állapotát kell vizsgálni,
szubjektív elemként pedig azt, hogy a gondossági
kötelezettségét kirívóan elhanyagolta-e. Súlyos
gondatlanság akkor állapítható meg, ha a gondosság
elhanyagolása olyan feltűnő mértékű, amely súrolja
a szándékosság, az eredmény kívánásának határát.
[13] A Kúria Pfv.V.21.402/2019/8. számú határozatára
utalva előadta, hogy ha a targoncavezető tudatosan
sértette meg a manuális üzemmód alkalmazására
vonatkozó tilalmat, úgy ez csak a károkozás
jogellenességi
feltételéhez
kapcsolódna,
a
szabálysértés tudatosságának azonban nem a
szabályszegés, hanem a biztosítási esemény
bekövetkezése, a raktár összedőlése vonatkozásában
kell megvalósulnia. A Kúria Pfv.III.21.464/2013/12.
számú határozatára hivatkozva kifejtette, hogy a
targoncavezető tudata a belenyugvás szintjét
határolóan sem terjedt ki a káresemény
bekövetkezésére. Önmagában az, hogy tudatosan
megszegte a tevékenységére vonatkozó szabályokat,
és azt gondolta, hogy manuális irányítás mellett is
károkozás nélkül tud közlekedni a sorok között, nem
minősül súlyosan gondatlan magatartásnak.
Feladatát
nyilvánvalóan
a
káresemény
bekövetkezése nélkül kívánta végrehajtani, így a
káreseménnyel mint magatartása következményével
semmilyen mértékben nem számolt. A Ptk.
6:464. §-ának megsértését jelenti a másodfokú
bíróságnak a jogerős ítéletben kifejtett értelmezése,
amely a tudatos szabályszegést a súlyos
gondatlansággal azonosítja. A Kúria határozatai
alapján a mentesülés egészen kivételes esetnek
tekinthető. Az előreláthatóság és a súlyos
gondatlanság tartalma lényegét tekintve ugyanaz.
Súlyosan gondatlan magatartásnak csak olyan
magatartás tekinthető, amely a konkrét káresemény
bekövetkezésének az előrelátását is magában
hordozza, amely a jelen esetben nem valósult meg. A
jogerős ítélet sérti a Ptk. 6:463. § (1) bekezdését, mert
a manuális üzemmód tényszerűsége sem
eredményezhetné
a
biztosítási
szolgáltatás
teljesítésének megalapozott elutasítását.
[14] Az alperes a felülvizsgálati ellenkérelmében a
jogerős ítélet hatályában való fenntartását kérte.
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A Kúria jogegységi panasszal támadott
határozata
A Kúria ítéletében a jogerős ítéletet hatályában
fenntartotta. Megállapította, hogy a másodfokú
bíróság döntésével szemben a biztosítási esemény
bekövetkezett, ezért az alperes mentesülése körében
kellett a felülvizsgálati kérelemben megjelölt eljárási
és anyagi jogszabálysértéseket elbírálnia.
Rámutatott, hogy a felperes érvelése ellenében a régi
Pp. 177. § (1) bekezdése a szakértői bizonyítás
feltételeit
szabályozza,
ugyanakkor
ennek
szükségessége a perben nem volt vitatott. Az
igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX.
törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 4. § (1) bekezdése
alapján igazságügyi szakértői tevékenységet az erre
feljogosított szakértő végezhet, aki a névjegyzékbe
vételét követően esküt tesz, tevékenységét ezt
követően kezdheti meg. A szakértők szakterületeit
külön jogszabályok határozzák meg [például 9/2006.
(II. 27.) IM rendelet, 282/2007. (X. 26.) Korm.
rendelet], ezek megsértése esetén a szakértő
kompetenciavétséget
követ
el.
A
Kúria
felülvizsgálati
tanácsa
szerint
a
felperes
felülvizsgálati kérelmében a kirendelt szakértő
kompetenciájának a hiányát állította, de ezzel
tartalmi
kapcsolatban
lévő
megsértett
jogszabályhelyet nem jelölt meg, így azt a Kúria
felülvizsgálati tanácsa érdemben nem vizsgálhatta.
A súlyos gondatlanság megítélésével kapcsolatban
úgy foglalt állást, hogy a Kúria gyakorlata szerint a
súlyos gondatlansághoz nem elegendő óvatlanság
vagy figyelmetlenség (Kúria Pfv.V.20.760/2019/4.,
megjelent: BH 2021.40.). Súlyos gondatlanság akkor
állapítható meg, ha a gondosság elhanyagolása olyan
feltűnő mértékű, hogy súrolja a szándékosság, az
eredmény kívánásának a határát, azt a felelőtlenség,
az esetleges hátrányos következmények iránti
nagyfokú
közömbösség
jellemzi
(Kúria
Pfv.V.21.994/2018/4., megjelent: BH 2021.39.). A
gondossági kötelezettség kirívó elhanyagolását, a
megvalósult
negatív
következmények
előreláthatóságát kell vizsgálni; ha az adott tényállás
mellett számolni kellett a kár bekövetkezésének a
kockázatával, és ennek ellenére tanúsítottak kirívóan
felelőtlen magatartást, úgy súlyos gondatlanság áll
fenn (Kúria Pfv.V.20.313/2020/6., megjelent: BH
2021.311.).
A Kúria felülvizsgálati tanácsának álláspontja szerint
a lefolytatott bizonyítás alapján tényként az
állapítható meg, hogy a targonca manuális
üzemmódban volt, valamint a szaktudással
rendelkező targoncavezető ismerte a sorok közötti
manuális haladás tilalmát és annak indokát. Ennek
ellenére a kezelési útmutatót és a raktározási
szabályzatot megszegte, holott ezek célja éppen a
személy- és vagyonbiztonság megóvása és a
veszélyhelyzetek kialakulásának az elkerülése volt.
A szakképzett targoncavezető a kár megelőzése
körében gondossági kötelezettségét feltűnően
elhanyagolta, mert bár ismerte a megsértett szabály
indokát és ebből eredően a jogsértés jelentőségét,
súlyát és lehetséges következményeit, ennek ellenére
aktiválta a manuális üzemmódot. E magatartása
pedig okozati összefüggésben áll a kár
bekövetkezésével, abban közrehatott. A másodfokú
bíróság e körülmények figyelembevételével helyesen
jutott
arra
a
következtetésre,
hogy
a
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targoncavezetőnek az a magatartása, hogy kézi
irányításra kapcsolta a targoncát a keskeny folyosón,
nem tartotta be a biztonsági előírásokat, az ütközés
fokozott veszélyét idézte elő. Számolnia kellett azzal
is, hogy a fokozott veszéllyel járó tevékenysége
folytán jelentős károsodás következhet be, mégis
gondossági kötelezettségét kirívóan elhanyagolva,
felelőtlenül bízott a hátrányos következmények (a
vagyoni kár) elmaradásában. A kármegelőzési
kötelezettség súlyosan gondatlan elmulasztása miatt
a másodfokú bíróság helyesen döntött az alperes
mentesüléséről.
A jogegységi panasz
[19] A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be
jogegységi panaszt a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (1)–(2) bekezdéseire
alapítottan, kérve a jogerős ítélet hatályon kívül
helyezését, a bíróságokra kötelező jogértelmezés
megállapítását, valamint a Kúria új eljárásra és új
határozat hozatalára utasítását.
[20] A felperes álláspontja szerint a Kúria felülvizsgálati
tanácsának ítélete jogkérdésben indokolatlanul eltért
a Kúria közzétett határozataitól.
[21] A felperes annyiban egyetértett a Kúria döntésével,
hogy a biztosítási esemény bekövetkezett. Ezt
meghaladóan az alábbiakat adta elő.
[22] A Bszi. 41/B. § (1) bekezdése alapján a súlyos
gondatlanság
értékelésével
kapcsolatos
felülvizsgálati ítéleti rendelkezésekre tekintettel
sérelmezte, hogy a Kúria nem értékelte (nem is
érintette) és nem bírálta el a felülvizsgálati
kérelemben hivatkozott közzétett eseti kúriai
döntésekre vonatkozó érvelést.
[23] Ügyazonosságot állítva szerinte a Kúria döntése
jogkérdésben eltér a felülvizsgálati kérelmében már
hivatkozott, a Kúriának a Bírósági Határozatok
Gyűjteményében közzétett Pfv.III.21.464/2013/12.
és Pfv.V.21.402/2019/8. számú határozatában
foglaltaktól.
[24] Arra hivatkozott, hogy a Pfv.III.21.464/2013/12.
számú és a támadott kúriai határozat tényállása
lényegét tekintve azonos. A hivatásosként munkát
végző
károkozó
tudatosan
megsérti
a
munkavégzésére vonatkozó szabályokat, de nem
számol
annak
lehetséges,
káresemény
bekövetkezésében megnyilvánuló eredményével,
illetve bízik annak elmaradásában.
[25] Előadta, hogy a Kúria a korábbi ítéletében a támadott
ítéletben foglaltaktól érdemben eltérő döntésre jutott,
és elvi jogértelmezést adva kifejtette, hogy a tudatos
szabályszegés és az ezen keresztül megállapítható
tudatos gondatlanság nem azonosítható a biztosítói
mentesülés feltételét képező súlyos gondatlansággal;
ez abban az esetben állapítható meg, ha a károkozó a
konkrét következményekkel (a határozat szerinti
esetben „ezekkel” a következményekkel, tehát a
kisodródással és a felborulással, mely a támadott
ítélet szerinti esetben a polcnak ütközéssel és a
raktárdőléssel azonosítható) a szabályszegő
magatartás tanúsításakor már számolt, tudattartalma
e lehetséges következményekbe való belenyugvás
határát, illetve azok kívánása határát elérte volna.
[26] Érvelése értelmében a Pfv.V.21.402/2019/8. szám
alatti határozatában pedig a Kúria éppen azt
rögzítette, hogy a súlyos gondatlanság megítélése a
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[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

kármegelőzési kötelezettség körében sem szakadhat
el a konkrét eredmény előrelátásától és az arra
vonatkoztatható, azaz a szándékosság határát súroló
gondatlanságtól, mivel a gondatlanságnak csak akkor
van jelentősége, azaz akkor tekinthető mentesülésre
vezető súlyos gondatlanságnak, ha az a károkozás
előidézésére irányul.
Kifejtette, hogy a Kúria támadott ítélete a
Pfv.V.21.402/2019/8. szám alatt közzétett kúriai
határozatnak a súlyos gondatlanság kármegelőzési
kötelezettség körében történő értékelésével
kapcsolatos elvi állásfoglalását figyelmen kívül
hagyta, attól eltért, anélkül, hogy az eltérésnek
indokát adta volna.
Arra hivatkozott, hogy a súlyos gondatlanság
biztosítási jogi fogalmának a tudatos szabálysértések
eredményre (a kár bekövetkezésére) irányultságtól
függetlenül történő értelmezése és az ezen alapuló
biztosítói mentesülés terjedelmének indokolatlan
kiszélesítése, továbbá annak a kármegelőzési
kötelezettség teljesítésének értékelése körében
történő
téves
értelmezése
–
miként
Pfv.V.21.402/2019/8. szám alatti ítélet tartalmazza, a
jogellenességi és az eredményhez kapcsolódó feltétel
„összemosása” – a korábban kifejtett kúriai
állásponthoz képest markánsan eltérő jogértelmezést
jelent, melynek irányadóként történő érvényesülése
azt eredményezné, hogy a gondatlan magatartás a
szabálysértés tudatossága esetén a kármegelőzési
kötelezettségre vonatkoztatva mindig a biztosító
mentesülésére vezetne, abban az esetben is,
amennyiben magának a káreseménynek a
bekövetkezése tekintetében a súlyos gondatlanság
nem lenne megállapítható. Ez végső soron minden
tudatos szabálysértés esetén a biztosító mentesülését
jelentené,
mivel
minden
ilyen
esetben
megállapítható, hogy a károkozó ugyan nem akarta a
kár bekövetkezését és abba nem is nyugodott bele, de
amennyiben nem sért szabályt, nem történt volna
káresemény.
A felperes a Bszi. 41/B. § (2) bekezdése alapján
elsőként a bizonyítási eljárással kapcsolatos
felülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálatának
mellőzését kifogásolta. Sérelmezte, hogy a támadott
ítélet indokolásában a Kúria rögzítette, hogy a
felperes a felülvizsgálati kérelmében a kirendelt
szakértő kompetenciájának a hiányát állította,
azonban arra hivatkozva, hogy ezzel tartalmi
kapcsolatban lévő megsértett jogszabályhelyet nem
jelölt meg, azt érdemben nem vizsgálta.
Előadta, hogy a sérelmezett döntés eltér a Kúria
Pfv.V.21.483/2013/8.,
Pfv.V.21.739/2013/9.,
Mfv.I.10.396/2016/1., Pfv.V.20.301/2015/6. és
Pfv.III.21.650/2019/8. számú határozatától. Arra
hivatkozott, hogy a régi Pp. 272. § (3) bekezdése
alapján önmagában a megsértett jogszabályhely
téves megjelölése miatt a felülvizsgálati kérelem nem
utasítható el. Megítélése szerint a közzétett eseti
döntések expressis verbis rögzítik, hogy amennyiben
a felülvizsgálati kérelemben tartalmilag helyesen
történik hivatkozás a jogszabálysértés tényére, de a
megsértett jogszabályhely megjelölése téves, ezen
okból a felülvizsgálati kérelem nem utasítható el,
azaz annak elbírálása nem mellőzhető.
A Bszi. 41/B. § (2) bekezdése körében előadta azt is,
hogy
a
felülvizsgálati
kérelmében
azzal
kapcsolatban, hogy a szakértő szakvéleménye csak

azon
szakterületen
értékelhető,
amelyben
kompetenciával rendelkezik, több 2012. január 1.
napját követően hozott és közzétett eseti döntésre is
hivatkozott (Kúria Kfv.III.35.245/2015., megjelent:
BH 2016.5.126; Kúria Kfv.IV.38.015/2018/5.,
megjelent: BH 2020.5.161.). E döntések a
felülvizsgálati kérelemben hivatkozottakkal egyező
módon a megsértettként tárgyalt jogszabályként a
pervitelt meghatározó eljárási kódex, azaz a régi Pp.
177. §-át, illetve 206. §-át és nem a felülvizsgálati
ítéletben idézett további, speciális, illetve alsóbb
rendű jogszabályokat jelölték meg. A Kúria
felülvizsgálati ügyben eljárt tanácsa e határozatokat
figyelmen kívül hagyta, és a kúriai gyakorlattól
eltérően a szakértői kompetencia vitatásához további,
alacsonyabb szintű jogszabályok megjelölését írta
elő. Ezzel a támadott ítélet ellentétes a fentebb
megjelölt, a bírósági határozatok gyűjteményében
közzétett határozatokkal.
Az ellenérdekű fél nyilatkozata
[32] Az alperes – akinek a nyilatkozatához a beavatkozó
is csatlakozott – a jogegységi panasz elutasítását és a
felperes eljárási költségek fizetésére kötelezését
kérte.
[33] Arra hivatkozott, hogy a jogegységi panasz érdemi
vizsgálat nélküli elutasításának van helye azon
okból, hogy a kérelem szerinti határozat nem
hozható, mivel a támadott ítélet egyes pontjait nem
lehet hatályon kívül helyezni. Az pedig a tisztességes
eljáráshoz való jogát sértené, ha a Jogegységi Panasz
Tanács a kérelmen túlterjeszkedve hozna hatályon
kívül helyező határozatot.
[34] A súlyos gondatlanság értékelésével kapcsolatban
szerinte a felperes állításával szemben nem
állapítható meg ügyazonosság a megjelölt kúriai
határozatok és a támadott döntés tekintetében. Arra
hivatkozott, hogy eltér az ügyek tényállása, az
alapügy tárgyát más típusú biztosítások képezték,
más
rendeltetési
céllal,
más
jogszabályi
rendelkezések voltak alkalmazandók, és eltérő
magatartásokat vizsgáltak.
[35] Érvelése értelmében a támadott ítélet jogkérdésben
nem is tér el a felperes által megjelölt döntésektől, ha
pedig mégis megállapítható az eltérés, úgy az
indokolt volt.
[36] Az eljárásjogi kérdés vonatkozásában előadta, hogy
a Bszi. 41/C. § (10) bekezdésén keresztül
alkalmazandó (6) bekezdés h) pontja alapján az
eljárás megszüntetendő, mert a panasz kérelem nem
tartalmaz olyan érdemben vizsgálható kúriai
határozatot, amitől a támadott ítélet eltérne.
[37] Szerinte a felperes által megjelölt ítéletek közül négy
semmilyen
mértékben
nem
mutat
sem
ügyazonosságot, sem jogkérdésben való eltérést a
támadott határozattól. Az Mfv.I.10.396/2016/1.
számú ítéletben pedig a Kúria azt állapította meg,
hogy a korábbi és a jelenleg hatályos munkajogi
szabályozás egyező tárgyú szakaszait cserélte fel
nyilvánvaló elírásként a kérelmező. A felülvizsgálati
kérelmében ugyanakkor a felperes nem elírta a
jogszabályhelyeket, hanem elmulasztott hivatkozni a
megfelelő jogszabályhelyre.
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának döntése
és annak jogi indokai
[39] A jogegységi panasz alapos.
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[40] A felperes a jogegységi panaszát a Bszi. 41/B. §
(1)–(2) bekezdései alapján terjesztette elő. A
megjelölt rendelkezések értelmében polgári
ügyekben jogegységi panasznak van helye – a
pervezetésre vonatkozó végzés kivételével – a
Kúriának az eljárási törvény alapján felülvizsgálati
kérelemmel nem támadható határozata ellen, ha a
felülvizsgálati kérelemben a Kúria 2012. január 1.
után hozott és a Bírósági Határozatok
Gyűjteményében
közzétett
határozatától
jogkérdésben való eltérésre már hivatkoztak, és a
Kúria az eltéréssel okozott jogsértést határozatában
nem orvosolta. Emellett jogegységi panasznak van
helye akkor is, ha a Kúria ítélkező tanácsa
jogkérdésben – jogegységi eljárás kezdeményezése
nélkül – úgy tér el a Kúria közzétett határozatától,
hogy az adott eltérésre az alsóbb fokú bíróságok
határozatában nem került sor.
[41] A Kúria elöljáróban utal arra, hogy a jogegység
követelményét Magyarország Alaptörvényének 25.
cikk (3) bekezdése rögzíti, kimondva, hogy „[a]
Kúria biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának
egységét.” A Kúria e feladatát az ítélkezése során
akkor teljesíti, ha a közzétett kúriai döntéseiben
elfogadott jogértelmezés elvi tartalmát az azonos
ügyekben követi.
[42] Amint arra a Kúria a Jpe.I.60.002/2021/7. és a
Jpe.I.60.005/2021/5.
számú
határozataiban
rámutatott: 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, amelynek
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.
[43] Következésképpen – a jogegységi panasz
eljárásokban formálódó gyakorlatot követve – a
jogegység követelményén belül az az elvárás, hogy
ugyanazon
jogkérdést
felvető
ügyekben
(ügyazonosság) a jogértelmezés is azonos legyen. Ha
hiányzik az ügyek közötti lényegi összevethetőség,
mert eltérő hátterűek a bírói döntések, akkor nem
értelmezhető a jogegység.
[44] Ahogy azt a Kúria a fenti határozataiban kifejtette, az
ügyazonosság több tényező által befolyásolt,
összetett jogi fogalom, amelyet mindig esetről esetre
kell vizsgálni. Ennek során szigorúan kell venni
például az összehasonlított bírói döntésekben az
alkalmazott anyagi jogszabály egyezőségét (hatály,
normatartalom) és a jogértelmezés szempontjából
releváns tények lényegi hasonlóságát.
[45] Nincs ügyazonosság a Kúria szerint például azonos
anyagi jogi háttér mellett eltérő kereseti vagy eltérő
felülvizsgálati érvelés esetén.
[46] Mindemellett nyilvánvalóan eltérően kell vizsgálni
az ügyazonosság fennállásának feltételeit eljárásjogi
kérdések esetén, figyelemmel arra, előfordulhat,
hogy ugyanazon eljárásjogi rendelkezéseket eltérő
ténybeli és anyagi jogi alapon elbírálandó ügyekben
kell azonosan alkalmazni. E körben tehát annak kell
jelentőséget tulajdonítani, hogy az alkalmazott
eljárási
rendelkezés
azonos-e,
és
az
összehasonlítandó ügyekben az alkalmazott
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normával összefüggésben felvetett absztrakt
jogkérdés azonos vagy eltérő módon került
megválaszolásra (Jpe.II.60.027/2021/7.).
A felperes lényegében három jogi kérdésben kérte a
Kúria Jogegységi Panasz Tanácsát a kötelező
jogértelmezés megállapítására: érvelése a súlyos
gondatlanság
értékelésével
kapcsolatos
felülvizsgálati megállapításokra, a kirendelt szakértő
kompetenciája
vizsgálatához
szükséges
jogszabályok
megjelölésére,
valamint
a
felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatához
szükséges jogszabálysértések helyes megjelölésére
terjedt ki.
A súlyos gondatlanság körében a Kúria
maradéktalanul osztotta a felperes érvelését mind a
jogegységi
helyzet
fennállása,
mind
az
ügyazonosság, mind a jogértelmezési kérdés
lényegét érintően.
A felperes helyesen hivatkozott jogegységi
panaszában arra, hogy a Bszi. 41/B. § (1) bekezdése
szerinti feltételek fennállnak, tekintettel arra, hogy az
e körben előadott eltérésre, a megjelölt határozatokra
már a felülvizsgálati kérelmében is hivatkozott.
Mind a Pfv.III.21.464/2013/12. számú közbenső
ítélet, mind a Pfv.V.21.402/2019/8. számú ítélet
esetén az ügyazonosságot illetően a Kúria annak
tulajdonított jelentőséget, hogy az ügyek tárgya
vagyonbiztosítási
szerződés
szabályainak
értelmezése, a szabályszegés tudatos volt, a
károkozók tudatos szabályszegése és a káresemény
mint biztosítási esemény közötti okozati összefüggés
vizsgálata a per tárgyát képezte. A felperesek
mindkét
esetben
a
biztosító
helytállási
kötelezettségének a megállapítását kérték, az alperes
biztosító pedig mindkét esetben arra hivatkozott,
hogy súlyos gondatlanság miatt mentesül a
felelősség alól. Mindkét esetben a súlyos
gondatlanságon alapuló – korábban hatályos és
jelenlegi – Ptk. szabályra hivatkoztak. Mindebből
következően nem volt akadálya a jogértelmezési
kérdés helyes megállapításának.
A Ptk. 6:463. § (1) bekezdése szerint a szerződő fél
és a biztosított a kár megelőzése érdekében az adott
helyzetben általában elvárható magatartást köteles
tanúsítani. Ezt az elvárhatósági követelményt kell
támasztani abban az esetben is, ha a szerződés
szabályozza a szerződő fél és a biztosított
kármegelőzési teendőit, előírja a kár megelőzését
vagy enyhítését célzó eszközöket, eljárásokat,
szakképzettségi követelményeket.
A 6:464. § (1) bekezdésének c) pontja szerint a
biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól –
egyebek mellett – akkor, ha bizonyítja, hogy a kárt
jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartással a biztosított vagyontárgy kezelésére
jogosított tagja, munkavállalója vagy megbízottja
okozta.
E körben a Kúria fontosnak tartja kiemelni, hogy a
kártérítési felelősség fennállásának feltételeit különkülön kell vizsgálni és a különböző tényállási elemek
összemosásának elkerülésére fokozott figyelmet kell
fordítani. A kárkötelem egyes elemei, így a károkozó
magatartás, a kár, e kettő közötti okozati összefüggés
és a felróhatóság, valamint a biztosító
mentesüléséhez a jogszabályban előírt követelmény,
a jogellenesség a konkrét ügyben külön-külön
vizsgálandó körülmények. Ennek indoka, hogy a Ptk.
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– fentebb hivatkozott – 6:464. § (1) bekezdésének c)
pontja a biztosító mentesülésének együttes feltételeit
határozza meg: előírja egyrészt a biztosított (a
szerződő fél) magatartásának jogellenességét,
másrészt a biztosítottnak (a szerződő félnek) a
biztosítási esemény bekövetkezését (a kárt) előidéző
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartását.
A konkrét esetben a vizsgálat tárgyát képezte, hogy a
társbiztosított alkalmazottja mint targoncavezető a
munkavégzésére irányadó foglalkozási szabályokat
megszegte, amely közrejátszott a káresemény
bekövetkezésében. Ez a szabályszegés azonban a
kárkötelem jogellenességi feltételeihez kapcsolódik,
és a jogerős ítéletben kifejtett indokokkal ellentétben
nem jelentheti egyszersmind azt is, hogy a károkozó
szubjektíve
tisztában
volt
magatartása
következményével, számolnia kellett a kár
bekövetkezésével.
E körben mind a másodfokú bíróság, mind a Kúria
felülvizsgálati tanácsa helytelenül foglalt állást arról,
hogy a targoncavezetőnek az a magatartása, hogy
kézi irányításra kapcsolta a targoncát a keskeny
folyosón és nem tartotta be a biztonsági előírásokat a
gondossági kötelezettség kirívó elhanyagolását
jelenti, egyszersmind a targonca vezetőjének
számolnia kellett azzal, hogy a fokozott veszéllyel
járó tevékenysége folytán jelentős károsodás
következhet be, mégis, gondossági kötelezettségét
kirívó mértékben elhanyagolva, felelőtlenül bízott a
hátrányos jogkövetkezmények elmaradásában. E
jogértelmezés elfogadása – a Ptk. rendelkezései
ellenében – gyakorlatilag azt jelentené, hogy a súlyos
szabályszegés mint a kárkötelem jogellenességi
eleme automatikusan azt eredményezi, hogy a
károkozó a kárt szándékosan vagy súlyosan
gondatlanul okozta, következésképpen ilyen esetben
szükségtelen a károkozó tudattartalmának vizsgálata.
A Ptk. szövegével ellentétes következtetés pedig
eleve nem felelne meg az Alaptörvény 28. cikkében
előírt értelmezési szabálynak, mivel sem az
értelmezett rendelkezés célját, sem az észszerűség
követelményét nem venné figyelembe.
A fentiekkel szemben az alperes helytállási
kötelezettség
alóli
mentesüléséhez
a
szándékosságnak vagy a súlyos gondatlanságnak
nem a mögöttes (foglalkozási, közlekedési)
szabályszegés, hanem a biztosítási esemény, azaz a
kár bekövetkezése vonatkozásában kell fennállnia
ahhoz, hogy alkalmas legyen a jogkövetkezmény
kiváltására (Kúria Pfv.V.21.402/2019/8.). A konkrét
esetben önmagában a foglalkozási szabályszegés
ilyen következtetés levonására nem adhat alapot. Az
alperesnek olyan további tényeket kellett volna
bizonyítania, amelyek a társbiztosított alkalmazottja
magatartásának közvetlenül az eredmény (azaz a kár)
előidézése tekintetében súlyosan gondatlan
minősítését
megalapozzák
(Kúria
Pfv.V.21.402/2019/8.).
Ahogy azt a Kúria a következetes, a felperes által is
hivatkozott gyakorlatában hangsúlyozza: a súlyos
gondatlanság általában akkor állapítható meg, ha a
gondosság olyan feltűnő elhanyagolása áll fenn, ami
már egészen közel áll a szándékossághoz. A súlyos
gondatlanságnak emellett csak akkor van
jelentősége, ha az a károsodás előidézésére irányul
(Kúria Pfv.III.21.464/2013/12.). Ez az adott esetben
a gondosság olyan szintű elhanyagolásában
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jelentkezett volna, amelyből következően a
társbiztosított alkalmazottja szinte a kár mint
eredmény bekövetkezését kívánta. Ez a konkrét
esetben a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján
biztosan nem állapítható meg.
Mindezek alapján a Kúria megállapította, hogy a
jogerős ítélet a Kúria közzétett gyakorlatától –
különös tekintettel a Pfv.III.21.464/2013/12.,
Pfv.V.21.402/2019/8. számú határozatokra –
indokolatlanul eltért.
A felperes jogegységi panaszában arra is hivatkozott,
hogy a Kúria felülvizsgálati tanácsa a Bszi. 41/B. §
(2) bekezdése alapján indokolatlanul eltért a Kúria
közzétett gyakorlatától akkor, amikor a kirendelt
szakértő
kompetenciavétségére
vonatkozó
érvelésének elbírálását mellőzte.
A hivatkozott eltérés az alábbiakra figyelemmel
megállapítható.
E körben a Kúria mindenekelőtt rámutat: nem helyes
a felperesnek az az érvelése, amely szerint a Kúria a
jogszabálysértés megjelölése körében kialakított
gyakorlattól eltért volna. A jogszabálysértés
megjelölésének követelményrendszerét a Kúria – a
korábbi bírói gyakorlatot megerősítve – a
felülvizsgálati kérelem hivatalbóli elutasításának
egyes kérdéseiről szóló 1/2016. (II. 15.) PK
véleményben jelenítette meg. Az önmagában nem
kötő erejű kollégiumi vélemény 3. pontját a Kúria
tanácsai követik, ezért azt a Jogegységi Panasz
Tanács kötelezőnek tekinti (Pfv.V.20.917/2021/8.,
Gfv.VI.30.367/2021/6., Pfv.I.21.083/2019/12.). A
hivatkozott PK vélemény 3. pontja szerint a
felülvizsgálati kérelem egymással szorosan
összefüggő
kötelező
tartalmi
kellékei
a
jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely
megjelölése, valamint annak kifejtése, hogy a fél a
határozat megváltoztatását milyen okból kívánja.
Ezen együttes törvényi feltételeknek a fél akkor tesz
eleget, ha egyrészt a megsértett jogszabályhelyet
konkrétan megjelöli, másrészt pedig a hivatkozott
jogszabálysértést tartalmilag is körülírja, az arra
vonatkozó jogi álláspontját kifejti, vagyis, ha a
jogszabálysértésre való hivatkozása indokait is
ismerteti. Mindezek bármelyikének hiánya a
felülvizsgálati kérelem hivatalbóli elutasítását
eredményezi.
A megsértett jogszabályhelyet a felülvizsgálati
kérelmet benyújtó félnek pontosan kell megjelölnie:
a felhívott jogszabályon belül konkrétan meg kell
jelölnie, hogy a határozat melyik §-nak esetlegesen
mely bekezdését vagy pontját sérti, és ehhez
kapcsolódóan kell a jogi érvelését előadnia. Igaz
ugyan, hogy a tévesen megjelölt jogszabálysértés
önmagában nem eredményezheti a felülvizsgálati
kérelem hivatalbóli elutasítását, ugyanakkor a
tartalmilag eltérő hivatkozás helyett a Kúria nem
azonosíthatja a helyes jogszabályi hivatkozást és nem
állapíthatja meg annak megsértését sem.
Mindezt szem előtt tartva a Kúria hangsúlyozza: a
konkrét esetben a felperes a felülvizsgálati
kérelmében megjelölte azt a perrendi szabályt, ami a
szakértői kompetencia vitatására adhat alapot. A régi
Pp. 177. § (1) bekezdése szerint, „[h]a perben
jelentős
tény
vagy
egyéb
körülmény
megállapításához vagy megítéléséhez olyan
különleges szakértelem szükséges, amellyel a
bíróság nem rendelkezik, a bíróság szakértőt rendel
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ki”. Emellett hivatkozott a régi Pp. 206. § (1)
bekezdésére is, amelynek alkalmazása körében –
kétség esetén – az ágazati, szakértőkre vonatkozó
jogszabályok vizsgálatával, adott esetben a szakértő
nyilatkoztatásával kell tisztáznia a bírónak a
szakértői kompetencia meglétét. A felperes e
perrendi szabályokra hivatkozva állította a szakértő
megfelelő szakértelmének hiánya miatt azt, hogy az
eljárt bíróságok jogsértő bizonyítékot vettek
figyelembe és értékeltek.
Az idézett perrendi szabály [régi Pp. 177. § (1)
bekezdés] kifejezi a szakértői bizonyítás alapvető
jellemzőit: a bíróság oldalán a tények megítéléséhez
szükséges szakértelem hiányát, amellyel viszont a
szakértő rendelkezik. E rendelkezésből tehát az is
következik, hogy a bíróságnak a szakkérdés
megítéléséhez megfelelő szakértelemmel rendelkező
szakértőt kell kirendelnie. Nem vitásan a szakértői
kompetencia
megítéléséhez
szükséges
részletszabályokat ágazati – és jellemzően
alacsonyabb szintű – rendelkezések tartalmazzák,
ugyanakkor a Kúria következetes gyakorlata szerint
ennek vitatására elegendő a perrendi szabályok
megjelölése mellett ennek alátámasztása, a
megfelelő szakértelem hiányát alátámasztó
indokoknak
az
előadása
(Kúria
Kfv.IV.38.015/2018/5.). E jogértelmezésnek nem
mond ellent az alperes által hivatkozott
Pfv.V.21.094/2019/4. számú határozat sem,
tekintettel arra, hogy abban a Kúria a felülvizsgálati
kérelem többszintű hivatkozásaira figyelemmel a
szakértő kirendeléseinek egyes kérdéseit vizsgálta,
ugyanakkor nem foglalt állást a jelen ügyben
felvetett jogértelmezési kérdésben.
Erre figyelemmel a Kúria megállapította, hogy a
jogerős
ítélet
indokolatlanul
eltért
a
Kfv.IV.38.015/2018/5. számú határozattól is.
A kifejtettek értelmében a jogerős ítélet és a
Pfv.III.21.464/2013/12.,
Pfv.V.21.402/2019/8.
valamint a Kfv.IV.38.015/2018/5. számú határozat
közötti eltérés kétséget kizáróan megállapítható, és a
fentiek szerint az nem indokolt, erre tekintettel a
Kúria a Bszi. 41/D. § (1) bekezdésének c) pontja
alapján a jogkérdésben való eltérés megállapítása
mellett döntött a bíróságokra kötelező értelmezésről,
és a panasszal támadott határozatot hatályon kívül
helyezve a Kúria felülvizsgálati tanácsát új eljárásra
és új határozat hozatalára utasította.
E körben megjegyzi a Kúria, hogy a felperes részbeni
hatályon kívül helyezés iránti kérelme nem volt
teljesíthető, figyelemmel arra, hogy a jogerős ítéleti
rendelkezés
jogkérdésenként
nem
tartható
hatályában. Mindazonáltal a nem kellő pontossággal
megfogalmazott
kérelem
tartalma
szerint
megállapítható volt, hogy a felperes célja a jogerős
kúriai ítélet hatályon kívül helyezése volt, erre
figyelemmel a jogegységi panasz határozat
meghozatalának nem volt akadálya.
A Kúria a felperesnek a fentieken túlmutató
előadásainak
részletes
elemzését
mellőzte,
figyelemmel arra, hogy a jogkérdésben való
indokolatlan eltérés a hivatkozott határozatok alapján
megállapítható volt.
Végezetül a Kúria utal arra, hogy a szabályozás
tartalmi azonossága okán ez a jogértelmezés a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
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törvény (Pp.) 300. § (1) bekezdésére alapított
felülvizsgálati kérelem elbírálása során is irányadó.
Elvi tartalom
[70] A biztosító helytállási kötelezettség alóli
mentesüléséhez a szándékosságnak vagy a súlyos
gondatlanságnak nem a mögöttes – foglalkozási,
közlekedési – szabályszegés, hanem a biztosítási
esemény, azaz a kár bekövetkezése vonatkozásában
kell fennállnia ahhoz, hogy alkalmas legyen a Ptk.
6:464. §-a szerinti jogkövetkezmény kiváltására.
[71] A szakértői kompetencia vizsgálatához a
felülvizsgálati kérelmet benyújtó felperesnek
elegendő a hatályos perrendi szabály megjelölése és
ennek alátámasztása, az ágazati vagy alacsonyabb
szintű részletszabályok hivatkozásának elmulasztása
önmagában nem akadályozza a felülvizsgálati
kérelem elbírálását.
Záró rész
[72] A Bszi. 41/D. § (4) bekezdése alapján, ha a
Jogegységi Panasz Tanács megállapítja a Kúria
közzétett határozatától jogkérdésben való eltérést, a
panasz elbírálásával összefüggésben felmerült
költséget az állam viseli.
[73] A felperes a jogegységi panasz eljárással
összefüggésben a költségei megtérítését nem kérte, a
panasz alaposságára tekintettel az alperes a költségei
megtérítését nem kérheti, mindebből következően a
Kúriának a megtérítendő ügyvédi költségekről
rendelkeznie nem kellett. A felperes a megfizetett
illetéket visszaigényelheti.
[74] A Bszi. 41/D. § (5) bekezdése szerint a Kúriának a
közzétett határozatától jogkérdésben való eltérést
megállapító és a bíróságokra kötelező értelmezést
megállapító határozata jogegységi határozat hatályú,
és azt a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.
[75] A határozat ellen sem a Bszi., sem más jogszabály
nem biztosít jogorvoslatot.
Budapest, 2022. május 23.
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Bartal
Géza s.k. előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt 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
s.k. bíró, Dr. Farkas Attila s.k. bíró, Dr. Fekete Ildikó
s.k. bíró, Dr. Hajnal Péter s.k. bíró, Dr. Hajdu Edit
s.k. bíró, Dr. Kovács András s.k. bíró, Dr. Kovács
Zsuzsanna s.k. bíró, Dr. Kurucz Krisztina s.k. bíró,
Dr. Patyi András s.k. bíró, Dr. Sebe Mária s.k. bíró,
Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró, Dr. Tánczos Rita s.k.
bíró
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bűncselekményének kiinduló pontja, hogy a
hivatalos személy a közhatalom részese. Működésével

szemben alapvető követelmény, hogy a közhatalmat az
őt terhelő közfeladat végzésére használja. Ennek
elengedhetetlen feltétele, hogy hatáskörében marad, és
a hatáskörébe tartozó feladatkört, az egyes ügyeket
részrehajlás nélkül intézi.
II. Folyamatban lévő ügyintézés alatt, ennek során
vagy jövőbeni hivatali működés végett a hivatalos
személy számára való előny juttatása, a hivatalos
személy részéről előny kérése szükségképpen a
hivatalos személy befolyásolását jelenti.
III. A hivatali helyzettel visszaélés alatt a hivatalos
minőséghez
kapcsolódó
jogosítványok
rendeltetésellenes gyakorlása értendő. Ilyen különösen
a hivatali helyzet, tekintély, a hivatali tevékenységből
adódó ismertség, ismeretség, függőség, befolyás
személyes cél érdekében, személyes indokból, saját
vagy más előnyére, illetve más hátrányára törekvő
felhasználása. E körbe tartozik a hivatalos személyként
megszerzett (másként meg nem szerezhető) információ
személyes ismeretségen alapuló, de pénzért történő
átadása azért, hogy azáltal az előny (pénz) adója maga
is kedvezőbb, előnyösebb helyzetbe kerülhessen [Btk.
294. § (1), (2), (3) bek.].
[1] A törvényszék katonai tanácsa a 2018. szeptember
13. napján kihirdetett ítéletével a volt rendőr
százados I. r. terheltet bűnösnek mondta ki
folytatólagosan, hivatali helyzettel visszaélve
elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának
bűntettében [Btk. 294. § (1) bek., (3) bek. a) pont ac)
alpont; 4. tényállási pont] és társtettesként, hivatalos
személy által elkövetett közokirat-hamisítás
bűntettében [Btk. 343. § (1) bek. c) pont; 5. tényállási
pont]. Ezért halmazati büntetésül 2 év 6 hónap
szabadságvesztésre, 100 napi tétel, napi tételenként
5000 forint, összesen 500 000 forint pénzbüntetésre,
3 év közügyektől eltiltásra és 100 000 forint
vagyonelkobzásra ítélte. Rendelkezett arról, hogy a
szabadságvesztést börtönben kell végrehajtani, abból
az I. r. terhelt legkorábban a szabadságvesztésbüntetés kétharmad részének kitöltését követő napon
bocsátható feltételes szabadságra; valamint az
előzetes fogvatartásban töltött idő szabadságvesztésbüntetésbe történő beszámításáról, a bűnjelekről és a
bűnügyi költség viseléséről.
A katonai tanács az I. r. terheltet az ellene 7 rendbeli
folytatólagosan, bűnszövetségben, üzletszerűen,
bűnsegédként, kötelezettségszegéssel elkövetett
hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette [Btk.
294. § (1) bek., (3) bek. a) pont aa) alpont és b) pont],
4 rendbeli folytatólagosan elkövetett elöljárói
hatalommal visszaélés vétsége [Btk. 441. § (1) bek.]
és társtettesként elkövetett bűnszervezetben részvétel
bűntette [Btk. 321. § (1) bek.] miatt emelt vád alól
felmentette.
[2] A nyugállományú rendőr őrnagy II. r. terheltet
bűnösnek mondta ki folytatólagosan elkövetett

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

kötelezettség megszegésére irányuló hivatali
vesztegetés bűntettében [Btk. 293. § (1) és (2) bek.;
3. tényállási pont] és vesztegetés bűntettében [Btk.
290. § (1) bek.; 3. tényállási pont]. Ezért halmazati
büntetésül 1 év 6 hónap szabadságvesztésre és 2 év
közügyektől eltiltásra ítélte. Rendelkezett arról, hogy
a szabadságvesztést börtönben kell végrehajtani;
valamint arról, hogy a II. r. terhelt legkorábban a
szabadságvesztés-büntetés kétharmad részének
kitöltését követő napon bocsátható feltételes
szabadságra.
A katonai tanács a II. r. terheltet az ellene
társtettesként elkövetett bűnszervezetben részvétel
bűntette [Btk. 321. § (1) bek.] miatt emelt vád alól
felmentette.
Kétirányú fellebbezések alapján eljárva az ítélőtábla
katonai tanácsa mint másodfokú bíróság a 2020.
február 7. napján meghozott végzésével az elsőfokú
bíróság ítéletét – többek között – az I. r. és a II. r.
terhelt vonatkozásában hatályon kívül helyezte, és az
elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította.
Védelmi fellebbezések alapján eljárva a Kúria a
2020.
július
14.
napján
meghozott
Hkf.III.566/2020/21. számú végzésével az ítélőtábla
mint másodfokú bíróság végzését hatályon kívül
helyezte, és a másodfokú bíróságot az eljárás
lefolytatására utasította.
Ezt követően az ítélőtábla katonai tanácsa mint
másodfokú bíróság a megismételt másodfokú eljárás
során, 2021. január 29. napján meghozott és jogerős
ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét az I. r. terhelt
tekintetében megváltoztatta, a terhére rótt
folytatólagosan, hivatali helyzettel visszaélve
elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának
bűntette [Btk. 294. § (1) bek., (3) bek. a) pont ac)
alpont]
vonatkozásában
a
folytatólagosság
megállapítását mellőzte. Egyebekben az elsőfokú
bíróság ítéletét az I. r. és a II. r. terhelt
vonatkozásában – az ítélet szerkesztésével
összefüggő szükséges pontosítások mellett –
helybenhagyta.
A felülvizsgálati indítványokkal érintett, az I. r. és a
II. r. terhelt cselekvőségére vonatkozó, irányadó
tényállás lényege a következő:
3. tényállási pont:
– A II. r. terhelt, aki nyugállományba vonulása után
2012 őszétől az autópálya 35. kilométerszelvényében
lévő
üzemanyagtöltő
állomáson
dolgozott
kútkezelőként
– 2012. december 27. és 31. napja között a D.-i
Autópálya Alosztályán megkereste a szolgálatban
lévő M. M.-t és 150–200 000 forint közötti összeget,
– 2013 márciusában a lakásán megkereste M. M.-t és
800 eurót,
– 2013 áprilisában a lakásán megkereste M. M.-t és
600 eurót, majd
– 2013 májusában a lakásán megkereste M. M.-t és
további 600 eurót adott át neki azzal, hogy a pénzt
ossza szét a D.-i Autópálya Alosztály négy váltása
között
azért,
hogy
az
autópálya
35.
kilométerszelvényében lévő i.-i parkoló területén
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külföldi állampolgárok rendszeresen vagyon elleni
bűncselekményeket követhessenek el, és az alosztály
személyi állományába tartozó rendőrök e
bűncselekmények megakadályozására az elkövetők
felelősségre vonására szükséges intézkedéseket ne
tegyék meg, illetve olyan módszerrel intézkedjenek,
ami nem vezethet az elkövetők elfogására.
– A II. r. terhelt 2013. év elején a lakásán megkereste
a D.-i Autópálya Alosztály állományába tartozó VIII.
r. terheltet is, és megkérte, vegye rá az autópálya 67.
kilométerszelvényében lévő
Sz.
Csárdában
résztulajdonnal rendelkező nagybátyját, K. Á.
polgári egyént, hogy engedje a parkolójukba a
külföldi bűnözőket, aminek fejében mindketten
rendszeresen pénzt fognak kapni.
4. tényállási pont:
– Az I. r. terhelt és F. K. k.-i fuvarozó vállalkozó
hosszabb ideje ismerték egymást, így 2012–2013ban is rendszeresen kapcsolatban voltak. F. K. azt is
tudta, hogy az I. r. terhelt a D.-i Autópálya Alosztály
vezetője, így tudomással bír az alosztály illetékességi
területén különböző hatóságok által végrehajtott
közúti ellenőrzések helyszínéről és idejéről. Az I. r.
terhelt e hivatali helyzetét kihasználva, azért, hogy F.
K. a hatóságok által végzett közúti ellenőrzéseket
elkerülhesse, azok helyszíneire és időpontjaira
vonatkozó adatokat közölt 2013. február 18-át
megelőzően legalább két korábbi – pontosabban meg
nem állapítható – időpontban, valamint 2013. február
19-én F. K. polgári egyénnel, aki ezért 2013. február
18-án 14 óra 6 perckor a D.-i Autópálya Alosztály
Ú., Ú. úti alosztályvezetői irodában mintegy 100 000
forintot adott át neki azzal, hogy „a múltkor is
dolgoztunk, a jövő héten is dolgozni fogunk”.
5. tényállási pont:
– A NAV Regionális Igazgatósága nyomozást
folytatott K. G.-vel szemben, melynek során 2013.
január 23-án elfogatóparancsot bocsátott ki ellene.
– Amikor K. G. F. K.-tól értesült, hogy az adóhatóság
F. K. lakásán kereste több ízben, Magyarországra
utazott F. K.-hoz, aki 2013. március 3-án telefonon
felvette a kapcsolatot az I. r. terhelttel, akivel
megállapodtak, hogy másnap reggel nyolc órakor K.
G.-vel együtt jelentkezik a D.-i Autópálya
Alosztályon, azért, hogy K. G. feladja magát.
– F. K. és K. G. 2013. március 4-én 8 óra 20 perc
körüli időben megjelentek a D.-i Autópálya
Alosztály Ú., Ú. úti alosztályvezetői irodájában, ahol
K. G. feladta magát.
– Az I. r. terhelt ennek ellenére a szolgálatirányító
parancsnoki szolgálatban lévő G. G.-vel – aki
tisztában volt az elfogás valódi helyszínével és
körülményeivel – a személyi szabadságot korlátozó
intézkedésről készített rendőri jelentésben valótlanul
azt rögzítették, hogy K. G.-t az I. r. terhelt fogta el az
autópálya jobb pályatest 35 000 méterszelvényben.
[8] A bíróság jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő
határozata ellen
– az I. r. terhelt védője a Be. 649. § (1) bekezdés a)
pont aa) alpontjára és a Be. 649. § (2) bekezdés d)
pontjára alapítottan terjesztett elő felülvizsgálati
kérelmet elsődlegesen a törvényszék katonai tanácsa,
illetve az ítélőtábla katonai tanácsa ítéletének
megváltoztatása és az I. r. terhelt felmentése,
másodlagosan a támadott ítéletek hatályon kívül
helyezése és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítása
érdekében;
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[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

– a II. r. terhelt és a védője a Be. 649. § (1) bekezdés
a) pont aa) alpontjára és a Be. 649. § (1) bekezdés b)
pontjának ba) alpontjára alapítottan terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet elsődlegesen a törvényszék
katonai tanácsa, illetve az ítélőtábla katonai tanácsa
ítéletének megváltoztatása és a II. r. terhelt
vesztegetés bűntette alóli felmentése, másodlagosan
a II. r. terhelttel szemben kiszabott büntetés enyhítése
érdekében.
Az I. r. terhelt védőjének indokai szerint az irányadó
tényállás tényként rögzíti F. K. tanú részéről a
csempészet és a hivatali vesztegetés elkövetését,
ezzel azonban a bíróság alapjaiban sértette a vádhoz
kötöttség elvét. Az eljárt bíróságok ehhez kapcsolták
az I. r. terhelt büntetőjogi felelősségének
megállapítását hivatali vesztegetés elfogadásának
bűntettében, ám mivel F. K. tanú bűnösségét jogerős
ítélet valójában nem mondta ki, nincs értelme annak
a megállapításnak, hogy a lebukás elkerüléséhez
információkat kért az I. r. terhelttől. Ez pedig azt
jelenti, hogy amennyiben a tanú nem követte el a
hivatali vesztegetés bűntettét, az I. r. terhelt
vonatkozásában sem valósulhatott meg a hivatali
vesztegetés elfogadásának tényállása tekintettel arra,
hogy tényállási elem hiányzik, mert az átadott
pénzösszeget az I. r. terhelt nem működésével
kapcsolatos előnyként kapta.
Álláspontja szerint, mivel F. K. tanút nem ítélték el
semmilyen bűncselekményben, az I. r. terhelt
információátadása nem volt veszélyes a társadalomra
tekintettel arra, hogy nem idézett elő hátrányosabb
helyzetet, mint amely a cselekmény előtt volt,
ugyanis a tanúnak az általa elkövetett
bűncselekmény hiányában semmiféle közúti
ellenőrzést nem kellett elkerülnie, és nem is került el.
Hivatkozott arra, hogy a Btk. 294. § (3) bekezdés a)
pont ac) alpontjában írt minősített eset
megállapításával az eljárt bíróságok megsértették a
kétszeres értékelés tilalmának elvét figyelemmel
arra, hogy külön értékelték: az I. r. terhelt a
jogosulatlan előny megszerzése érdekében a hivatali
működésére tekintettel, információt szolgáltatva
fogadta el az előnyt. A hivatali helyzet kihasználása,
az azzal való visszaélés a bűncselekmény
alaptényállásának is eleme, így jelen esetben nem lett
volna helye a minősített eset megállapításának.
Kifejtette, hogy az I. r. terhelt terhére megállapított
közokirat-hamisítás valójában nem bűncselekmény,
mert egyfelől az I. r. terheltnek felrótt magatartás
nem veszélyes a társadalomra, másfelől nem a
tényállásban deklarált lényeges tény került rögzítésre
a rendőri jelentésben, illetve hiányzik a
bűncselekmény
megállapításához
szükséges
szándékos elkövetés is.
Indokai szerint a bűnelkövető elfogásának ténye
mellett az elfogás helyének rendőri jelentésben
történt valótlan rögzítése nem sérti vagy
veszélyezteti mások személyét vagy jogait, továbbá
Magyarország Alaptörvénye szerinti társadalmi,
gazdasági vagy állami rendjét, így nem felel meg a
Btk. 4. § (2) bekezdésében rögzített társadalomra
veszélyesség fogalmának. Álláspontja szerint az
elfogás helyszíne egyébként sem lényeges tény, mert
nem kapcsolódik hozzá bizonyító joghatás
kiváltására alkalmas jelleg. Utalt rá, hogy a bíróság
elmulasztotta tisztázni, hogy az I. r. terhelt valójában
csak elfelejtette átírni az elfogás helyszínét az előre
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kitöltött nyomtatványon, amely gondatlanságát
jelenti, pedig a közokirat-hamisítás csak
szándékosan követhető el.
Sérelmezte, hogy az eljárt bíróság eljárási szabályt is
sértett, mert a jogerős ítélet indokolása a rendelkező
résszel teljes mértékben ellentétes, ugyanis a
rendelkező rész szerint a bíróság hivatali vesztegetés
elfogadásának bűntettében mondta ki bűnösnek az I.
r. terheltet, ehhez képest az indokolásból hiányzik az
előny elfogadásának hivatali működésre vonatkozó
indoka.
Kifogásolta, hogy az eljárt bíróság nem biztosította
az I. r. terhelt hatékony védelemhez fűződő jogát,
amikor sem F. K.-t, sem az I. r. terhelt feleségét nem
hallgatta ki tanúként, és nem vette figyelembe azt a
tényt, hogy F. K. büntetőjogi felelősségét nem
állapította meg bíróság.
Hivatkozott arra, hogy a tisztességes eljárás
sérelmével járt a titkos információgyűjtés
eredményének felhasználása, ugyanis az eljárt
bíróságok
az
Alaptörvény,
az
irányadó
alkotmánybírósági és kúriai gyakorlat, valamint a
jogbiztonság és a józan ész szabályai ellenében
értelmezték a haladéktalanság követelményét, és
mindezek ellenére tartották törvényes bizonyítéknak
az I. r. terhelttel kapcsolatban rögzített felvételeket.
A II. r. terhelt és védője által előterjesztett
felülvizsgálati indítvány szerint az irányadó tényállás
a hivatali vesztegetés bűntette és vesztegetés bűntette
vonatkozásában nélkülözi a bűncselekmény
befejezett alakzatához megkövetelt eredményt, így e
bűncselekmények tényállási elem hiányában nem
állapíthatóak meg.
Álláspontja szerint a vesztegetés befejezett alakzata
észlelést, tudatosulást jelent a passzív alany
szempontjából, amit jelen ügyben nem lehet
megállapítani. Az irányadó tényállásban rögzített
tények legfeljebb előkészület megállapítására
lehetnek alkalmasak, azonban vesztegetés esetén ez
nem
büntetendő.
A
hivatali
vesztegetés
vonatkozásában utalt rá, hogy az ítéleti tényállás nem
tartalmaz olyan tényt, amely szerint a célzat mint
eredmény megvalósult volna, ezért törvénysértő a II.
r. terhelt felelősségének megállapítása hivatali
vesztegetés befejezett alakzatában.
A II. r. terhelt és védője szerint a tényállás
megállapítása során logikai hibát vétett az eljárt
bíróság, amikor nem megfelelő következtetéseket
vont le K. A. és M. M. tanúk vallomásából,
különösen azért, mert ez utóbbi vallomását ki kellett
volna zárni a bizonyítékok köréből.
A felülvizsgálati indítvány szerint a II. r. terhelttel
szemben kiszabott büntetés nem felel meg a generális
és a speciális prevenció elveinek és a belső
arányosság követelményének, a vele szemben
kiszabott szabadságvesztés eltúlzott.
Mindezekre tekintettel a II. r. terhelt és védője
indítványozta, hogy a Kúria a megtámadott ítéleteket
változtassa meg, a II. r. terheltet mentse fel a
vesztegetés bűntette miatt emelt vád alól, állapítsa
meg, hogy a hivatali vesztegetés kísérleti szakban
maradt, s mindezekre figyelemmel a II. r. terhelttel
szemben kiszabott büntetést enyhítse.
A Legfőbb Ügyészség nyilatkozatában az I. r. terhelt
védőjének felülvizsgálati indítványát, továbbá a II. r.
terhelt és védője által előterjesztett felülvizsgálati
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indítványt is részben törvényben kizártnak, részben
alaptalannak tartotta.
Az ügyész szerint az eljárt bíróságok az irányadó
tényálláshoz képest törvényesen állapították meg az
I. r. terhelt bűnösségét és a cselekmények minősítése
is törvényes, ezért a felülvizsgálati indítvány az
ezeket támadó részeiben alaptalan.
Kifejtette, hogy a jogerős ügydöntő határozat által
megállapított tényállás a Be. 650. § (2) bekezdése
alapján a felülvizsgálati indítványban nem
támadható, ezzel szemben a felülvizsgálati indítvány
valójában az I. r. terhelt terhén maradt tényállás
megállapítását kifogásolja, amikor egyes bizonyítási
cselekmények elmaradását, illetve a titkos
információgyűjtés
eredményének
felhasználhatóságát vitatja, valamint az I. r. terhelt
védekezésének el nem fogadását és a bizonyítékok
értékelését sérelmezi.
Álláspontja szerint az I. r. terhelt védője tévesen
határozta meg az irányadó tényállás tartalmát is, mert
az ítéleti tényállás részének tekintette a vádirati
tényállás ítéletben történt ismertetését is. Ezért a
felülvizsgálati indítvány bűnösség megállapítását
vitató okfejtése az irányadó tényállástól eltérő
tényálláson alapul.
Utalt arra, hogy az elsőfokú ítélet rendelkező része és
indokolása között nincsen ellentét, az erre való
hivatkozás ugyancsak alaptalan.
A Legfőbb Ügyészség hivatkozott arra, hogy a II. r.
terhelt és védője által előterjesztett felülvizsgálati
indítvány M. M. nyilatkozatainak elfogadását
kifogásoló részében kizárt tekintettel arra, hogy
valójában a tényállás megalapozottságát vitatja, a
bizonyítékok mikénti értékelését sérelmezi.
Indokai szerint a felülvizsgálati indítvány a
vesztegetés vonatkozásában a bűnösséget és a
minősítést, a hivatali visszaéléssel kapcsolatban a
minősítést vitató részében alaptalan.
Az előny ígéretével mindkét bűncselekmény
befejezetté válik, így amennyiben az aktív vesztegető
az előnyt a passzív vesztegetőre tekintettel másnak
adja vagy ígéri, a befejezettség megállapításának az
sem akadálya, ha arról a passzív vesztegető nem
szerez tudomást.
A
Legfőbb
Ügyészség
indítványára
tett
észrevételében az I. r. terhelt védője és a II. r. terhelt
védője a felülvizsgálati indítványokban foglaltakkal
egyezően nyilatkozott.
Az I. r. terhelt védője által benyújtott felülvizsgálati
indítvány nem alapos, a II. r. terhelt és védője által
előterjesztett felülvizsgálati indítvány – eltérő okból
– részben alapos.
A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, amely a
jogerős ítélettel szembeni jogi kifogás lehetőségét
biztosítja.
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. 648. § a)–d) pontjában megjelölt
anyagi és eljárásjogi okokra hivatkozással vehető
igénybe, a felülvizsgálati okok törvényi köre nem
bővíthető.
A Be. 659. § (1) bekezdése alapján a felülvizsgálati
eljárásban a bizonyítékok ismételt egybevetésének,
eltérő
értékelésének,
valamint
bizonyítás
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felvételének nincs helye, a felülvizsgálati indítvány
elbírálásakor a jogerős ügydöntő határozatban
megállapított
tényállás
az
irányadó.
A
jogkövetkeztetések helyessége kizárólag az irányadó
tényállás alapulvételével vizsgálható.
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 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.
Nem sértett törvényt az eljárt bíróság, amikor az I. r.
terhelt bűnösségét hivatali vesztegetés elfogadásának
bűntettében [Btk. 294. § (1) bek., (3) bek. a) pont ac)
alpont] és társtettesként, hivatalos személy által
elkövetett
közokirat-hamisítás
bűntettében
[Btk. 343. § (1) bek. c) pont] megállapította,
törvényes a cselekmények minősítése és az
alkalmazandó törvény megválasztása is.
A Btk. 294. § (1) bekezdése szerint az a hivatalos
személy, aki a működésével kapcsolatban előnyt kér,
az előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá
tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért
előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntett
miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
A (2) bekezdés szerint a büntetés két évtől nyolc évig
terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
vezető beosztású hivatalos személy követi el.
A (3) bekezdés kimondja, hogy az (1) bekezdésben
meghatározott esetben két évtől nyolc évig, a (2)
bekezdésben meghatározott esetben öt évtől tíz évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki
a) az előnyért
aa) hivatali kötelességét megszegi,
ab) hatáskörét túllépi, vagy
ac) hivatali helyzetével egyébként visszaél.
A 2015. évi LXXVI. törvény 36. § m) pontja 2015.
július 1. napjával az „előny” kifejezést jogtalan
előnyre pontosította, a 2020. évi XLIII. törvény 58. §
8. pontja „a rá tekintettel harmadik személynek”
fordulatot 2021. január 1. napjával „a rá tekintettel
harmadik személy által kért vagy harmadik
személynek” szövegrészre módosította.
A Btk. XXVII. Fejezetében szabályozott korrupciós
bűncselekmények védett jogi tárgya a közélet
tisztasága, s ezen belül a gazdasági szféra, hivatali
szféra, hatósági eljárás, valamint a bűncselekmény
súlyára tekintettel tartalmazza az egyes tényállások
sorrendjét. A hivatali passzív vesztegetés elkövetési
magatartása a (jogtalan) előny kérése, illetve annak
vagy az előny ígéretének elfogadása. A
bűncselekmény megvalósulásának feltétele, hogy
ennek a hivatali működéssel összefüggésben kell
történnie. A bűncselekmény elkövetője kizárólag
hivatalos személy lehet [Btk. 459. § (1) bek. 11.
pont].
A
hivatali
vesztegetés
elfogadása
bűncselekményének változatlan alapállása, kiinduló
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pontja, hogy a hivatalos személy a közhatalom
részese.
Működésével
szemben
alapvető
követelmény, hogy a közhatalmat az őt terhelő
közfeladat
végzésére
használja.
Ennek
elengedhetetlen feltétele, hogy hatáskörében marad,
és a hatáskörébe tartozó feladatkört, az egyes ügyeket
részrehajlás nélkül intézi.
A hivatalos személy mivoltot, a hivatalos személy
hatáskörét
és
feladatkörét
a
jogszabály
meghatározza, azonban – értelemszerűen –
jogszabály nem határozza meg teljes részletességgel
a közfeladat teljesítésének cselekvési módját, a
hivatalos személy viselkedési szabályait.
Kétségtelen, hogy a hivatalos személy hatáskörének
gyakorlása, feladatkörének teljesítése konkrét
cselekvésben nyilvánul meg, amelyhez adott esetben
mérlegelési jogkör is járulhat, ami alatt azonban nem
korlátlan cselekvési szabadságot kell érteni.
Bármilyen tág is ez a jogkör, a hivatalos személyt
mindenképpen köti az az általános szabály, hogy
pártatlanul
kell
mérlegelnie,
tárgyilagosan,
részrehajlás nélkül kell eljárnia.
Ez pedig valójában jogi, normatív követelmény,
hivatali kötelesség, amelynek tudata a hivatalos
személy oldalán elvárt, a környezete számára pedig
közismert, a hivatalos személy iránti közbizalom
lényege.
Következésképpen folyamatban lévő ügyintézés
alatt, ennek során vagy jövőbeni hivatali működés
végett a hivatalos személy számára való előny
juttatása, a hivatalos személy részéről előny kérése
szükségképpen a hivatalos személy befolyásolását
érintő.
Mindez azt is jelenti, hogy az előny a lehető
legszélesebb értelemben veendő, nem szűkíthető le
csupán anyagi, pénzben kifejezhető értékűre. Előny
mindaz, ami annak élvezőjére nézve kedvezőbb
helyzetet jelent a korábbinál.
Itt kell megjegyezni, hogy az előny funkciója a
passzív és aktív oldal számára – nyilvánvalóan kettős
– kölcsönös, ami valójában az elkövetési
magatartások szándékegységét jelenti. Épp ez a
kölcsönösség az, ami ellentétes a közfeladat
ellátásával.
A következetes ítélkezési gyakorlat szerint a
hivatalos személy működése és a (jogtalan) előny
ígérése, adása, elfogadása között akkor a
legszorosabb a kapcsolat, ha az az általa intézett
ügyben történik; ámde a tényállásszerűséghez
szükséges kapcsolat a konkrét ügytől függetlenül is,
szélesebb körben megállapítható; pusztán az a
törvényi követelmény, hogy a hivatali működés
legyen
a
kerete,
alapja
az
előnynek
(Bfv.I.188/2012/5. számú, Bfv.I.10/2011/5. számú
döntés).
Az irányadó tényállás egyértelműen rögzíti a
következőket:
– az I. r. terhelt és F. K. k.-i fuvarozó vállalkozó
hosszabb ideje ismerték egymást, így 2012–2013ban is rendszeresen kapcsolatban voltak,
– F. K. azt is tudta, hogy az I. r. terhelt a D.-i
Autópálya Alosztály vezetője, aki tudomással bír az
alosztály illetékességi területén különböző hatóságok
által végrehajtott közúti ellenőrzések helyszínéről és
idejéről,
– az I. r. terhelt e hivatali helyzetét kihasználva, a
közúti ellenőrzések helyszíneire és időpontjaira
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vonatkozó adatokat közölt 2013. február 18-át
megelőzően legalább két korábbi – pontosabban meg
nem állapítható – időpontban, valamint 2013. február
19-én F. K.-val,
– ezt abból a célból tette, hogy F. K. a hatóságok által
végzett közúti ellenőrzéseket elkerülhesse,
– ezért F. K. 2013. február 18-án mintegy 100 000
forintot adott az I. r. terheltnek azzal, hogy: „a
múltkor is dolgoztunk, a jövő héten is dolgozni
fogunk”.
Mindezekből kitűnően az I. r. terhelt hivatali
minőségében, a D.-i Autópálya Alosztály
vezetőjeként jutott a közúti ellenőrzések tervezett
helyével és idejével kapcsolatos információk
birtokába, és azt hivatali működése során adta tovább
az ismerősének, F. K.-nak. Ekként az irányadó
tényállás alapján maradéktalanul teljesül az a
törvényi követelmény, hogy a hivatali működés
legyen a jogtalan előny kerete, alapja.
Ez pedig azt jelenti, hogy az I. r. terhelt cselekménye
tényállásszerű, mindenben megfelel a Btk. 294. § (1)
bekezdésben írt hivatali vesztegetés elfogadása
tényállásának.
Az I. r. terhelt védője szerint az eljárt bíróság tévesen
állapította meg, hogy az I. r. terhelt a cselekményét a
hivatali helyzetével visszaélve követte el. Indokai
szerint a bíróság kétszeresen értékelte azt, hogy az I.
r. terhelt a jogosulatlan előny megszerzése
érdekében, hivatali működésére tekintettel,
információt szolgáltatva fogadta el az előnyt, mert a
bűncselekmény alapesete már magában foglalja a
hivatali helyzet kihasználását.
Ez az álláspont téves.
Az előbbiekben részletezettek szerint az
alaptényállásban
írt
„hivatali
működésével
kapcsolatban” fordulat azt fejezi ki, hogy a hivatali
működés a jogtalan előny alapja, kerete. Ehhez
képest a hivatali helyzettel egyéb módon történő
visszaélés mást, a hivatali helyzet és az abból
származó előnyök kihasználását jelenti.
A hivatali helyzettel visszaélés alatt a hivatalos
minőséghez
kapcsolódó
jogosítványok
rendeltetésellenes gyakorlása értendő. Ilyen
különösen a hivatali helyzet, tekintély, a hivatali
tevékenységből adódó ismertség, ismeretség,
függőség, befolyás személyes cél érdekében,
személyes indokból, saját vagy más előnyére, illetve
más hátrányára törekvő felhasználása (EBH
2012.B.20.). Értelemszerűen e körbe tartozik – mint
az jelen ügyben is történt – a hivatalos személyként
megszerzett (másként meg nem szerezhető)
információ személyes ismeretségen alapuló, de
pénzért történő átadása azért, hogy azáltal az előny
(pénz) adója maga is kedvezőbb, előnyösebb
helyzetbe kerülhessen.
Nem sértett törvényt tehát az eljárt bíróság, amikor
az I. r. terhelt bűnösségét hivatali vesztegetés
elfogadása bűntettében [Btk. 294. § (1) bek., (3) bek.
a) pont ac) alpont] megállapította, és törvényes a
cselekmény minősítése is.
Mindez pedig azt is jelenti, hogy cselekménye vitán
felül társadalomra veszélyes is.
Ugyancsak nem sértett törvényt az eljárt bíróság,
amikor az I. r. terhelt büntetőjogi felelősségét
társtettesként, hivatalos személy által elkövetett
közokirat-hamisítás bűntettében [Btk. 343. § (1) bek.
c) pont] is megállapította.

[60] A Btk. 343. § (1) bekezdés c) pontja szerint e
bűncselekményt az a hivatalos személy követi el, aki
hivatali hatáskörével visszaélve lényeges tényt
hamisan foglal közokiratba.
[61] Az I. r. terhelt védőjének álláspontja szerint az I. r.
terhelt terhén megállapított közokirat-hamisításként
értékelt cselekmény (5. tényállási pont) nem
bűncselekmény, mert az I. r. terhelt nem lényeges
tényt foglalt hamisan közokiratba, e cselekménye
nélkülözi a társadalomra veszélyes jelleget, továbbá
legfeljebb a gondatlansága állapítható meg, viszont a
bűncselekmény gondatlan alakzata nem büntethető.
[62] Ehhez képest az irányadó tényállás a következőket
rögzíti:
– a nyomozó hatóság elfogatóparancsot bocsátott ki
K. G.-vel szemben,
– K. G. F. K.-tól értesült arról, hogy a nyomozó
hatóság kereste, ezért Magyarországra utazott F. K.hoz,
– F. K. 2013. március 3. napján telefonon felvette a
kapcsolatot az I. r. terhelttel, akivel megállapodtak,
hogy másnap reggel nyolc órakor K. G.-vel együtt
megjelennek a D.-i Autópálya Alosztályon azért,
hogy K. G. feladja magát,
– ennek megfelelően F. K. és K. G. 2013. március 4.
napján 8 óra 20 perc körüli időben megjelentek a D.i Autópálya Alosztály alosztályvezetői irodában,
ahol K. G. feladta magát,
– ezzel szemben az I. r. terhelt a szolgálatirányító
parancsnoki szolgálatban lévő G. G.-vel – aki
tisztában volt az elfogás valódi helyszínével és
körülményeivel – a személyi szabadságot korlátozó
intézkedésről készített rendőri jelentésben valótlanul
azt rögzítették, hogy K. G.-t az I. r. terhelt fogta el az
autópálya jobb pályatest 35 000 méterszelvényben.
[63] Töretlen az ítélkezési gyakorlat abban, hogy
lényegesnek azok a tények tekinthetők, amelyek a
közokirat bizonyító joghatás kiváltására alkalmas
jellegét adják.
[64] Jelen ügyben kétség sem fér ahhoz, hogy lényeges
tény az, hogy K. G. miként került a hatóság kezére.
Az irányadó tényállás szerint valójában – az I. r.
terhelttel történt előzetes megállapodás alapján –
önként feladta magát, ezzel szemben a személyi
szabadságot korlátozó intézkedésről készített rendőri
jelentés éppen az intézkedés alapját, okát tartalmazza
másként, amikor azt rögzíti, hogy az I. r. terhelt az
autópályán fogta el őt. Hatósági intézkedés okául
szolgáló, azt megalapozó tények, körülmények a Btk.
343. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása
szempontjából mindig lényeges ténynek minősülnek,
különösen akkor, ha az intézkedés személyi
szabadságot korlátozó, vagy utóbb személyi
szabadság korlátozásához vezethet.
[65] E magatartásával az I. r. terhelt nem csupán
veszélyeztette, hanem sértette a közokiratok
valódisága és hitelessége iránti közbizalmat,
cselekménye ekként értelemszerűen társadalomra
veszélyes.
[66] A Kúria a szándékos elkövetés megállapítására
vonatkozó védői kifogást illetően rámutat a
következőkre.
[67] A bűnösség a törvényi tényállás tárgyához és tárgyi
oldalához fűződő aktuális, pszichikus viszony.
[68] Ez a kapcsolat a rágondolásban fejeződik ki. Az
alany akkor bűnös, ha az elkövetési magatartás
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tanúsításakor rágondol a magatartás jellegére és
következményére, és ebben a tudatban végrehajtja.
Az elkövető tudatának tartalma törvényi tényállási
elem, az ún. alanyi okozatosság: a tárgyi oldal
elemeinek (elkövetési magatartás, eredmény stb.)
külvilágban való megnyilvánulása, ténybelisége és
az elkövető ahhoz való akarati viszonyulása.
Ez a viszonyulás az elkövetőn belüli, külvilágtól
elzárt. Ezért az elkövetési magatartásról
(eredményről stb.) való, tudatban előzetesen, illetve
egyidejűen meglévő képzet mindig csak valamely a
külvilágban megjelenő fizikai, illetve mérhető
tényből következtetéssel ragadható meg, s mint ilyen
ténykérdés. Ebből a szándékosságra, gondatlanságra,
illetve annak mikéntjére, s a bűnösségre vont
következtetés jogi értékelés, ami pedig jogkérdés.
Ha az irányadó tényállás valamely külvilágban
megjelenő tényt és abból vont ténybeli következtetést
(„tisztában volt”, „tudata átfogta”) egyaránt rögzít, és
ez utóbbi helyes, akkor a jogi értékelésnek s ekként a
törvényi tényállás adott eleme megállapításának
alapja van.
Jelen ügyben az irányadó tényállás szerint az I. r.
terhelt tisztában volt azzal, hogy K. G. valójában
feladta magát, hiszen ez az ő irodájában történt,
méghozzá
az
előzetes
megállapodásuknak
megfelelően. Ehhez képest került az általa is készített
jegyzőkönyvbe az autópályán történ elfogás ténye. A
tényállás kifejezetten rögzíti azt is, hogy a jelentés
másik készítője tisztában volt az elfogás valódi
helyszínével és körülményeivel.
Mindezek alapján kétség sem fér hozzá, hogy az I. r.
terhelt szándékosan, méghozzá egyenes szándékkal
valósította meg a Btk. 343. § (1) bekezdés c)
pontjában meghatározott közokirat-hamisítást.
Az aktív vesztegető felelősségre vonásának
elmaradását érintő védői kifogást illetően a Kúria a
teljesség kedvéért megjegyzi, hogy a Be. 6. § (3)
bekezdése szerint a bíróság csak a megvádolt
személy büntetőjogi felelősségéről dönthet, és csak
olyan cselekményt bírálhat el, amelyet a vád
tartalmaz. A vádhoz kötöttség elvéből adódóan
közvádra üldözendő bűncselekmény miatt az
ügyészség rendelkezik vádmonopóliummal.
Ehhez képest a bíróságnak döntenie kell a vádról [Be.
6. § (1) bek.]. Hivatali vesztegetés elfogadása esetén
e döntésnek nem lehet akadálya, hogy az aktív
vesztegetővel szemben nem indult büntetőeljárás
vagy nem történt vádemelés.
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. Ilyen feltétlen hatályon
kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés a
Be. 608. § (1) bekezdés f) pontja szerint, ha az ítélet
indokolása a rendelkező résszel teljes mértékben
ellentétes.
Az I. r. terhelt védője szerint, bár az ítélet rendelkező
része az I. r. terhelt bűnösségét hivatali vesztegetés
cselekményében állapította meg, az indokolás [184]–
[190] pontjaiban írtakból hiányzik az előny adásának
a hivatali működésre vonatkozó indoka.
E vonatkozásban a Kúria utal arra: az I. r. terhelt e
cselekményével kapcsolatos jogi indokolás a
törvényszék katonai tanácsa ítéletének 196. oldalán
elegendő részletességgel és a rendelkező részben
írtakkal összhangban ad számot arról, hogy az
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elsőfokú bíróság miért állapította meg az I. r. terhelt
büntetőjogi felelősségét hivatali vesztegetés
elfogadásának bűntettében.
Az I. r. terhelt védője által előterjesztett
felülvizsgálati indítványban írt további kifogások a
bizonyítékok mikénti értékelésén keresztül a jogerős
ítéleti tényállást támadják, amikor tanúk
kihallgatásának elmaradását, a vallomások nem
megfelelő értékelését, a titkos információgyűjtés
eredményének felhasználását kifogásolják. Ily
módon valójában tényálláson kívüli körülményekre
hivatkozással eltérő tényállás megállapítását
szorgalmazzák. Erre azonban felülvizsgálati
eljárásban nincs mód.
A II. r. terhelt és védője által előterjesztett
felülvizsgálati indítvány kapcsán a Kúria utal arra,
hogy a II. r. terhelt terhére rótt hivatali vesztegetés
bűntette eltérően került szabályozásra az
elkövetéskor hatályos 1978. évi IV. törvényben
(továbbiakban: régi Btk.) és a hatályos Btk.-ban.
Eldöntendő kérdés, hogy a II. r. terhelt terhére rótt
cselekmény mindkét törvény szerint bűncselekménye, egyaránt hivatali vesztegetésnek minősül-e;
amennyiben igen, úgy melyik törvény alkalmazása
jelent kedvezőbb elbírálást.
A Btk. 293. § (1) bekezdése szerinti hivatali (aktív)
vesztegetés bűntettét követi el, és 3 évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő, „aki hivatalos
személyt a működésével kapcsolatban neki vagy rá
tekintettel másnak adott vagy ígért jogtalan előnnyel
befolyásolni törekszik”.
A Btk. 293. § (2) bekezdése szerint a büntetés 1 évtől
5 évig terjedő szabadságvesztés, ha a vesztegető „a
jogtalan előnyt azért adja vagy ígéri, hogy a hivatalos
személy a hivatali kötelességét megszegje, a
hatáskörét túllépje, vagy a hivatali helyzetével
egyébként visszaéljen”.
A régi Btk. 253. § (1) bekezdése szerinti hivatali
(aktív) vesztegetés: aki hivatalos személy
működésével kapcsolatban, neki vagy reá tekintettel
másnak jogtalan előnyt ad vagy ígér.
A Btk. szerinti (új) szabályozás két helyen
változtatott. Egyrészt a Btk. jelentőséget tulajdonít az
időbeliségnek, és – a korábbi törvény időtlen,
mindenkori elvárásával szemben – kirekesztette a
múltbeli, már lezajlott hivatali működésre tekintettel,
azt utólag (viszont előzetes ígéret nélkül) díjazó,
ellentételező magatartást, és csak a jelenbeli, tehát
folyamatban lévő, és a jövőbeni, tehát reménybeli
hivatali működést célba vevő, azt elérni szándékozó
ellentételezésre, díjazásra korlátozta a büntetőjogi
tilalmat. Másrészt ehhez, illetve ennek a jogalkotói
szándéknak a megvalósulását biztosítandó többlet
szándékot rendelt, azaz célzatot, amit –
értelemszerűen – bizonyítani kell. (Ezzel szemben a
passzív vesztegető esetében megmaradt a múltbeli
működés miatti elfogadás tilalma is. Ez egyben azt is
jelenti, hogy a kétoldali fenyegetettségen alapuló
büntetőjogi védelem e vonatkozásban egyoldali lett.)
Korábban a jogtalan előny átadója és elfogadója
önmagában az előny átadása révén bűncselekményt
valósított meg, időbeli korlát nélkül.
Az új Btk. szerint az előny elfogadója továbbra is
bűncselekményt követ el – hivatali működése alatti
és utáni előny elfogadása esetén is –, az előny átadója
viszont a hivatalos személy hivatali működésének
befejeződése után csak akkor, ha jövőbeni szándéka

Büntető Kollégium

1352

[88]

[89]

[90]

[91]

[92]

[93]
[94]

[95]

[96]

[97]

[98]

[99]

bizonyított, mert a jogalkotó a „befolyásolni
törekszik” jövőbe mutató tényállási elemmel,
célzattal egészítette ki a törvényi tényállást.
A hatályos törvényi szabályozásból következően, ha
a passzív vesztegető a működése közben kér jogtalan
előnyt, és erre az aktív vesztegető a hivatalos személy
működése közben ad vagy ígér (és működés után ad),
akkor az aktív vesztegető bűncselekményt valósít
meg.
De ha a hivatalos személy (passzív vesztegető) a
működése közben szabályt szeg, és az aktív
vesztegető a működés befejeződése után ad előnyt,
akkor az aktív oldalon lévő elkövető nem feltétlen
bűnös.
Vagyis, ha van konkrét adat arra, hogy az aktív
vesztegető a passzív oldali hivatalos személy hivatali
működése közben elszánta magát a jogtalan előny –
későbbi – juttatására, és ezt kifejezésre is juttatta,
illetve a passzív vesztegető felé utólag eljuttatta,
akkor az aktív oldalon álló cselekménye is
tényállásszerű, ellenkező esetben viszont a pusztán
utólagos előny adása nem valósít meg
bűncselekményt.
Viszont nyilvánvalóan továbbra is közömbös az – így
bűncselekmény megállapítására nyújt alapot –, ha
egy hatósági működés befejezése előtt, tehát alatta a
juttatást bárminemű jogcímmel látják el, azaz
fedezik.
Elsődlegesen tehát az érintett, célba vett hatósági
működés
időbeliségének,
tartamával
való
egyidejűségnek van jelentősége; hasonlóan a
részességhez (felbujtás és bűnsegély), amikor tehát a
részesi magatartás megvalósulhat a bűncselekmény
elkövetése előtt (felbujtás, bűnsegéd) és alatt
(bűnsegéd), de utána nem.
Ezt jelenti tehát a befolyásolni törekszik célzat
beiktatása.
A Btk. 293. § (1) bekezdése szerint hivatali (aktív)
vesztegetés bűntettét az követi el: „aki hivatalos
személyt a működésével kapcsolatban neki vagy rá
tekintettel másnak adott vagy ígért jogtalan előnnyel
befolyásolni törekszik”. A „rábírni törekszik” –
hagyományosan – az eredménytelen felhívás, azaz
előkészületi magatartás.
Ehhez képest a befolyásolni törekszik azt jelenti,
hogy az elkövető a maga részéről mindent megtett a
bűncselekmény elkövetésére irányuló elhatározása
érdekében.
Ennek a célzatnak a Btk. 293. §-a szerinti aktív
vesztegetés esetében a jelentéstartalma, azaz a
törvényi elvárás, amit bizonyítani kell a büntetőigény
érvényesítéséhez, a következő.
Ugyanúgy határozható meg, mint ahogyan egy
magatartás leírható, vagyis annak a négy kérdésnek a
megválaszolásával, hogy kinek, mit kell tennie, hol
és mikor.
Ennek érdekében kifejezésre kell juttatni azt, hogy ki
mit tegyen – ellenkező esetben ugyanis a törekvés
üres elhatározás, mely büntetőjogilag közömbös –,
továbbá megállapításának lehetőségéhez konkrét
tények kellenek, melyek következtetési alapul
szolgálhatnak.
Ezek a tények tudati tények, az aktív vesztegető
alanyi oldalán lévő tényállási elemre tartozóak (ami
nem más, mint a célzat), s mint ilyenre nem lehet
önmagában abból következtetést levonni, hogy a
passzív oldalon álló mit tesz vagy mit nem tesz.

[100]Alapvető követelmény, hogy tényekből kell
következtetést vonni. A tényekből vont ténybeli és
jogi következtetés közti különbség, hogy előbbi még
(jogi) értékelő tartalommal nem bír, nem bírhat,
ekként az ilyen következtetés a történeti tényállás
része. Utóbbi viszont már nem ténybeli megállapítás,
hanem valamely jogtétel (törvényi tényállási elem)
igazolása, azzal való megfeleltetés, ekként jogi
értékelés.
[101]Valójában ez vizsgálandó a Btk. 293. §-a szerinti
aktív vesztegetés befolyásolni törekszik tényállási
eleme – mint célzat – esetében is.
[102]Célja minden szándékos bűncselekménynek van, ha
pedig ezt a törvény külön értékeli, akkor az a célzat.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a célzat mindig
túlmutat a szándékon, több mint a szándék. Ennek
kifejezője, hogy a célzatos bűncselekmény kizárólag
egyenes szándékkal követhető el. Vagyis az ilyen
bűncselekményt
megvalósító
szándéka,
tudattartalma feltétlenül a törvényi értékelés szerinti
célra irányul, ami nem jelenti azt, hogy a cél elérése,
bekövetkezte megtörténik.
[103]A célzat nem az eredmény megfelelője vagy
előfeltétele. A célzat a törvényi tényállás alanyi, az
eredmény pedig a tárgyi oldalának esetleges ismérve.
[104]A célzat törvényi értékelésének alapja a bűnelkövetői
szándék
társadalomra
veszélyességének
konkretizálása.
[105]Kétségtelen, hogy amennyiben a célzat önálló
törvényi tényállási elem, akkor annak megállapítása
is önálló ténybeliség tárgya. Másként szólva e
vonatkozásban követelmény az önálló ténybeliség.
[106]Ezzel összhangban álló módon válik szükségessé
annak vizsgálata, hogy vannak-e a befolyásolni
törekszik célzat megállapíthatósága alapjául szolgáló
vagy erre a következtetésre vezető tények a
tényállásban.
[107]Ehhez képest a II. r. terheltre vonatkozó irányadó
tényállás (3. tényállási pont) rögzíti, hogy:
– a II. r. terhelt négy alkalommal kereste meg
M. M.-t,
– ezen alkalmak során neki különböző
pénzösszegeket adott át,
– a pénz átadására azért került sor, hogy azt M. M.
ossza szét a D.-i Autópálya Alosztály négy váltása
között
azért,
hogy
az
autópálya
35.
kilométerszelvényében lévő i.-i parkoló területén
külföldi állampolgárok rendszeresen vagyon elleni
bűncselekményeket követhessenek el, és az alosztály
személyi állományába tartozó rendőrök e
bűncselekmények megakadályozására, az elkövetők
felelősségre vonására szükséges intézkedéseket ne
tegyék meg, illetve olyan módszerrel intézkedjenek,
ami nem vezethet az elkövetők elfogására.
[108]Az irányadó tényállásból kitűnően a II. r. terhelt
hivatalos
személyek
(rendőrök)
jövőbeli
befolyásolása céljából adott át M. M.-nek különböző
összegeket, azért, hogy azok ne teljesítsék
bűnüldözési kötelezettségüket (ne intézkedjenek,
illetve ne szakszerűen intézkedjenek vagyon elleni
bűncselekményeket
elkövető
személyekkel
szemben).
[109]Mindez tehát azt jelenti, hogy a II. r. terhelt irányadó
tényállás szerinti magatartása mindkét törvény –
tehát az elkövetéskori és az elbíráláskori Btk. –
szerint is tényállásszerű.
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[110]Nem tévedett az eljárt bíróság akkor sem, amikor a
Btk. 2. §-ára figyelemmel az elbíráláskori törvény
rendelkezéseit alkalmazta vele szemben.
[111]Nem sértett törvényt tehát az eljárt bíróság, amikor a
II. r. terhelt bűnösségét hivatali vesztegetés
bűntettében [Btk. 293. § (1) és (2) bek.]
megállapította, és törvényes a cselekmény
minősítése, és helyes az alkalmazandó törvény
megválasztása is.
[112]Tévedett azonban, amikor e bűncselekménnyel
halmazatban azonos, a 3. tényállási ponttal
összefüggésben a II. r. terhelt büntetőjogi
felelősségét vesztegetés bűntettében [Btk. 290. § (1)
bek.] is megállapította.
[113]Az irányadó tényállás erre vonatkozó része a
következő.
[114]„A II. r. terhelt 2013. év elején a lakásán megkereste
a D.-i Autópálya Alosztály állományába tartozó VIII.
r. terheltet is, és megkérte, vegye rá az autópálya 67es kilométerszelvényében lévő Sz. Csárdában
résztulajdonnal rendelkező nagybátyját, K. Á.
polgári egyént, hogy engedje a parkolójukba a
külföldi bűnözőket, aminek fejében mindketten
rendszeresen pénzt fognak kapni.”
[115]Az eljárt bíróság indokai szerint a vesztegetés
bűntettének minden tényállási eleme megvalósult,
hiszen a II. r. terhelt egy nem vitásan gazdasági
társaság
érdekében
tevékenységet
végző
személynek, az Sz. Csárdát működtető K. Á.-nak
jogtalan előnyt (pénzt) ígért azért, hogy külföldi
bűnözők
a
gazdasági
társaság
területén
bűncselekményeket követhessenek el, aminek a
megengedése nem vitásan kötelességszegés.
[116]Ez az álláspont téves.
[117]A Btk. 290. §-a szerint vesztegetés bűntettét követi el
és három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő, aki gazdálkodó szervezet részére vagy
érdekében tevékenységet végző személynek vagy rá
tekintettel másnak azért ad vagy ígér jogtalan előnyt,
hogy a kötelességét megszegje.
[118]Jelen ügyben az irányadó tényállás nem tartalmaz
adatot arra vonatkozóan, hogy K. Á. milyen
tevékenységet végez és milyen gazdálkodó szervezet
részére vagy érdekében, e gazdálkodó szervezet
mivel foglalkozik, illetve ezzel összefüggésben
kötelességszegésre utaló megállapítást sem rögzít,
különösen azt, hogy kit és milyen kötelesség terhel.
[119]Valójában tehát a tényállási elemek hiánya miatt e
cselekményével a II. r. terhelt nem valósította meg a
vesztegetés bűntettét, ezért emiatt felmentésének van
helye.
[120]Magatartása kellő ténybeli konkrétság hiányában
más bűncselekmény megállapítására sem alkalmas,
mint ahogyan azt az ügyészség – helyesen – nem is
tette önálló jogi értékelés tárgyává a vádiratban.
[121]A Kúria egyetértett azzal, hogy az eljárt bíróság az I.
r. és a II. r. terhelt cselekményeit az elbírálás idején
hatályos Btk. szerint bírálta el.
[122]Az elkövetéskori és az elbíráláskori Btk. együttes
alkalmazása
kizárt,
ugyanakkor
felmentő
rendelkezés esetén az elkövetéskor hatályos
törvényhely megjelölésének van helye, mivel e
cselekményt a vád önállóan nem minősítette. Ezért a
Kúria a II. r. terheltet a Be. 566. § (1) bekezdés a)
pontja alapján a Btk. 290. § (1) bekezdésében írtakkal
tartalmilag megegyező 1978. évi IV. törvény 254. §
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(1) bekezdése szerinti vesztegetés bűntette alól
mentette fel.
[123]A felmentő rendelkezés folytán a Kúria a II. r. terhelt
tekintetében a halmazati büntetésre utalást mellőzte,
a bűnösségi kör szűkülése miatt a II. r. terhelttel
szemben kiszabott szabadságvesztés-büntetést az
irányadó egy évtől öt évig tartó büntetési tétel keretei
között 1 év 3 hónapra enyhítette.
[124]A Kúria a II. r. terhelttel szemben kiszabott büntetés
mértékét kifogásoló indokokkal kapcsolatban
rámutat arra, hogy a bíróság mérlegelési jogkörébe
tartozik, hogy konkrét ügyben, illetve adott terhelt
esetében mit tekint enyhítő vagy súlyosító
körülménynek, s azt miként értékeli.
[125]Kétségtelen, hogy ennek során a bíróságnak
figyelemmel kell lennie a büntetés törvényben
rögzített céljára (Btk. 79. §) és a büntetés
kiszabásának elveire (Btk. 80. §), valamint a
büntetéskiszabás során értékelhető tényezőkről szóló
56/2007. BK véleményben foglaltakra. Ugyanakkor
az is nyilvánvaló, hogy ezek a büntetéskiszabási
tevékenység mérlegelendő, mérlegelésre váró
támpontjai. Miután pedig az anyagi jogi
felülvizsgálat tárgyát sem a bíróság bizonyítékokat
mérlegelő tevékenysége, sem a büntetéskiszabási
tényezők
értékelése
nem
képezheti,
így
felülvizsgálatban az sem támadható, hogy az eljárt
bíróság miként vette figyelembe a Btk. 79. és
80. §-ait, valamint az 56/2007. BK véleményben
foglaltakat.
[126]Ekként a Kúria – miután nem észlelt olyan eljárási
szabálysértést, amelynek vizsgálatára a Be. 659. § (6)
bekezdése alapján hivatalból köteles – az I. r. terhelt
védője, valamint a II. r. terhelt és védője által
benyújtott felülvizsgálati indítványokat elbírálva, a
Be. 660. § (1) bekezdése szerinti tanácsülésen
eljárva, a megtámadott határozatokat a Be. 662. § (2)
bekezdés b) pontja alapján a II. r. terhelt
vonatkozásában megváltoztatta;
a II. r. terheltet vesztegetés bűntette [1978. évi IV. tv.
254. § (1) bek.] miatt felmentette [Be. 566. § (1) bek.
a) pont], és a vele szemben kiszabott
szabadságvesztés büntetés mértékét 1 év 3 hónapra
enyhítette; míg a megtámadott határozat egyéb
rendelkezéseit az I. r. és a II. r. terhelt tekintetében a
Be. 662. § (1) bekezdés alapján hatályában
fenntartotta.
[127]A Kúria a Btk. 92/B. § (1) bekezdése alapján
határozott arról, hogy az alapügyben kiszabott és
végrehajtott büntetést a II. r. terhelttel szemben
kiszabott szabadságvesztésbe beszámítja.
(Kúria Bfv.III.650/2021/19.)
A befolyással üzérkedés immateriális
227
bűncselekmény, amely a jogtalan előny
kérésével,
elfogadásával,
illetve
ígéretének

elfogadásával befejezett. Ezt követően megvalósuló
körülmény – így például az, hogy a passzív alany a
terhelt hivatkozását valósnak véli-e – a bűnösség
szempontjából fogalmilag közömbös [Btk. 299. § (1)
bek.].
[1] A járásbíróság a 2020. február 28-án kihirdetett
ítéletével a II. r. terheltet társtettesként elkövetett
befolyással üzérkedés bűntette [Btk. 299. § (1) bek.,
(2) bek. a) pont] miatt 2 évi szabadságvesztésre ítélte,
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[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]
[9]

[10]

melynek
végrehajtását
4
évi
próbaidőre
felfüggesztette, valamint akként rendelkezett, hogy a
szabadságvesztés végrehajtási fokozat börtön és
abból a terhelt – a büntetés végrehajtásának
elrendelése esetén – legkorábban a büntetés
kétharmad részének kitöltését követő napon
bocsátható feltételes szabadságra.
Az ellentétes irányú fellebbezések folytán eljárt
törvényszék mint másodfokú bíróság a 2021.
március 1-jén meghozott ítéletével az elsőfokú
bíróság ítéletét megváltoztatta, és a II. r. terhelttel
szemben kiszabott szabadságvesztést 2 év 10
hónapra súlyosította, mellőzve a kiszabott
szabadságvesztés próbaidőre történő felfüggesztését.
A II. r. terheltet 3 év közügyektől eltiltásra is ítélte,
egyebekben pedig a járásbíróság ítéletét
helybenhagyta.
A jogerős ítéletben megállapított tényállás szerint az
I. r. terhelt tudomást szerzett arról, hogy G. A. és O.
K. ellen az A.-i Rendőrkapitányságon kábítószer
birtoklásának bűntette miatt büntetőeljárás van
folyamatban. E körülményről a II. r. terhelt is
tudomást szerzett. A terheltek elhatározták: jogtalan
előnyszerzés céljából G. A. előtt azt a látszatot keltik,
hogy hivatalos személy vesztegetésével el tudják
intézni az ő vonatkozásukban a büntetőeljárás
elkülönítéssel és eltereléssel történő befejeződését,
ezáltal G. A.-nak nem lesz priusza.
Ennek érdekében az I. r. terhelt 2017. február elején
több alkalommal, így 1-jén, 2-án és 5-én is felhívta
mobiltelefonon G. A. a.-i lakost, és azt a látszatot
keltette, hogy hivatalos kapcsolatain keresztül el
tudja intézni: G. A. „a kábítószeres ügyből ne kapjon
ítéletet”. A 2017. február 2-án intézett hívás során az
I. r. terhelt a telefonban azt a látszatot keltette G. A.
előtt, hogy 300 000 forint mint jogtalan előny
megfizetése ellenében el tudja intézni hivatalos
kapcsolatain keresztül, hogy G. A. ügye „elterelésre
kerüljön”. Az I. r. terhelt ennek érdekében 2017.
február 2. napján személyes találkozóra hívta G. A.-t
10 órára.
Az I. r. terhelt és G. A. 2017. február 2-án találkoztak
A.-n, majd a G. A. által vezetett gépkocsival közösen
a II. r. terhelthez mentek a helyi TV stúdiójába. A II.
r. terhelt a találkozás során az I. r. terhelt jelenlétében
közölte G. A.-val, hogy tudomással bír az ellene
folyamatban lévő büntetőeljárásról, és felajánlotta a
segítségét: kapcsolatai révén el tudja intézni, hogy
leválasszák és eltereléssel fejeződjön be a
büntetőeljárás, amely közreműködés ellentételezése
300 000 forint.
A terheltek által G. A.-nak tett felajánlás olyan
jellegű volt, amelyet kizárólag hivatalos személy
befolyásolása útján lehet megvalósítani.
A terheltek a kért előnyért cserébe azt a látszatot
keltették: hivatalos személynek jogtalan előnyt
fognak adni annak érdekében, hogy ez a hivatalos
személy a hivatali helyzetével visszaéljen.
A terheltek ajánlatát G. A. nem fogadta el, a terheltek
által kért jogtalan előnyt nem adta át a részükre.
A jogerős ügydöntő határozat ellen a II. r. terhelt
védője terjesztett elő felülvizsgálati indítványt, a Be.
648. § d) pontja alapján, a Kúria Bírósági
Határozatok
Gyűjteményében
közzétett
határozatától való eltérés miatt.
Az indítványozó szerint az ítéleti tényállás alapján –
az elsőfokú ítélet indokolásának [34] bekezdéséből
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[12]

[13]

[14]
[15]

[16]
[17]

kitűnően – G. A. egyáltalán nem hitte el, hogy akár
az I. r., akár a II. r. terhelt tényleges befolyással
rendelkezne, és azt érvényesítené is.
Ennek előrebocsátásával a II. r. terhelt védője
kifejtette, hogy a magyar büntetőjog elmélete és a
hazai bírói gyakorlat szerint nem tényállásszerű a
befolyással üzérkedés, ha az ügyfél nem hiszi el a
befolyásra vonatkozó hivatkozást. E „passzív”
korrupciós bűncselekménynek a Btk. már az „aktív”
oldalát, a befolyás vásárlását is büntetni rendeli.
Abban az esetben, ha valaki nem hiszi el a befolyás
létező voltát, nem fog befolyást vásárolni, ebben az
esetben viszont a bűncselekmény ellenpólusa, a
befolyással üzérkedés sem valósulhat meg.
Álláspontja szerint a befolyásolásra hivatkozásnak
nem okvetlenül kifejezettnek, de a körülményekből
félreérthetetlennek kell lennie. Az elkövető
befolyása, amelyre hivatkozik, akár valóságos, akár
színlelt is lehet, de a lényeg az, hogy „ügyfél” azt
valóságosnak hiszi, és annak érdekében adja az
előnyt. E következtetését alátámasztandó hivatkozott
a Btk. nagykommentárjára és egyéb jogirodalmi
munkákra.
Utalt továbbá a Legfelsőbb Bíróság BH 2009.346.
számon közzétett eseti döntésére, amely szerint a
befolyással üzérkedés 1978. évi IV. törvény (korábbi
Btk.) 256. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
minősített esete a csalás törvényi tényállásához
képest speciális törvényi tényállás. Az előbbi ugyanis
– a hivatalos személy megvesztegetésének valótlan
állítása vagy az ilyen látszat keltése folytán –
szükségképpen feltételezi a másik fél tévedésbe
ejtését, továbbá magában foglalja a csalás többi
törvényi tényállási elemét, így a jogtalan
haszonszerzés célzatát, valamint a károkozást is.
Az érdemi döntést a Kúria Bfv.III.744/2016/7. számú
határozatának indokolásától is eltérőnek vélte, amely
az előzőekben idézett döntéssel egyezően fejtette ki,
hogy a befolyással üzérkedés a hivatalos személy
megvesztegetésének valótlan állítása vagy az ilyen
látszat keltése folytán szükségképpen feltételezi a
másik fél tévedésbe ejtését, továbbá magában
foglalja a csalás többi törvényi tényállási elemét, így
a jogtalan haszonszerzés célzatát, valamint a
károkozást is.
Hivatkozott végül egyes alsóbb fokú bíróságok által
hozott határozatok hasonló indokaira.
A kifejtettek alapján a támadott ítélet
megváltoztatására, és a II. r. terhelt felmentésére tett
indítványt. Másodlagos indítványa szerint a
cselekmény „legfeljebb kisebb értékre elkövetett
csalás kísérletének minősíthető, ami – figyelembe
véve a kétfokú leszállás lehetőségét is – a
cselekmény törvénysértő minősítése folytán szintén
felülvizsgálati ok, mert ahhoz törvénysértő büntetés
kiszabása is társult”.
A Legfőbb Ügyészség átiratában a II. r. terhelt
védőjének felülvizsgálati indítványát alaptalannak
tartotta.
Az átirat szerint a bírói gyakorlattól való eltérésre
olyan, a Bírósági Határozatok Gyűjteményében
közzétett döntés alapján lehetne eredményesen
hivatkozni, amely szerint azért indokolt a terhelt
bűncselekmény hiányában történő felmentése, mert a
befolyással üzérkedő személy által keltett látszatot a
megtéveszteni szándékozott személy nem hitte el,
ezáltal pedig a bűncselekmény egy tényállási eleme
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nem valósult meg. Az indítványban hivatkozott két
döntés azonban nem ilyen.
A két eseti döntés ugyanis a csalás és a befolyással
üzérkedés elhatárolása kapcsán foglalkozott a
tévedésbe ejtéssel, kifejtve, hogy a befolyással
üzérkedés korábbi Btk. 256. § (2) bekezdés a)
pontjában írt minősített esete a csaláshoz képest
speciális, amellyel összefüggésben elkövetésével a
csalás törvényi tényállási elemei is megvalósulnak.
Befolyással üzérkedés esetén – hasonlóan a
csaláshoz – a terhelt által keltett látszat veszi rá a
megtévesztett személyt, hogy jogtalan előnyhöz
juttassa az elkövetőt. Pénzt vagy egyéb jogtalan
előnyt pedig az fog adni, aki el is hiszi a keltett
látszatot. Ha a csalás elkövetője által tanúsított
magatartás nem téveszti meg a sértettet, az kísérlet
megállapítására vezet, tekintettel arra, hogy kár
bekövetkezése nélkül a csalás nem válik befejezetté.
Ezzel szemben a befolyással üzérkedés nem
eredmény-bűncselekmény. Amint a BH 2019.286.
számú eseti döntésében a Kúria kifejtette, a
befolyással üzérkedés elkövetési magatartása az
előny
kérésével
befejeződik,
és
tényállásszerűségéhez
a
tényleges
előny
megszerzése már nem szükséges.
A BH 2009.75. számú eseti döntés szerint pedig a
vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés
bűntettének a közélet tisztasága az elsődlegesen
védett jogtárgya, ilyen módon annak csupán
látszólag van sértettje, mert valójában a befolyással
üzérkedővel szemben álló másik fél mindig aktív
vesztegető, és mint ilyen, maga is a jogtalanság
talaján áll. Az elkövető megtévesztése folytán a
vagyonában úgy keletkezik kár, hogy jogtalan,
bűncselekményt megvalósító magatartásával maga is
előidézte.
A tévedésbe ejtés sikere ekként nem a befolyással
üzérkedő magatartása tényállásszerűségének a
feltétele, hanem a megtéveszteni szándékolt személy
által megvalósítandó hivatali vesztegetés vagy
befolyás vásárlása elhatárolása szempontjából bírhat
jelentőséggel.
A Btk. 299. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
befolyással üzérkedés elkövethető anélkül, hogy a
másik oldalon megvalósulna a hivatali vesztegetés
vagy befolyással üzérkedés; különösen akkor, ha az
elkövető hiába fejti ki a megtévesztő magatartást és
hiába kéri az előnyt, a megtéveszteni szándékozott
személy azt nem hiszi el, ezért nem fizet. Attól pedig,
hogy a jogtalan előny nyújtására felhívott személy
nem hisz a befolyással üzérkedőnek, ez a
bűncselekmény megvalósul.
Indítványozta ekként, hogy a Kúria a támadott
ítéletet hatályában tartsa fenn.
A II. r. terhelt védője a Legfőbb Ügyészség átiratára
tett észrevételeiben fenntartotta a felülvizsgálati
indítványában foglaltakat.
Megítélése szerint a Legfőbb Ügyészség jogi
álláspontja téves, mert a teljes magyar büntetőjogi
szakirodalom az indítvány elvi alapvetését támasztja
alá, miként a hazai bírói gyakorlat is. E gyakorlat
további szemléltetésére felhívta a Legfelsőbb
Bíróság – a felülvizsgálati indítványban is
hivatkozott, BH 2009.346. számon közzétett –
Bfv.I.133/2009/5. számú határozatának indokolását,
továbbá ítélőtáblai és törvényszéki határozatokat.
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[26] Vélekedése szerint a Legfőbb Ügyészség által
megjelölt bírói döntések nem az indítványban
felvetett kérdésre vonatkoznak. Nem vitatta, hogy a
befolyással üzérkedéshez nem szükséges a kért
összeg átvétele, miként az összes korrupciós
bűncselekmény megvalósulásához elégséges az
előny kérése. Ettől eltérő kérdés, hogy az előny
kérésének verbális kifejezésre juttatása pillanatában
a másik fél elhiszi-e azt. Az átiratban idézett döntések
„legfeljebb megtévesztően kelthetik a látszatot, hogy
a Legfőbb Ügyészség érvelése helyes. Ha azt
mondanánk, hogy a másik oldal (a befolyást vásárló)
tudattartalma közömbös, akkor ad absurdum olyan
állásponthoz is eljuthatnánk, amely szerint az is
befolyással üzérkedés lenne, ha magamban
motyogok valamit, nem is kell oda másik személy,
akinek ajánlatot teszek.” Ezért az sem befolyással
üzérkedés, ha valaki olyan személytől kér jogtalan
előnyt a befolyásáért cserébe, aki már az első
pillanatban sem hisz neki. Ez legfeljebb a csalás
alkalmatlan kísérlete lehet.
[27] Megismételte, hogy a Btk. által szabályozott befolyás
vásárlása megvalósulásának hiányában a befolyással
üzérkedés sem követhető el. Megítélése szerint a
Legfőbb Ügyészség „két-három évtizeddel ezelőtti
logika alapján gondolkozik”, és „állításait nem
releváns bírói döntésekkel igyekszik alátámasztani”.
[28] A kifejtettek okán a felülvizsgálati indítványát
kiterjesztette a Be. 649. § (1) bekezdés a) pont aa)
alpontjában írt felülvizsgálati ok állítására, ez alapján
is kérve a támadott ítéletek hatályon kívül helyezését.
[29] A felülvizsgálati indítvány nem alapos.
[30] A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, amely a Be.
648. §-a alapján csak a bíróság vádról rendelkező
jogerős ügydöntő határozata ellen, és kizárólag a Be.
649. §-ában tételesen felsorolt anyagi és eljárásjogi
okokra hivatkozással vehető igénybe. A
felülvizsgálati okok törvényi köre nem bővíthető,
ezért az azon kívül eső anyagi vagy eljárásjogi
kérdések a felülvizsgálatban közömbösek.
[31] A Be. 648. § d) pontja alapján felülvizsgálatnak a
bíróság jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő
határozata ellen a Kúria Bírósági Határozatok
Gyűjteményében közzétett határozatától való eltérés
esetén is helye van. A Be. 649. § (6) bekezdése
szerint
a
Kúria
Bírósági
Határozatok
Gyűjteményében közzétett határozatától való eltérés
esetén felülvizsgálati indítvány akkor terjeszthető
elő, ha az eltérés a büntető anyagi jog szabályainak
(1) bekezdésben meghatározott megsértését
eredményezte vagy a (2) bekezdésben meghatározott
eljárási szabálysértést eredményezett.
[32] A Be. 876/A. §-a alapján a 648. § d) pontját és a Be.
649. § (6) bekezdését a bíróság 2020. július 1-jén
vagy azt követően meghozott ügydöntő határozata
vonatkozásában kell alkalmazni. A felülvizsgálati
indítvánnyal támadott ítélet jogerőre emelkedésének
időpontja 2021. március 21., ezért jelen ügyben a Be.
648. § d) pontja is felülvizsgálat alapjául szolgálhat.
[33] A Kúriát a 2012. január 1-jén hatályba lépett
Alaptörvény 25. cikk (1) bekezdése határozta meg –
történelmi elnevezését is helyreállítva – a legfőbb
bírósági szervként. A Bírósági Határozatok
Gyűjteményét az ugyanezen a napon hatályba lépett,
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény XII. Fejezete szabályozza.
A felülvizsgálat alapját a hivatkozott jogcímen tehát
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csak a Kúria 2012. január 1-jét követően közzétett
határozatától való eltérés képezheti (BH 2021.97.
[37]).
Ekként a Legfelsőbb Bíróság indítványban megjelölt
BH 2009.346. számú eseti döntésétől való eltérés az
egyéb feltételek fennállása mellett sem valósít meg
önálló felülvizsgálati okot. Ugyanígy a felhívott
felülvizsgálati ok megvalósulása szempontjából
egyaránt közömbösek az indítványban felsorolt, nem
a Kúria által hozott bírósági határozatok és a
különböző jogirodalmi értekezések is.
A Kúria Bfv.III.744/2016/7. számú határozatától
való eltérésre történő hivatkozás ugyanakkor már a
felülvizsgálati eljárás érdemi lefolytatását vonja
maga után.
A Be. 649. § (6) bekezdése azonban a Kúria Bírósági
Határozatok
Gyűjteményében
közzétett
határozatától való eltérésre történő hivatkozás
mellett a felülvizsgálati indítvány előterjesztésének
további feltételeként szabja, hogy az eltérés a büntető
anyagi jog szabályainak Be. 649. § (1) bekezdésében
meghatározott megsértését eredményezze, vagy a (2)
bekezdésben meghatározott eljárási szabálysértést
eredményezzen.
Jelen esetben e törvényi feltétel is teljesült, hiszen az
indítvány szerint a Kúria Bfv.III.744/2016/7. számú
határozatától való eltérés a büntető anyagi jog
szabályainak a megsértéséhez vezetett, elsődlegesen
a II. terhelt bűnösségének törvénysértő megállapítása
[Be. 649. § (1) bek. a) pont aa) alpont],
másodlagosan
cselekményének
törvénysértő
minősítése, és az ehhez társuló törvénysértő büntetés
miatt [Be. 649. § (1) bek. b) pont ba) alpont].
Ezzel együtt, e további feltétel állításával a törvény a
Be. 649. § (6) bekezdésére alapított felülvizsgálati
indítvány elbírálásához nem kívánja meg a támadott
határozat Be. 649. § (1) bekezdésén alapuló
felülvizsgálatának
elvégzését.
A
vizsgált
felülvizsgálati ok beálltát pusztán a kifogásolt
határozat és a Kúria Bírósági Határozatok
Gyűjteményében közzétett határozata közötti eltérés
ténye keletkezteti, feltéve, hogy éppen az eltérés
eredményezte a büntető anyagi jog szabályainak Be.
649. § (1) bekezdésében írt megsértését (BH
2021.97.II.).
A Bírósági Határozatok Gyűjteményében szereplő
kúriai határozat jogértelmezése is csak akkor vehető
figyelembe más ügyben, ha az annak alapjául
szolgáló tényállás a jelentőséggel bíró elemeiben
megegyezik az elbírálandó ügy tényállásával; azaz
egyik ügy tényállása sem tartalmaz olyan további
vagy más (eltérő) tényt vagy körülményt, amely
jogilag jelentős, és ezért eltérő joghatást von maga
után (BH 2021.97. [39]).
A II. r. terhelt védője ugyanakkor a Legfőbb
Ügyészség átiratára tett észrevételében a Be. 649. §
(1) bekezdés a) pont aa) alpontjában írt okból is
indítványozta a támadott határozat felülvizsgálatát.
Eszerint felülvizsgálati okot képez, ha a bíróság
jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő határozatában
a büntető anyagi jog szabályainak megsértésével
állapította meg a terhelt bűnösségét.
Az e hivatkozáson alapuló indítvány vizsgálata során
pedig az indítvány érvelésének alátámasztására már
bármilyen eseti döntés időhatár nélkül hivatkozható,
de az ilyen, a Kúria Határozatának Gyűjteményében
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közzé nem tett eseti döntéstől való eltérés
önmagában nem valósít meg felülvizsgálati okot.
A felülvizsgálati eljárás megkerülhetetlen szabálya
[Be. 650. § (2) bek.], hogy a felülvizsgálati
indítványban a jogerős ügydöntő határozat által
megállapított tényállás nem támadható. Ezzel
összhangban a felülvizsgálati eljárásban a
bizonyítékok ismételt egybevetésének, eltérő
értékelésének, valamint bizonyítás felvételének nincs
helye, a felülvizsgálati indítvány elbírálásakor a
jogerős ügydöntő határozatban megállapított
tényállás az irányadó [Be. 659. § (1) bek.]. A
jogkövetkeztetések helyessége kizárólag az irányadó
tényállás alapulvételével ítélhető meg (BH
2004.102.).
A jogerős ítéletben foglalt tényállás pedig – az
indítvány állításával szemben – egyáltalán nem
tartalmazza, hogy G. A. tanú nem hitte el a II. r.
terhelt állított befolyásának fennállását a nyomozó
hatóság irányában (mint ahogy ennek ellenkezőjét
sem).
Nem vitás, hogy az irányadó tényállás az ítélet
egészében és tartalmilag vizsgálandó (BH
2015.216.I.) és ezért a tényálláshoz tartozónak kell
tekinteni mindazon történeti tényeket, amelyeket az
ítélet megállapított, függetlenül attól, hogy
ítéletszerkesztési hiba folytán a bíróság esetlegesen
nem a történeti tényállásban rögzítette, hanem az
indokolás más részében, így a bizonyítékok
értékelése vagy a jogi indokolás körében (BH
2016.163.III.).
A
tényállás
része
azonban
kizárólag
ténymegállapítás lehet. Nem ténymegállapítás és
ezért nem a tényállás része, amikor a bíróság akár az
elsőfokú, akár a másodfokú határozatban bizonyíték
tartalmát idézi, avagy jogi értékelést végez
(Bfv.II.925/2019/6. [51], Bfv.II.1026/2020/7. [24]).
Jelen ügyben is pontosan erről van szó.
Az elsőfokú bíróság ítéletében sem az indítványban
megjelölt [34] és [37] bekezdésében, sem máshol
nem értékelte – helyesen – G. A. tanúvallomását
abból a szempontból, hogy alátámasztható-e állítása,
miszerint a terheltek felajánlását csak „lehúzásnak”
gondolta, ezért befolyásuk fennállásában nem hitt.
Ezzel szemben a járásbíróság az ítélet indokolásának
megjelölt bekezdéseiben a tanú nyomozás során tett
első vallomásának a tartalmát idézte, megelőlegezve
későbbi következtetését, hogy az eljárás különböző
szakaszaiban tett, egymástól lényegi elemeiben
eltérő tanúvallomásai közül ez szolgál az ítéleti
tényállás alapjaként a terheltekkel a helyi TV-ben
megvalósult találkozó megtörténtét és előzményeit
illetően.
A bíróság jogerős ítéletében tehát nem tett
megállapítást arra vonatkozóan, hogy G. A. a
terheltek befolyásában kételkedve (az arra való
hivatkozást valótlannak tekintve) vagy más okból
nem teljesítette a részükre az általuk kért 300 000
forint jogtalan előny átadását. Értelemszerűen az
ítélet arra vonatkozó jogi okfejtést sem tartalmaz,
hogy az előny kérése címzettjének szubjektív
vélekedése a terhelti állítás valóságtartalmáról
bármilyen módon összefüggésben állna a befolyással
üzérkedés megvalósulásával.
Ezért a Kúria a Bfv.III.744/2016/7. számú, a Bírósági
Határozatok Gyűjteményében közzétett határozata,
amennyiben az tartalmazna is olyan okfejtést,
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miszerint a befolyással üzérkedés csak akkor
valósulhat meg, ha az elkövető állítását a passzív
alany elhiszi, fogalmilag nem lehetne ellentétes a
jelen ügyben támadott ítélettel, ami ezen
körülményre – sem a tényállásban, sem a jogi
indokolásában – nem terjed ki (a Kúria a
későbbiekben mutat rá majd arra, hogy ilyen
megállapítás a hivatkozott határozatban sincs).
Eltérés hiányában pedig az indítványban eredetileg
megjelölt felülvizsgálati ok sem következett be.
E körben az lehet felülvizsgálat tárgya, hogy ilyen
megállapítás hiányában a terhelt bűnösségének
megállapítása befolyással üzérkedés bűntettében
összhangban áll-e az anyagi jog szabályaival.
Azonban az indítvány további, a Be. 649. § (1)
bekezdés a) pont aa) alpontjának és b) pontja ba)
alpontjának fennállása körében figyelembe vehető
érvei ugyancsak nem állják meg a helyüket.
A Btk. 4. § (1) bekezdésében írt bűncselekményfogalom középpontjában a cselekmény – emberi
magatartás – áll, amely szándékos (vagy a
törvényben meghatározott esetekben gondatlan)
emberi magatartás azáltal válik bűncselekménnyé,
hogy veszélyes a társadalomra, és a törvény büntetés
kiszabását rendeli rá. A bűncselekményt tehát
minden esetben emberi magatartás valósítja meg,
mégpedig a Btk. 13. § (1) bekezdése szerint a tettes
magatartása.
A
Btk.
Különös
Részében
meghatározott valamely törvényi tényállás tényállási
elemeinek megfeleltethető tettesi cselekmény
kifejtésével a bűncselekmény – legalább – kísérleti
szakba lép.
Ha pedig a bűncselekményt a tettesi cselekmény
teszi, abból a logika legalapvetőbb szabályai mentén
következik, hogy a tettesen kívül álló más személy
magatartása (mi több: a külvilágban meg sem jelenő,
szubjektív
vélekedése)
a
bűncselekmény
megvalósulását nem érinti (legfeljebb – materiális
bűncselekmény esetén – annak befejezetté válására
bírhat kihatással). A törvényi tényállási elemet
kifejtő tettes magatartása önmagában vonja maga
után a büntetőjogi értékelés igényét, mégpedig az
adott törvényi tényállás keretei közé nem illeszthető
magatartást tanúsító más személy cselekménye,
tudatállapota által nem befolyásolt módon.
Közömbös tehát a konkrét ügyben, hogy G. A.
valóságosnak vélte-e a terheltek befolyását az ellene
indított büntetőeljárásra. Ehhez képest kizárólag
annak van jelentősége, hogy az irányadó tényállásból
kitűnően a II. r. terhelt 2017. február 2-án a helyi TV
stúdiójában kilátásba helyezte, hogy 300 000 forint
ellenében elintézi, hogy kedvező eredménnyel,
eltereléssel záruljon a kábítószer birtoklásának
bűntette miatt ellene indított büntetőeljárás. Ezek az
életbeli – a külvilágban megvalósult – tények pedig
pontosan a Btk. 299. § (2) bekezdés a) pontja szerint
minősülő befolyással üzérkedés törvényi tényállási
elemeinek feleltethetők meg.
Ezzel összhangban a Kúria, illetve a Legfelsőbb
Bíróság számos eseti döntésében erősítette meg,
hogy a befolyással üzérkedés elkövetési magatartása
az előny kérésével – azaz az előny adására vonatkozó
óhaj kifejezésével, a korrupciós kapcsolat
kezdeményezésével
–
befejeződik,
így
tényállásszerűségéhez a kért összeg átvétele (az
előny tényleges megszerzése) már nem szükséges
(BH 2019.286., BH 1997.569.II.).
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[56] Következésképpen, a bűncselekmény befejezetté
válását követően beállt tények a bűncselekmény
tényállásszerű megvalósulását már értelemszerűen
nem érinthetik.
[57] A jogtalan előny kérése (és ezzel a befolyással
üzérkedés befejezetté válása) szükségképpen
megelőzi a címzett e kérésre adott reakcióját;
ideértve, hogy a címzett az elkövető befolyását
reálisnak érzékeli-e, és ettől függően a kért jogtalan
előnyt átadja-e, avagy az elkövető által állított
befolyás komolyságát megkérdőjelezve (vagy akár
más okból) a jogtalan előny szolgáltatását
megtagadja.
[58] A címzettnek a kért jogtalan előnnyel, illetve a
jogtalan
előny
ellentételezéseként
ígért
befolyásgyakorlás
(vesztegetés)
realitásával
kapcsolatos képzetei tehát nem csupán azért
nélkülözik a jelentőséget a II. r. terhelt terhére rótt
befolyással üzérkedés megítélése során, mert azok
kívül esnek a II. r. terhelt magatartásán; de azért is,
mert e képzetek fogalmilag már a jogtalan előny
kérése, azaz a befolyással üzérkedés befejezetté
válása után alakulhatnak csak ki.
[59] Ennek megfelelően a befolyással üzérkedés
Btk. 299. §-a szerinti törvényi tényállása sem
tartalmaz olyan elemet, ami a cselekmény passzív
alanyának vélekedését szabályozná a bűncselekmény
alap- vagy minősített eseteinek tényállási elemeként.
A törvényi tényállásban nem szereplő körülmény
értelemszerűen nem lehet feltétele a bűnösség
megállapításának, hiánya a büntetőjogi felelősség
megállapításának körében nem kérhető számon.
[60] A
felülvizsgálati
indítványban
felhívott
Bfv.III.744/2016/7. számú határozat (a Bírósági
Határozatok Gyűjteményében nem szereplő BH
2009.346. számon közzétett eseti döntés indokaival
lényegében szó szerint egyező) indokolásának [21]–
[22] bekezdése szerint a befolyással üzérkedés az
1978. évi IV. törvény „256. § (2) bekezdés a)
pontjában meghatározott minősített esete azonban a
csaláshoz képest speciális törvényi tényállás. Az
előbbi ugyanis – a hivatalos személy
megvesztegetésének valótlan állítása vagy az ilyen
látszat valótlan keltése folytán – szükségképpen
feltételezi a másik fél tévedésbe ejtését, továbbá
magában foglalja a csalás többi törvényi tényállási
elemét, így a jogtalan haszonszerzést célzatát,
valamint a károkozást is.”
[61] Az indítványozó értelmezése szerint a határozat
idézett részeiből az következik, hogy a tévedésbe
ejtés eredménytelensége esetén a befolyással
üzérkedés megállapítása kizárt.
[62] Ez a következtetés azonban téves.
[63] A határozatból idézett szövegrész ugyanis a
befolyással üzérkedés jelen ügy kapcsán is vizsgált
minősített esete és a csalás látszólagos alaki
halmazatának a feloldására ad iránymutatást;
kifejtve, hogy a csaláshoz képest speciális
befolyással üzérkedés bűntetteként minősül a
cselekmény, ha mindkét bűncselekmény törvényi
tényállási elemei teljeskörűen megvalósultak. A
tévedésbe ejtést – mint a csalás törvényben rögzített
elkövetési magatartását – e közös tényállási elemek
között sorolja fel. A Kúria végzésének e bekezdései,
de más részei sem tartalmaznak a befolyással
üzérkedés megvalósulása és a hivatalos személy
megvesztegetésének valótlan állítása folytán a
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címzettben kialakult képzetek (azaz a megtévesztés
sikere)
közötti
összefüggés
kívánalmaként
értékelhető okfejtést.
A II. r. terhelt védője által a Kúria határozatából
levont, de a valóságban nem létező összefüggés téves
feltárása az indítvány logikai önellentmondását
eredményezte.
Ha ugyanis a csalás és a csaláshoz képest speciális
befolyással üzérkedés egyaránt szükségképpen
feltételezi a másik fél tévedésbe ejtését, akkor – az
indítványban kifejtett értelmezési nyomvonalon
tovább haladva – a tévedésbe ejtés sikerének
hiányában nem csupán a befolyással üzérkedés nem
valósulna meg, de nyilvánvalóan a csalás
megállapítására sem kerülhetne sor. Ehhez képest
ellentmondás, hogy az indítvány másodlagos iránya
szerint a II. r. terhelt cselekményét eredményes
tévedésbe ejtés hiányában befolyással üzérkedés
helyett csalás kísérleteként lenne indokolt
minősíteni.
Az indítványban felmerült anyagi jogi jogkérdés
helyes megválaszolásának kiindulópontjaként a
tévútra vezető gondolatmenet helyett azt indokolt
áttekinteni, hogy a vizsgált bűncselekmények közös
tényállási elemeinek meglétén túl a befolyással
üzérkedést milyen többletismérvek teszik speciálissá
a csaláshoz képest.
E többletismérvek sorában a jelen kérdés
szempontjából kisebb jelentőségű, hogy a csalás
esetében a tévedésbe ejtés bármilyen módon
végbemehet; míg a befolyással üzérkedés tettese
abban téveszti meg a jogtalan előny kérésével érintett
címzettet, hogy hivatalos személyt befolyásol [az
alapügyben is alkalmazott Btk. 299. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti minősített esetben pedig abban,
hogy hivatalos személyt megveszteget].
A második és a vizsgált ügy szempontjából lényegi
különbség, hogy a befolyással üzérkedés törvényi
tényállása – a csalással ellentétben – nem kívánja
meg eredmény bekövetkezését. A csalás
megvalósulásához – a befolyással üzérkedéshez
hasonlóan – ugyancsak elegendő az elkövetési
magatartás kifejtése, befejezettségéhez azonban a
passzív alanynak az őt ért megtévesztés nyomán
gyakorolt vagyonjogi rendelkezése, és e vagyoni
rendelkezés
következményeként
a
sértett
vagyonában beállt értékcsökkenés bekövetkezése is
szükséges. Amint arra a Legfőbb Ügyészség átirata
is helyesen utalt, éppen emiatt minősül csalás
kísérletének, ha az elkövető sikertelenül kísérli meg
a passzív alany tévedésbe ejtését – a téves képzet
kialakulásának hiányában ugyanis a passzív alany
sem tesz vagyoni intézkedést, ezért pedig a sértett
vagyonában sem állhat be kár. Elegendő ennek
kapcsán az ún. „unokázós csalásokra” utalni;
amennyiben a sértett a megtévesztő állítást nem hiszi
el, a rendőrséget értesíti és a pénzátadásra
kifejezetten az elkövető tettenérése érdekében kerül
sor, e magatartás nem lesz büntetlen, hanem a csalás
kísérlete maradéktalanul megvalósul.
A csalás ezért materiális (a törvényben
meghatározott eredmény bekövetkezését feltételező)
bűncselekmény, míg a befolyással üzérkedés alaki,
immateriális bűncselekmény.
Az alaki bűncselekmény pedig már a törvényi
tényállásban írt magatartás tanúsításával megvalósul.
Pontosan ez az elvi tétel adja az alapját a már idézett
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eseti döntéseknek (BH 2019.286., BH 1997.569.II.),
amelyek szerint a befolyással üzérkedés a jogtalan
előny kérésével befejeződik. Ha pedig a befolyással
üzérkedés már e ponton befejezett, a fentebb írtak
szerint e bűncselekmény tényállásszerűsége
szempontjából közömbös a jogtalan előny kérésével
érintett címzett tudatállapota, illetve további
magatartása: a jogtalan előny szolgáltatása vagy
ennek mellőzése.
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a befolyással
üzérkedés a csaláshoz képest előbbre hozott
büntetőjogi védelmet jelent: már a megtévesztő
magatartás
következtében
beállt
eredmény
hiányában is befejezett bűncselekmény valósul meg.
Elméleti síkon is lehetetlen tehát a cselekmény
másodlagos védői érvelés szerinti minősítése, amely
szerint az előbbre hozott büntetőjogi felelősséget
keletkeztető befolyással üzérkedés bűntette ne lenne
megállapítható a II. r. terhelt terhére, a csalás
kísérlete viszont igen.
Összefoglalva tehát az eddigieket: sem a csalás, sem
a befolyással üzérkedés megvalósulásának nem
feltétele, hogy a sértett, illetve a passzív alany (akitől
az elkövető az előnyt kéri) a terhelti állítást elhiggye.
Mindkét bűncselekmény az elkövetési magatartás –
a megtévesztés, illetve (egyebek mellett) az
előnykérés – kifejtésével megvalósul, a különbség
pusztán annyi, hogy az immateriális befolyással
üzérkedés ezzel befejezetté is válik, míg a csalás –
lévén materiális bűncselekmény – az eredmény
bekövetkezéséig kísérleti szakba kerül.
Ekként abból a kétségkívül valós megállapításból,
miszerint a befolyással üzérkedés a csalás tényállási
elemeit magában foglalja, a legkevésbé sem fakad az
indítvány azon következtetése, miszerint a
befolyással üzérkedés feltétele az elkövető
állításának a passzív alany általi elhitele. A törvényi
tényállás elemzésével pedig – a fentiek szerint –
éppen ennek az ellenkezője állapítható meg.
Ebből következően viszont az irányadó tényállásból
a befolyással üzérkedés tényállási elemei
maradéktalanul kitűnnek; helyesen járt el az elsőfokú
és a másodfokú bíróság, amikor arra vonatkozóan,
hogy a terhelti állítás felhívásának címzettje elhittee, tényállást nem állapított meg. E körülmény a
terhelt büntetőjogi felelőssége szempontjából
közömbös.
Ki kell térni arra is, hogy a Kúria éppen az
indítványnak megfelelő döntés meghozatalával térne
el a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett
határozatától.
A Kúria a Bfv.III.907/2016/6. számú határozatában
ugyanis annak ellenére tartotta megállapíthatónak a
Btk. 299. § (1) bekezdés I. fordulatába ütköző
befolyással üzérkedés bűntettét az ügyben érintett I.
r. és II. r. terhelt terhére, hogy az irányadó tényállás
szerint az általuk megkeresett, a jogtalan előny
kérésével érintett címzett nem csupán nem hitte el a
terheltek által az ügyben szereplő hatóság irányában
állított befolyás fennállását, de feljelentést is tett
ellenük, és éppen e feljelentés nyomán kerülhetett sor
büntetőjogi felelősségre vonásukra.
A felhívott határozat alapjául szolgáló tényállás rövid
áttekintése alapján is szemléletesen kitűnik tehát,
hogy a fentebb kifejtettekkel összhangban a
befolyással üzérkedés megvalósulása a jogtalan
előny kérésével érintett címzett tudatában kialakuló
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képzetektől és az általa a kérés nyomán tanúsított
magatartástól teljességgel független.
Végül a felülvizsgálati indítvány érveinek további
irányát képezte, hogy a befolyással üzérkedés
megállapítása szükségképpen feltételezi a jogtalan
előny kérésével érintett címzett részéről a Btk. 298. §
(1) bekezdésébe ütköző befolyás vásárlásának az
elkövetését.
Ezzel szemben a befolyással üzérkedés – mint a Btk.
Különös Részében meghatározott valamennyi
bűncselekmény – megvalósulása egyedül azon áll,
hogy a II. r. terhelt kimerítette-e a bűncselekmény
Btk. 299. § (1) bekezdésében, illetve a (2) bekezdés
a) pontjában írt valamennyi törvényi tényállási
elemét. A kifejtettek szerint pedig a II. r. terhelt
tényállásszerű
magatartást
tanúsított,
ezért
bűnösségének a jogerős ítélet szerinti megállapítása
törvényes.
A Bfv.III.907/2016/7. számú kúriai végzés alapjául
szolgáló, irányadó tényállás pedig érdemben cáfolja
az indítvány e tételét is, amennyiben a kérdéses
ügyben a befolyással üzérkedő terheltek
elmarasztalására éppen a jogtalan előny szolgáltatása
iránt megkeresett címzett feljelentése nyomán került
sor, azaz, annak hiányában, hogy a címzett a befolyás
vásárlásának bűntettét elkövette volna.
Fel sem merül tehát, hogy a Btk. 298. §-ában írt
befolyás vásárlása és a Btk. 299. §-ában
meghatározott befolyással üzérkedés kölcsönösen
feltételezné egymás elkövetését.
A kifejtett érvek mentén a Kúria – mivel nem észlelt
olyan eljárási szabálysértést, amelynek vizsgálatára a
Be. 659. § (6) bekezdése alapján hivatalból köteles –
a felülvizsgálati indítványnak nem adott helyt, és
megtámadott határozatot – a Be. 660. § (1)
bekezdésének főszabálya szerint tanácsülésen, a Be.
655. § (1) bekezdésének főszabálya szerinti
összetételben eljárva – a Be. 662. § (1) bekezdése
alapján hatályában fenntartotta.
(Kúria Bfv.II.538/2021/7.)

I. Az ügyek tárgyilagos megítélése abban az
228
esetben garantált, ha a bírák kizárólag az ügy
tényeit, a tények alapjául szolgáló bizonyítékokat,

valamint a tények
megítéléséhez
szükséges
jogszabályokat elszigetelten vizsgálják és értékelik.
Minden olyan körülmény, amely ezeken kívül esik és
egyúttal a felekhez vagy magához az ügyhöz
kapcsolódik, azért sodorja veszélybe az adott ügy
tárgyilagos elbírálását, mert képes befolyásolni a bíró
mérlegelési tevékenységét. Éppen ezért a pártatlan
eljárás garanciájának sérelme egyfelől a konkrét ügy
elintézését, annak kimenetelét egyik vagy másik fél
hátrányára befolyásolja [Be. 43. § (1) bek. c) pont, 608.
§ (1) bek. d) pont; 25/2013. (X. 4.) AB határozat].
II. A Kúria jogértelmezése jogegységi határozatban
minden bíróságra kötelező jelleggel ölt testet, annak
Alaptörvényen
alapuló
kontrolljára
az
Alkotmánybíróság jogosult [Be. 6. § (4) bek.;
Alaptörvény 25. cikk (1) és (3) bek., 28. cikk].
III. Amennyiben a bíróság ítéletének tényállásában a
vád történeti tényállásában megjelenő, a vád tárgyát
képező
cselekmény
tekintetében
ténybeli
megállapításokat egyáltalán nem rögzít, akkor nem
lehet azt megállapítani, hogy a vád tárgyában a
hivatkozott
rendelkezések
szerinti
törvényi

kötelezettségének megfelelően lefolytatandó bizonyítás
eredményeként milyen megállapításokat tett. Ilyenkor
– még akkor is, ha formálisan az ítéletben ilyen rész
szerepel – tényállás megállapítására valójában nem
kerül sor. Ha pedig a bíróság nem állapított meg
tényállást, és ezért az ítélet teljesen megalapozatlan, a
másodfokú bíróságnak nem ügydöntő végzésével
hatályon kívül kell helyeznie az elsőfokú bíróság
ítéletét, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra kell
utasítania [Be. 592. § (1) bek. a) pont, 610. §].
[1] A törvényszék a 2021. február 15. napján kihirdetett
ítéletével a vádlottat az ellene 3 rendbeli szexuális
erőszak bűntette miatt [Btk. 197. § (1) bek., (4) bek.
b) pont] emelt vád alól felmentette.
[2] Az ítélőtábla mint másodfokú bíróság a 2021.
november 11. napján megtartott nyilvános ülésen
meghozott végzésével az elsőfokú ítéletet hatályon
kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárás
lefolytatására utasította.
[3] A végzés ellen a vádlott és védője jelentett be
fellebbezést. A másodfokú bíróság nyilvános ülésén
készült rövidített jegyzőkönyve nem tartalmazza a
fellebbezés célját és indokait, a fellebbezést utóbb
sem a vádlott, sem a védő írásban nem indokolta. A
Kúria a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Be.) a másodfokú és a harmadfokú
bíróság hatályon kívül helyező végzése elleni
fellebbezés elbírálására vonatkozó szabályok alapján
a 630. §-ban foglaltak figyelembevételével úgy
tekintette, hogy a fellebbezés a másodfokú bíróság
hatályon kívül helyező végzésének hatályon kívül
helyezésére és a másodfokú bíróságnak a másodfokú
eljárás lefolytatása utasítására irányul.
[4] A Legfőbb Ügyészség átiratában a fellebbezéseket
alaptalannak tartva indítványozta, hogy a Kúria a Be.
629. § (1) bekezdése szerinti tanácsülésen a
fellebbezéssel támadott végzést a Be. 629. § (2)
bekezdés a) pontja és a 630. § (1) bekezdése alapján
hagyja helyben.
[5] A Legfőbb Ügyészség álláspontja szerint a
másodfokú bíróság hatályon kívül helyező végzése
helytálló és részletesen megindokolt érvek alapján
állapította meg, hogy az elsőfokú ítéletet elfogultság
okán kizárt bíró hozta, ezért az elsőfokú bíróság
feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező
eljárási szabálysértést vétett. Emellett álláspontja
szerint az ítélőtábla helytállóan mutatott rá arra, hogy
a sértett vallomásának törvénysértő kirekesztése, a
sértett nevelőanyja vallomása értékelésének teljes
elmaradása és a szakvélemények téves, gyakorlatilag
csak részbeni értékelése a tényállást teljes egészében
felderítetlenné, és ezáltal a Be. 592. § (1) bekezdés b)
pontjára figyelemmel az ítéletet teljes egészében
megalapozatlanná tette. A feltétlen eljárási
szabálysértés mellett a teljes megalapozatlanságnak
is hatályon kívül helyezést kellett az ügyben
eredményeznie.
[6] A vádlott és védője fellebbezése nem alapos.
[7] A Be. 627. § (1) bekezdése értelmében a másodfokú
bíróságnak az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül
helyező és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasító
végzése ellen fellebbezésnek van helye, ha a hatályon
kívül helyezésre
a) a 608. § (1) bekezdésében meghatározott eljárási
szabálysértés,
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b) a 609. § (1) bekezdésében meghatározott eljárási
szabálysértés, vagy
c) az 592. § (1) bekezdésében meghatározott okból
teljes megalapozatlanság,
d) a 625. § (4) bekezdésében meghatározott ok miatt
került sor.
A Be. 627. § (2) bekezdése szerint a másodfokú
bíróság hatályon kívül helyező végzése ellen
fellebbezésnek van helye akkor is, ha a hatályon
kívül helyező végzés meghozatalára a 608. § (1)
bekezdésében
meghatározott
eljárási
szabálysértéssel került sor.
A Be. 627. § (3) bekezdés a) és c) pontja értelmében
a másodfokú bíróság hatályon kívül helyező végzése
ellen fellebbezésre jogosult a vádlott és a védő is.
Az ítélőtábla végzése a törvényszék mint elsőfokú
bíróság ítéletét a Be. 608. § (1) bekezdés b)
pontjában, valamint a 610. §-ában megjelölt okból
helyezte hatályon kívül.
A Be. 608. § (1) bekezdés b) pontja szerint hatályon
kívül helyezésnek van helye, ha az ítélet
meghozatalában a törvény szerint kizárt bíró vett
részt.
A Be. 610. §-a kimondja, hogy teljes
megalapozatlanság esetén a másodfokú bíróság nem
ügydöntő végzésével hatályon kívül helyezi az
elsőfokú bíróság ítéletét és az elsőfokú bíróságot új
eljárásra utasítja.
A védő és a vádlott fellebbezését a hatályon kívül
helyező végzés kihirdetését követően, a nyilvános
ülésen terjesztette elő.
Mindezek alapján a Kúria megállapította, hogy a
vádlott és védő által előterjesztett fellebbezés alapján
helye van a másodfokú bíróság hatályon kívül
helyező végzése elleni fellebbezés elbírálásának, azt
nem kellett elutasítani, ezért a Be. 628. § (1)
bekezdés b) pontjára figyelemmel a fellebbezést a
Kúria tanácsülésen érdemben bírálta el.
A Be. 626. §-ában foglaltak alapján a Kúria vizsgálta
azt, hogy a másodfokú bíróság hatályon kívül
helyező végzésének meghozatalára a Be. 608. § (1)
bekezdésében
meghatározott
eljárási
szabálysértéssel került-e sor; azonban ilyen, a
másodfokú bíróság hatályon kívül helyező
végzésének feltétlen hatályon kívül helyezését
eredményező okot nem állapított meg.
A Kúria ezt követően a Be. 630. § (2) bekezdésében
foglaltakat is figyelembe véve vizsgálta, hogy a
másodfokú bíróság az eljárási törvény szabályainak
megtartásával és indokoltan rendelkezett-e az ítélet
hatályon kívül helyezéséről.
A Be. Tizenhetedik Része szerinti eljárásban a
jogorvoslat tárgya kizárólag a másodfokú (vagy a
harmadfokú) bíróság hatályon kívül helyező
végzése, és a fellebbviteli bíróság ahhoz vezető
eljárása. Az eljárás célja pedig annak vizsgálata,
hogy a megtámadott végzés törvénysértő-e.
A támadott (hatályon kívül helyező) rendelkezés
ugyanis nem az ügy eldöntését, vagy az eljárás
lezárását, hanem az eljárás újrakezdését jelenti.
Ehhez képest a fellebbezésekkel támadott, hatályon
kívül helyező és új eljárásra utasító rendelkezés
tartalma nem az, hogy miért helyes vagy helytelen ez
a döntés, hanem az, hogy miért nem volt hozható
érdemi döntés, illetve miért nem eredményezett ilyen
(érdemi) döntésre alkalmas helyzetet a lefolyt eljárás.
Nyitva hagyja azonban az eljárás tárgyában hozható
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jövőbeli döntés lehetőségét, mibenlétét (ide nem
értve a hatályon kívül helyezés folytán megismételt
eljárásban érvényesülő súlyosítási korlátokat).
Érdemi határozat esetében a döntés (tehát a
jogkövetkeztetés) és annak ténybeli alapja közötti
viszony a vizsgálat tárgya; a hatályon kívül helyezés
felülbírálata során azonban ez a viszonyítás nem
végezhető el. A hatályon kívül helyező végzés elleni
fellebbezés elbírálásakor ugyanis éppen azt kell
megítélni, hogy az érdemi határozathozatal
feltételeinek hiányáról – és ezért a hatályon kívül
helyezésről – a másodfokú bíróság helyesen vagy
indokolatlanul rendelkezett-e. Nyilvánvaló, hogy
minden felülbírálat a felülbírálat tárgyának – jelen
esetben a hatályon kívül helyezés – rendeltetéséhez
igazodik. Ehhez képest a hatályon kívül helyező
végzés elleni fellebbezés elbírálása valójában nem
ügy – nem irat –, hanem túlnyomó részt
határozatvizsgálat (EBH 2019.B.9. [33]–[35]).
Erre figyelemmel, amennyiben a hatályon kívül
helyezés indoka a Be. 608. § (1) bekezdésében
meghatározott
eljárási
szabálysértés,
úgy
vizsgálandó, hogy a megjelölt feltétlen eljárási
szabálysértés valóban megvalósult-e; ha pedig a
hatályon kívül helyezés oka a Be. 592. § (1)
bekezdésében
meghatározott
teljes
megalapozatlanság, úgy vizsgálandó, hogy a
fellebbviteli
bíróság
által
hivatkozott
megalapozatlanság
valóban
teljes
körű-e.
Ugyanakkor törvényes okon alapuló hatályon kívül
helyező végzésben a másodfokú bíróság rámutathat
az ítélet részleges megalapozatlanságára is. Ebben az
esetben – amennyiben a 608. § (1) bekezdése szerint
feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező, a
hatályon kívül helyező végzésben megjelölt ok
fennáll – értelemszerűen nem eredményezheti a
hatályon kívül helyező végzés hatályon kívül
helyezését az, ha a fennálló egyéb törvényes ok
mellett a hatályon kívül helyező végzésben
megállapított megalapozatlanság valójában nem
teljes, hanem részleges (EBH 2019.B.9.III.).
A Be. 611. § (1) bekezdése szerint a hatályon kívül
helyező végzés indokolása tartalmazza a hatályon
kívül helyezés okát, továbbá a másodfokú bíróságnak
a megismételt eljárásra vonatkozó iránymutatását. A
Kúria jelen eljárásában valójában e törvényi előírás,
elvárás a felülbírálat szempontja és kerete, emellett
kerül sor a megtámadott határozatot hozó bíróság
eljárásának vizsgálatára is [Be. 627. § (2) bek.,
626. §, 618. § (1) bek. b) pont]. Mindezeket
összevetve jelen ügyben a Kúriának azt kellett
vizsgálnia, hogy az elsőfokú ítélet meghozatalában
kizárt bíró járt-e el, illetve, hogy az elsőfokú ítélet a
Be. 592. § (1) bekezdése szerint teljes egészében
megalapozatlan-e.
A Be. 608. § (1) bekezdés b) pontja szerint a
másodfokú bíróság nem ügydöntő végzésével
hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét, és
az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha az ítélet
meghozatalában törvény szerint kizárt bíró vett részt.
A Be. 14. § (1) bekezdés e) pontja alapján bíróként
nem járhat el, akitől az ügy elfogulatlan megítélése
egyéb okból nem várható.
Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerint
mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt
bármely vádat vagy valamely perben a jogait és
kötelezettségeit törvény által felállított, független és
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pártatlan bíróság, tisztességes és nyilvános
tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el. A
pártatlanság követelménye azt hivatott elősegíteni,
hogy az ítélkező bíró az ügyben résztvevő felekkel
szembeni elfogultságtól vagy előítéletektől mentesen
bírálja el az ügyet és hozza meg döntését. A
pártatlanság
elve
érvényesülésének
vagy
érvényesíthetőségének
hiánya
az
önkényes
döntéshozatal veszélyét rejti magában. Az ügyek
tárgyilagos megítélése abban az esetben garantált, ha
a bírák képesek kizárólag az ügy tényeit, a tények
alapjául szolgáló bizonyítékokat, valamint a tények
megítéléséhez
szükséges
jogszabályokat
elszigetelten vizsgálni és értékelni. Minden olyan
körülmény, amely ezeken kívül esik és ez egyúttal a
felekhez, vagy magához az ügyhöz kapcsolódik,
azért sodorja veszélybe az adott ügy tárgyilagos
elbírálását, mert képes befolyásolni a bíró
mérlegelési tevékenységét. Az elfogult, azaz kizárt
bíró eljárását orvosolni kizárólag az ítélet hatályon
kívül helyezésével lehet, a kérdéses részek mellőzése
nem orvosolja az abszolút eljárási szabálysértést. A
feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező
eljárási szabálysértés az érdemi felülbírálatot kizárja
(BH 2020.323.).
[24] Az ítélőtábla helyesen hivatkozott ezen kúriai
határozat indokolására (bár az általa hivatkozottakat
helyesen a [27]–[29] bekezdések tartalmazzák). A
másodfokú bíróság – ha e törvény kivételt nem tesz
– a fellebbezéssel sérelmezett ítéletet az azt megelőző
eljárással együtt hivatalból felülbírálja, ez a
felülbírálat érvényesül a feltétlen hatályon kívül
helyezést eredményező eljárási szabálysértések
tekintetében is [Be. 590. § (1) bek., (2) bek., (5) bek.
a) pont aa) alpont].
[25] Az ítélőtábla hatályon kívül helyező végzésének
indokolása a Be. 608. § (1) bekezdés b) pontja és a
Be. 14. § (1) bekezdés e) pontjára alapított kizárt bíró
eljárásával kapcsolatosan teljes mértékben helytálló.
Az ítélőtábla által tizenegy pontban részletezett azon
tények és indokok, melyek az elsőfokú bíróság által
ítéletében megállapított tények és körülmények,
valamint az ügy irataiból megállapítható tények és
körülmények eltérő értelmezésével, az azokban rejlő
ellentmondásokkal, valamint azoknak a pártatlanság
követelményeinek nem megfelelő értékelésével
összefüggésben
megállapított
indokaival
foglalkozik, mindenben helytállóak. Az elsőfokú
ítéletet meghozó bíró eljárása során az ítélőtábla
határozataiban megjelöltek alapján megsértette a
pártatlan, tárgyilagos eljárás következményeit. A
bíró magatartása a rendelkezésre álló bizonyítékok, a
bizonyítási eljárás, a nyomozó hatóság és az
ügyészség eljárási cselekményeinek értékelése
tekintetében nem volt objektív, nélkülözte a
bizonyítási eljárás és a bizonyítási eszközök
tárgyilagos, részrehajlás nélküli vizsgálatát és a
bizonyítékok objektív értékelését. Az elsőfokú ítélet
megállapításaira figyelemmel az első fokon eljáró
bíró nem kizárólag az ügy tényeit, a tények alapjául
szolgáló bizonyítékokat értékelte; továbbá ezen
tények megítéléséhez szükséges jogszabályokat,
valamint az általa hivatkozott 4/2002. BJE
határozatban foglaltakat olyan módon értékelte, hogy
azok – különösen a nyomozó hatóság és az
ügyészség munkájának tényszerűséget nélkülöző
egyes értékelései – alkalmasak voltak olyan látszat
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keltésére, hogy az ügyben eljáró bíró nem pártatlan.
Különösen elfogadhatatlanok a nyomozó hatóság és
az ügyészség tanúkihallgatással elérni kívánt
céljaival kapcsolatos utalások, a szakértői bizonyítás
értékelése során V. A. szakértő meghallgatásával
kapcsolatosan kifejtettek és kiemelten a „volt
szovjet-orosz, Visinszkij nevével fémjelzett”
bizonyítási szemléletre történő hivatkozása. Az ítélet
indokolásában a kritikainak szánt, de egyértelműen
személyessé váló mondatok az eljárt bíró
elfogultságát alapozzák meg (BH 2020.323.II.).
[26] Az ügyek tárgyilagos megítélése abban az esetben
garantált, ha a bírák képesek kizárólag az ügy tényeit,
a tények alapjául szolgáló bizonyítékokat, valamint a
tények megítéléséhez szükséges jogszabályokat
elszigetelten vizsgálni és értékelni. Minden olyan
körülmény, amely ezeken kívül esik és egyúttal a
felekhez vagy magához az ügyhöz kapcsolódik, azért
sodorja veszélybe az adott ügy tárgyilagos
elbírálását, mert képes befolyásolni a bíró
mérlegelési tevékenységét. Éppen ezért a pártatlan
eljárás garanciájának sérelme egyfelől a konkrét ügy
elintézését, annak kimenetelét egyik vagy másik fél
hátrányára befolyásolja. Másfelől ugyanakkor az
ügyek elfogult, részrehajló megítélése a bírói
hatalom tekintélyét, valamint a bíróság ítéleteibe
vetett közbizalmat, így végső soron a jogállamiság
értékrendjét erodálhatja (25/2013. (X. 4.) AB
határozat [43] bekezdés).
[27] A Kúria a Bfv.I.1336/2020/17. számú határozatának
[108] bekezdésében rámutatott: annak vitatása, hogy
a bírósági eljárás lefolytatása során az eljáró bíró az
eljárási cselekmény egyes szabályait milyen
mértékben tartotta meg, azok sérelmével folytatta-e
le a bizonyítási eljárást, ezzel kapcsolatos indokolási
kötelezettségének eleget tett-e, és ha igen, milyen
mértékben, önmagában nem adhat alapot annak
megállapítására, hogy az ügyben eljáró bírótól az ügy
elfogulatlan megítélése nem várható el. Az ügyben
eljáró ügyész vagy védő kizárására sem kerülhet sor
azon az alapon, hogy ügyészi vagy védői
tevékenységét a büntetőeljárási törvény, valamint az
ügyészi, ügyvédi törvény által előírt kötelezettségek
milyen mértékű és színvonalú teljesítésével, vagy
esetlegesen annak megszegésével teljesíti; kivéve, ha
ezek alapján megállapítható, hogy vele szemben
törvényben meghatározott kizárási ok áll fenn, a védő
a terhelt érdekével ellentétes magatartást tanúsít,
esetleg olyan további terhelt védelmét is ellátja,
akinek érdekei a terhelt magatartásával ellentétesek.
Az ügyben eljáró bíró esetében ugyanezen
kritériumok érvényesek: az eljárási cselekmények
lefolytatása, azok törvényessége, a meghozott
határozatok jogszerűsége, a bizonyítási eljárás
lefolytatásával kapcsolatos szabályok megtartása, az
indokolási kötelezettség teljesítése az eljárás során
biztosított rendes, illetve meghatározott esetekben
rendkívüli
jogorvoslat
során
biztosíthatók,
önmagukban azonban nem eredményezhetik az
ügyben eljárt bíró kizárását. Kivéve azonban, ha ez a
bírói magatartás az ügyben résztvevő személyekkel
szemben szubjektív pártatlanság kritériumainak
megsértését jelenti, vagy az eljárás résztvevői
számára, illetve külső szemlélő számára objektíven
észlelhetően egy olyan személyi kapcsolatrendszer
része, amely az eljárás egyes résztvevőjéhez, vagy
más személyhez – aki meghatározó az eljárás
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lefolytatása menetében fűződő kapcsolatrendszer
okán – kapcsolódása miatt objektíven is
feltételezhetővé teszi, hogy ezen személyes
kapcsolatra figyelemmel az eljárás elfogulatlan
lefolytatása tőle nem várható. Jelen ügyben az első
fokon eljáró bíró magatartása, a hatályon kívül
helyező végzésben megjelöltek szerint a szubjektív
pártatlanság kritériumainak megsértését jelenti, így
veszélybe sodorja az adott ügy tárgyilagos
elbírálását, mert képes befolyásolni – és jelen ügyben
érzékelhetően befolyásolta is – a bíró mérlegelési
tevékenységét. A hivatkozott alkotmánybírósági
határozatban kifejtettek alapján a pártatlan eljárás
garanciájának sérelmét jelenti, ha az ügy tárgyilagos
megítélésének hiánya a konkrét ügy elintézését,
annak kimenetelét egyik vagy másik fél hátrányára
befolyásolja.
[28] Az elsőfokú bíró eljárása során tanúsított
magatartása, az elsőfokú ítélet indokolásában
kifejtettek – mellyel kapcsolatban az ítélőtábla
helyesen és kimerítően rögzítette azokat a tényeket és
körülményeket, amelyek az elsőfokú bíróság
érvelésének tárgyilagosságát kérdőjelezik meg –, a
nyomozó hatóság és az ügyészség képviselőinek a
sértett, illetve akkori törvényes képviselője
tanúkihallgatásával
kapcsolatos
céljával
összefüggésben rögzített feltételezései, a sértett
kiküldött bíró útján történő kihallgatása során a
figyelmeztetések valóban félrevezető értelemmel
történő megfogalmazása, a szakértői bizonyítás
során a szakértők együttes meghallgatásakor
tanúsított magatartása, a szakértői vélemények
ítéletben megjelölt értékelése során a szakértő
minősítése, valamint az ügyészi tevékenységnek a
szovjet-orosz bizonyítási rendszerhez történő
hasonlítása nem csak az eljárás résztvevői számára,
de külső szemlélő számára is azt a látszatot kelti,
hogy az ügy elfogulatlan elbírálása az első fokon
eljáró bírótól nem várható el. A kizárt bíró eljárása
pedig a másodfokú eljárásban feltétlen hatályon kívül
helyezést eredményez, az más módon nem
orvosolható.
[29] A feltétlen hatályon kívül helyezési okok vizsgálata
megelőzi az ítélet érdemi felülbírálatát, ezért arra
figyelemmel, hogy a Be. 608. § (1) bekezdés b)
pontjában foglalt, a Be. 14. § (1) bekezdés e) pontjára
figyelemmel fennálló feltétlen hatályon kívül
helyezést eredményező ok megállapítása az
ítélőtábla végzésében törvényesen történt, ez a
hatályon kívül helyezést önmagában, más hatályon
kívül helyezést eredményező ok, így a teljes
megalapozatlanság vizsgálata nélkül is helye van. A
Kúria az EBH 2019.B.9. számon közzétett
határozatának III. pontjában rámutatott azonban arra
is, hogy a törvényes okon alapuló hatályon kívül
helyező végzésben a másodfokú bíróság rámutathat
az ítélet részleges megalapozatlanságára is, ebből
következően annak teljes megalapozatlanságára is
megállapítást tehet.
[30] Az ítélőtábla végzésének indokolásában leírja, hogy
a Kúriának törvényt rontó jogértelmezési lehetősége
nincs. Az Alaptörvény 25. cikk (1) bekezdése
értelmében a legfőbb bírósági szerv a Kúria. A 25.
cikk (3) bekezdése szerint a Kúria biztosítja a
bíróságok jogalkalmazásának egységét. A Be. 6. §
(4) bekezdése ezen rendelkezéseknek megfelelően
mondja ki azt, hogy a Kúria határozatai ellen rendes
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jogorvoslatnak nincs helye. Mindezen, az
Alaptörvényen és a büntetőeljárási törvényen alapuló
rendelkezések alapján a Kúriának nem csak joga, de
alkotmányos kötelezettsége is a jogegység
biztosítása érdekében a törvény értelmezése. A Kúria
a legfőbb bírói szerv, döntése rendes jogorvoslattal
nem támadható, a Kúria Alaptörvényből eredő joga a
jogszabályok értelmezése, amennyiben ez a
jogalkalmazás egységessége érdekében szükséges,
egyben alkotmányos kötelezettsége is.
Az Alaptörvény 28. cikke értelmében a bíróságok a
jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét
elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel
összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a
jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni,
hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő,
erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.
Mindezekre
figyelemmel,
a
Kúria
jogszabályértelmező
tevékenysége
az
Alaptörvényből fakadó, a jogalkalmazás egységének
biztosítására irányuló alkotmányos kötelezettségéből
eredő tevékenység, melyet, mint a legfőbb bírói
fórum, a józan észnek és a közjónak megfelelő,
erkölcsös és gazdaságos cél szolgálatában végez.
Annak megállapítására és véleményezésére, hogy a
Kúria jogértelmezése törvényt rontó vagy sem,
egyetlen alsóbb fokú bíróságnak sincs joga és
lehetősége. Amennyiben a Kúria jogértelmezése a
jogalkotó meglátása szerint nem egyezik az általa
jogszabállyal elérni kívánt céllal, úgy alkotmányos
felhatalmazáson alapuló joga, hogy a jogszabályi
rendelkezést megváltoztassa. Amennyiben a Kúria
jogértelmezése jogegységi határozatban minden
bíróságra kötelező jelleggel ölt testet, annak
Alaptörvényen
alapuló
kontrolljára
az
Alkotmánybíróság jogosult.
A Kúria az Alaptörvényből eredő – jelen esetben a
büntetőeljárási törvényben megjelenő – jogainak és
kötelezettségeinek minden esetben eleget tesz.
Az
ítélőtábla
által
hivatkozott,
helyesen
Hkf.I.802/2019/4. számú határozatában a Kúria
kifejtette, a fellebbezést elbíráló bíróság nem azt
vizsgálhatja, hogy az elsőfokú ítéletben megállapított
tényállás valójában megalapozott-e, hanem csak azt,
hogy
amit
a
másodfokú
bíróság
megalapozatlanságként észlelt, az részleges vagy
teljes
körű-e.
A
fentiekből
következően
megalapozatlanság esetén a vizsgálat tárgya az, hogy
a másodfokú bíróság által észlelt megalapozatlanság
a Be. rendelkezései alapján jogkövetkezményként
valóban hatályon kívül helyezést von-e maga után,
avagy a fellebbviteli eljárásban kiküszöbölhető
([25]–[26]).
E hivatkozott határozatban a Kúria megállapította,
hogy a másodfokú határozat szerint az elsőfokú
bíróság ítéletéből számos ellentmondás feloldása
hiányzik, a bizonyítékok összhatásában való
értékelése, összevetése is elmaradt. Az elsőfokú
bíróság nem törekedett a tényállás valósághű
megállapítására,
az
ítélet
ellentmondó
megállapításokat tartalmaz a bizonyítékokból
megismerhető tények egybevetése és valódi
értékelése helyett. A releváns részletek elemzése
háttérbe szorult, a levont következtetések
helyességéről pedig a mérlegelés súlyos
okszerűtlensége folytán nem lehet meggyőződni. Ez
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nyilvánvalóan nem részleges, hanem teljes
megalapozatlanságot eredményez ([33]–[35]).
A jelen ügyben azonban az elsőfokú bíróság
ítéletének teljes megalapozatlanságát valójában nem
az okozza, hogy a tényállás teljes egészében
felderítetlen, hanem hogy az elsőfokú bíróság
valójában nem állapított meg tényállást [Be. 592. §
(1) bek. a) pont].
Az elsőfokú bíróság ítéletében a vádirat történeti
tényállását ismertetve, saját ítéleti tényállását olyan
módon rögzítette, hogy abban semmilyen
ténymegállapítás nem szerepel a vád tárgyát képező
cselekményekkel kapcsolatosan.
A vádirati tényállásban, amely az elsőfokú bíróság
ítéletében is rögzítésre került, 2016 januárjában,
2017. január vége felé és 2018. január vége felé
rögzített egy-egy olyan cselekmény leírása szerepel,
mely szerint a vádlott a sértett sérelmére, a vádiratban
igen részletesen leírt, a nemi élet szabadsága elleni
bűncselekmény elkövetését rögzíti. A bíróság ítéleti
tényállásában a vád tárgyát képező cselekmények
előzményeit és a vád tárgyává tett cselekmények vád
szerint állított elkövető, sértett, illetve a sértett
hozzátartozója részéről utóbb megnyilvánuló
magatartást rögzíti.
Az elsőfokú bíróság nem állapított meg tényállást a
vád tárgyát képező cselekménnyel kapcsolatosan,
nem foglalt állást abban a kérdésben, hogy a vád
tárgyává tett cselekmények megtörténtek-e; ha igen,
azokat a vádlott vagy más személy követte el; az
elkövetésre mikor, milyen körülmények mellett
került sor, a vád tárgyává tett cselekménnyel
kapcsolatosan mely tények állapíthatóak meg, illetve
mely tények megállapítása nem volt lehetséges.
A Be. 6. § (1) bekezdése szerint a bíróság vád alapján
ítélkezik.
A Be. 6. § (2) bekezdése szerint a bíróságnak a vádról
döntenie kell, a vádon túl nem terjeszkedhet.
A Be. 6. § (3) bekezdése szerint a bíróság csak a
megvádolt személy büntetőjogi felelősségéről
dönthet és csak olyan cselekményt bírálhat el,
amelyet a vád tartalmaz. A Be. 163. § (3) bekezdése
szerint a bíróság az ítélkezés során a tényállást a vád
keretein belül tisztázza. A Be. 561. § (3) bekezdés c)
pontja tartalmazza a bíróság által megállapított
tényállást.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a bíróság
ügydöntő határozatának tényállásában a vád keretei
között lefolytatott, a vád történeti tényállásában
állított tények tárgyában megállapított valósághű
tényeket kell tartalmaznia. A vád kereteit a vádirat
történeti tényállásában írt cselekmények jelentik,
azon túl, a tettazonosságot megsértő mértékben
ténymegállapítást a bíróság nem tehet, ugyanakkor a
vádat köteles kimeríteni, a vád történeti
tényállásában rögzített cselekménnyel azonos
lényegű (tettazonos) cselekménnyel kapcsolatban
lefolytatott bizonyítás eredményeként tényállást kell
megállapítania, mert ez a megállapított tényállás
szolgál alapul a vádlott büntetőjogi felelősségének
megállapítása kérdésében való döntésnek, a
bűnösség
megállapításának,
a
cselekmény
minősítésének, illetőleg a büntetőjogi felelősség
hiányára vont következtetésnek. Az ítélőtábla ugyan
helytállónak tartotta azt a fellebbviteli főügyészségi
hivatkozást, hogy az ítéletből még azt sem lehet
megállapítani, hogy a cselekményt vagy annak
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vádlott
általi
elkövetését
nem
tartotta
bizonyíthatónak
a
törvényszék,
ennek
következményeit azonban nem értékelte.
[44] Mivel az elsőfokú bíróság ítéletében a hatályon kívül
helyező végzésben foglaltakra is figyelemmel nem
állapított meg tényállást, annak hiányában
értelemszerűen a másodfokú bíróság által végzendő
kijavításnak sincs lehetősége; nem lehet ugyanis
megállapítani, hogy az elsőfokú bíróság a vád
tárgyává tett három cselekmény történeti tényállási
elemei közül melyek tekintetében milyen
megállapítást tett. Amennyiben a bíróság ítéletének
tényállásában a vád történeti tényállásában
megjelenő, a vád tárgyát képező cselekmény
tekintetében ténybeli megállapításokat egyáltalán
nem tesz, erre figyelemmel nem lehet azt
megállapítani, hogy a vád tárgyában a hivatkozott
rendelkezések szerinti törvényi kötelezettségének
megfelelően lefolytatandó bizonyítás eredményeként
milyen megállapításokat tett, abban az esetben – még
akkor is, ha formálisan az ítéletben ilyen rész
szerepel – tényállás megállapítására valójában nem
kerül sor. Ha pedig a bíróság nem állapított meg
tényállást, az ítélet teljesen megalapozatlan, annak
orvoslására kizárólag a Be. 610. §-ában foglalt
lehetőség áll rendelkezésre, a másodfokú bíróságnak
nem ügydöntő végzésével hatályon kívül kell
helyeznie az elsőfokú bíróság ítéletét, és az elsőfokú
bíróságot új eljárásra kell utasítania.
[45] Mindezek alapján a Kúria a Be. 628. § (1) bekezdés
b) pontjára figyelemmel, tanácsülésen eljárva, az
ítélőtáblának, mint másodfokú bíróságnak a
törvényszék ítéletét hatályon kívül helyező végzését
a Be. 630. § (1) bekezdése alapján helybenhagyta.
(Kúria Hkf.I.112/2022/4.)
A viszonvád csak akkor joghatályos, ha a
kölcsönösen
elkövetett
cselekmények
229
egymással szoros személyi és tárgyi összefüggésben

állnak. Az online térben elkövetett becsületcsorbító
cselekmények esetén e feltételek akkor valósulnak meg,
ha a sérelmes közlést a másik fél a tudomásszerzést
követően nyomban viszonozza [Be. 567. § (1) bek. g)
pont, 763. § (1) és (2) bek.].
[1] A járásbíróság a 2019. szeptember 30-án kihirdetett
ítéletével a III. r. terheltet rágalmazás vétsége [Btk.
226. § (1) bek., (2) bek. b) pont] miatt 2 évre próbára
bocsátotta.
[2] Az ellentétes irányú fellebbezések folytán eljárt
törvényszék a 2020. szeptember 22-én meghozott
ítéletével
az
elsőfokú
bíróság
döntését
megváltoztatta, és a III. r. terheltet megrovásban
részesítette.
[3] A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen a III. r.
terhelt védője terjesztett elő felülvizsgálati indítványt
a Be. 649. § (2) bekezdés b) és c) pontjában írt
felülvizsgálati ok bekövetkezését állítva.
[4] Az indítvány szerint a II. r. terhelt nem volt
viszonvád
előterjesztésére
jogosult,
magánindítványa pedig elkésett.
[5] A II. r. terhelt ugyanis – az ítélet 5., 7., 8., 9. és 10.
tényállási pontja szerint – 2018. március 27-én, 31én, április 13-án, október 22. előtti ismeretlen
időpontban és október 22-én követett el rágalmazást,
illetve becsületsértést a III. r. terhelt sérelmére. Ehhez
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képest a II. r. terhelt a III. r. terhelt 2018. október 13án közzétett bejegyzése miatt (11. tényállási pont)
indítványozta a III. r. terhelt büntetőjogi felelősségre
vonását.
A III. r. terhelt védője indítványában kiemelte, hogy
a viszonvád emelésének feltétele a Be. 763. § (1)
bekezdése alapján a rágalmazás vagy becsületsértés
kölcsönössége, azaz a bűncselekmények szoros
tárgyi és személyi összefüggése, valamint időbeli
egybeesése, amelyek kapcsolatában a nyomban
viszonzottság fejeződik ki.
A tényállás 7. és 9. pontjában 2018. október 22.
előtti, ismeretlen elkövetési időpont szerepel. Az
elkövetési időpont ismeretlenül maradásával
azonban a nyomban viszonzottság követelménye a
11. pontban írt elkövetési időhöz, 2018. október 13hoz képest nem teljesül. Az ismeretlen időpont
ugyanis akár azt is jelentheti, hogy a tényleges
elkövetés akár 2018. október 22-nél évekkel
korábbra is eshetett, azaz a nyomban viszonzottság
nem állapítható meg.
Erre tekintettel adott esetben a II. r. terhelt nem volt
jogosult viszonvád előterjesztésére, és a Be. 378. §
(3) bekezdésében írt 30 napos határidőre
figyelemmel a 2018. október 13-i cselekmény miatt
2019 februárjában „önálló magánvádat” sem
terjeszthetett elő joghatályosan.
Álláspontja szerint az előbbiek okán a bíróság nem
az arra jogosult által emelt vád alapján hozta meg a
döntését, ezért indítványozta, hogy a Kúria a Be. 662.
§ (2) bekezdés a) pontja alapján változtassa meg a
jogerős ítéletet, és a III. r. terhelttel szemben indított
büntetőeljárást szüntesse meg.
A felülvizsgálati indítvány alapos.
A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, amely a Be.
648. §-a alapján csak a bíróság jogerős ügydöntő
határozata ellen, és kizárólag a Be. 649. §-ában
tételesen felsorolt anyagi és eljárásjogi okokra
hivatkozással vehető igénybe. A felülvizsgálati okok
törvényi köre nem bővíthető, ezért az azon kívül eső
anyagi vagy eljárásjogi kérdések a felülvizsgálatban
közömbösek.
Figyelemmel arra, hogy a III. r. terhelt védője
indítványát a Be. 649. § (2) bekezdés b) és c) pontjára
alapította és az arra nem jogosult által emelt vád miatt
tett indítványt a jogerő áttörésére, a Kúria elsőként
abban a kérdésben foglalt állást, hogy az állított
eljárási szabálysértés mely felülvizsgálati ok
megvalósítására lehet alkalmas.
A II. r. terhelt a jogerős ítélet 11. pontjában írt
bejegyzés miatt indítványozta a III. r. terhelt
felelősségre vonását rágalmazás vétsége miatt, a
bejegyzésben foglaltakat becsületét csorbítónak
tartva.
Ekként a II. r. terhelt, mint a rágalmazás vétségének
a Be. 50. §-a szerinti sértettje, a Be. 53. § (1)
bekezdés a) pontja alapján magánvádlóként való
fellépésre jogosult személy emelt vádat a III. r.
terhelt ellen.
Következésképpen elméleti síkon sem vetődhet fel,
hogy a bíróság a támadott határozatot a Be. 649. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti eljárási szabálysértéssel
hozta meg.
Ezzel szemben a felülvizsgálati indítvány valójában
azon alapul, hogy a III. r. terhelt védőjének
álláspontja szerint a II. r. terhelt, mint a 11. tényállási
pontban foglalt rágalmazás vétségének sértettje, azaz
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magánvádlóként történő fellépésre – vádemelésre –
jogosult személy magánindítványa nem joghatályos,
mert azt a Be. 378. § (3) bekezdésében írt határidőn
túl, egyszersmind a viszonvád emelésére
a Be. 763. § (1) bekezdésében szabott feltételek
hiányában terjesztette elő.
A felülvizsgálati indítvány alapján tehát a Be. 649. §
(2) bekezdés b) pontjában írt felülvizsgálati ok
beállta szorul vizsgálatra.
A felülvizsgálati eljárás megkerülhetetlen szabálya
[Be. 650. § (2) bek.], hogy a felülvizsgálati
indítványban a jogerős ügydöntő határozat által
megállapított tényállás nem támadható. Ezzel
összhangban a felülvizsgálati eljárásban a
bizonyítékok ismételt egybevetésének, eltérő
értékelésének, valamint bizonyítás felvételének nincs
helye, a felülvizsgálati indítvány elbírálásakor a
jogerős ügydöntő határozatban megállapított
tényállás az irányadó [Be. 659. § (1) bek.]. A
jogkövetkeztetések helyessége kizárólag az irányadó
tényállás alapulvételével ítélhető meg (BH
2004.102.).
Az irányadó tényállás alapján a II. r. terhelt 2018.
március 27-én (5. pont), március 31-én (10. pont),
április 13-án (8. pont), valamint október 22. napját
megelőzően, pontosabban meg nem határozható
időpontban (7. és 9. pont) követte el a terhére
megállapított,
magánvádra
üldözendő
bűncselekményeket a III. r. terhelt sérelmére.
Ezzel szemben a jogerős ítélet a 2018. október 13-án
közzétett bejegyzés kapcsán marasztalta el a III. r.
terheltet a II. r. terhelt sérelmére megvalósított
rágalmazás vétsége miatt (11. pont).
Az ügyiratokból kitűnően a II. r. terhelt a
járásbíróságon 2019. február 18-án tartott személyes
meghallgatás alkalmával, a 12. sorszámú
jegyzőkönyvbe foglalva, viszonváddal élve
indítványozta a III. r. terhelt büntetőjogi felelősségre
vonását a 11. pontbeli cselekmény miatt.
A Be. 378. § (1) bekezdése alapján magánindítványra
üldözendő bűncselekmény esetén csak a jogosult
indítványára indítható meg vagy folytatható a
büntetőeljárás. A (3) bekezdés szerint a
magánindítványt attól a naptól számított egy
hónapon belül kell előterjeszteni, amelyen a
magánindítványra jogosult a bűncselekményről
tudomást szerzett.
A II. r. terhelt által a III. r. terhelt ellen emelt vád
tárgyát képező rágalmazás vétsége [Btk. 226. § (1)
bek., (2) bek. b) pont] a Btk. 231. § (2) bekezdése
alapján csak magánindítványra büntethető.
A Be. 763. § (1) bekezdése ugyanakkor kölcsönösen
elkövetett könnyű testi sértés, rágalmazás vagy
becsületsértés esetén lehetőséget biztosít a vádlott
számára, hogy a magánvádló ellen vádat emeljen
(viszonvád). A (2) bekezdés alapján viszonvádnak az
ügydöntő határozat meghozataláig van helye, abban
az esetben is, ha a magánindítvány előterjesztésének
határideje lejárt, feltéve, hogy a büntethetőség nem
évült el.
A viszonvád emelésének a Be. 53. § (2) bekezdése
szab további feltételeket; rögzítve, hogy kölcsönösen
elkövetett könnyű testi sértés, rágalmazás és
becsületsértés miatt az egyik sértett feljelentésére
megindított eljárásban – a cselekmények személyi és
szoros tárgyi összefüggése esetén – e törvény
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rendelkezései szerint magánindítványt előterjesztő
másik sértett viszonvádlóként jár el.
A törvény tehát abban az esetben teszi lehetővé a
terhelt számára a viszonvád előterjesztését, ha a
magánvádló által ellene emelt vád tárgyát képező
könnyű testi sértést, rágalmazást és becsületsértést
megvalósító cselekmények, valamint a viszonvád
tárgyát képező könnyű testi sértést, rágalmazást és
becsületsértést megvalósító cselekmények
– kölcsönösen elkövetettek,
– egymással személyi összefüggésben, és
– szoros tárgyi összefüggésben állnak.
A viszonvád emelésének feltételeként meghatározott
kölcsönös elkövetés a viszonosság követelményét
tükrözi. A könnyű testi sértés, rágalmazás vagy
becsületsértés miatt a magánvádló által emelt vád
vádlottja csak a magánvádló által a sérelmére
elkövetett könnyű testi sértés, rágalmazás és
becsületsértés miatt élhet viszonváddal.
A kölcsönösségnek ekként fogalmi eleme a
viszonvád feltételeként külön nevesített, és az imént
vázolt tartalommal bíró személyi összefüggés is.
A tárgyi összefüggés feltételét a Kúria egy korábbi
határozatában a két fél által egymás sérelmére
elkövetett bűncselekmény egymással térben, helyben
és időben való egybeeséseként határozta meg
(Bfv.II.387/2012/2.).
E meghatározás pontosan írja körül a tárgyi
összefüggés ismérvét kölcsönösen elkövetett könnyű
testi sértés, illetve az egymás jelenlétében lezajlott,
szóbeli megnyilvánulással megvalósult rágalmazás
vagy becsületsértés esetén. Nem szolgál azonban
elégséges támpontul a jelen ügyre vonatkozóan,
amikor a két fél rágalmazásként vagy
becsületsértésként
értékelt
megnyilvánulása
közösségi
oldalakon
közzétett
írásbeli
bejegyzésekkel ment végbe.
Előrebocsátandó, hogy a kölcsönös elkövetés, illetve
a cselekmények személyi és tárgyi összefüggésének
megállapítása ilyen esetben sem kizárt elvi síkon.
Nyilvánvaló azonban, hogy a vizsgált elkövetési mód
esetén a tárgyi összefüggés fennállásához a
bejegyzések térbeli és időbeli egybeesése nem
követelhető meg.
Ilyenkor is szükséges feltétel azonban, hogy a
közösségi oldalon megjelentetett közlések tartalmi
kapcsolatban álljanak. A tartalmi összefüggés
bizonyosan fennáll, ha a közlésekből kitűnik, hogy
megírásukat azonos esemény, történés vagy
cselekmény váltotta ki, vagy ha egymásra adott
reakcióként születtek.
A tárgyi összefüggés megállapításához nem
mellőzhető, hogy a közlések mindkét fél számára
elérhető felületen jelenjenek meg, azaz, hogy a felek
nyilvánosan elérhető bejegyzésként vagy közös
közösségi csoport tagjaként publikálják.
A közösségi oldal használatának jellemzőiből
adódóan a tárgyi összefüggés fennállásának a
bejegyzések időbeli egybeesés nem szükséges
feltétele, de az már mindenképpen, hogy a
sérelmesnek tekintett bejegyzést a másik fél a
tudomásszerzést követően nyomban viszonozza.
Azonnali reakció hiányában a viszonvád emelésének
feltételei éppen úgy nem állhatnak fenn, amiként
szóbeli elkövetés esetében sem. Pontosan emiatt a
felek bejegyzéseinek időbeli távolodásával a
viszonvád előterjesztéseként szabott feltételek
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hiányára vont jogi következtetés szükségessége
erősödik.
A tárgyi összefüggés követelményének értelmezési
kereteit ekként kijelölve pedig az indítványozó
helytállóan hivatkozott arra, hogy a II. r. terhelt nem
volt jogosult viszonvád emelésére. Az irányadó
tényállás még csak távoli következtetési alapul sem
szolgál, hogy a 7. és a 9., illetve a 11. tényállási
pontban írt cselekményt tartalmi és időbeli kapcsolat
fűzné össze. E tartalmi kapcsolat hiányában azt sem
lehet kellő alappal feltételezni, hogy a II. r. terhelt
bejegyzéseit egyáltalán a III. r. terhelt közléseinek
ismeretében tette volna meg. Sőt, a 7. és 9. pontbeli
cselekmény időbeli meghatározásában rejlő
bizonytalanság okán még abban a kérdésben sem
lehet állást foglalni, hogy a II. r. avagy a III. r. terhelt
jelentette meg közlését elsőként, és ehhez képest
melyikük bejegyzése kapcsán vizsgálandó, hogy az a
másikra adott reakciót tükröz-e. A 7. és 9. pontbeli
cselekmény kérdéses elkövetési időpontja mellett
ráadásul – az indítványban kifejtettekkel egyezően –
még a bejegyzések időbeli közelségét sem lehet
megállapítani. Az október 22-ét megelőző,
ismeretlen időpont (7. és 9. pont) ugyanis rendkívül
tág időtartamot ölel fel, amelybe az október 13. (11.
pont) előtti hónapok, de akár évek is beleérthetők.
Az időbeli meghatározatlanság mellett a II. r. és a III.
r. terhelt bejegyzéseiben megnyilvánuló tartalmi
kapcsolat hiányában pedig a sérelmezett bejegyzések
között nem fedezhető fel tárgyi összefüggés. Szó
sincs tehát arról, hogy e terheltek cselekménye
kölcsönösen elkövetett lenne. Kölcsönös elkövetés
hiányában pedig a II. r. terhelt a 2019. február 18-án
megtartott személyes meghallgatáson nem volt
jogosult viszonvád előterjesztésére a III. r. terhelttel
szemben a 11. pontbeli cselekmény miatt.
A személyes meghallgatás időpontjában a
magánindítvány előterjesztésére a Be. 378. § (3)
bekezdésében szabott határidő már lejárt. A III. r.
terhelt közösségi oldalon közzétett bejegyzése és a
személyes meghallgatás időpontja között eltelt
mintegy négyhónapos időtartam eleve ebbe az
irányba mutat, amelyet a II. r. terhelt 2019. január 15én, a 2019. január 28-ára kitűzött személyes
meghallgatás határnapjának elmulasztása miatt
előterjesztett kimentésében írtak erősítenek
bizonyossággá. A II. r. terhelt ugyanis már a
kimentésében előrevetítette, hogy ha a III. r. terhelt a
személyes meghallgatáson fenntartja a feljelentését,
„természetesen azonnal viszonváddal él” ellene,
amelynek kilátásba helyezése szükségképpen a
viszonvád lehetséges alapjaként vélt cselekmény
ismeretét tükrözi. A Be. 378. § (3) bekezdése szerinti
egy hónapos időtartam pedig a 2019. február 18-án
megtartott újabb személyes meghallgatásig eltelt.
Következésképpen a III. r. terhelt büntetőjogi
felelősségre vonása iránt a jogerős ítélet 11.
pontjában írt cselekmény elkövetése miatt a II. r.
terhelt által 2019. február 18-án előterjesztett
magánindítvány nem volt joghatályos, mert azt a II.
r. terhelt a viszonvád emelésére lehetőséget biztosító
feltételek hiányában, egyúttal a Be. 378. § (3)
bekezdésében meghatározott határidőn túl nyújtotta
be.
Ekként az alapügyben eljárt bíróságok a Be. 649. §
(2) bekezdés b) pontjában meghatározott eljárási
szabálysértéssel hozták meg a jogerős ítéletet.

Büntető Kollégium

1366
[40] A kifejtett érvek mentén a Kúria a felülvizsgálati
indítványnak – a Be. 660. § (1) bekezdése szerint
tanácsülésen, a 655. § (1) bekezdése szerinti
összetételben eljárva – helyt adott, és a megtámadott
határozatot – a Be. 649. § (2) bekezdés b) pontjára
való utalással – a Be. 663. § (2) bekezdés első
fordulata alapján a III. r. terhelt tekintetében hatályon
kívül helyezte, és a vele szemben indított
büntetőeljárást a Be. 567. § (1) bekezdés g) pontjában
írt ok fennállása miatt – joghatályos magánindítvány
hiányában – megszüntette.

[9]

(Kúria Bfv.II.1.072/2021/3.)
I. A tárgyalás megismétlésének elmaradása a
230
tanács tagjainak megváltozását követően, nem
feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező (ún.

abszolút) eljárási szabálysértés, hanem ún. relatív
eljárási szabálysértés [Be. 608. § (1) bek., 609. § (1)
bek.].
II. Az 1/2002. BJE határozat irányadó a Be. 518. § (3)
bekezdésének alkalmazása során is.
[1] A törvényszék a 2019. július 12-én kihirdetett
ítéletével – a jelen jogorvoslattal érintett vádlottak
közül – a II. r. vádlottat 10 rendbeli, 9 esetben
bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntette
[Btk. 396. § (1) bek., 2 esetben (5) bek. b) pont, 5
esetben (4) bek. b) pont, 3 esetben (3) bek. b) pont]
és 10 rendbeli, 9 esetben bűnsegédként elkövetett
hamis magánokirat felhasználásának vétsége (Btk.
345. §);
[2] a IV. r. vádlottat 10 rendbeli bűnsegédként elkövetett
költségvetési csalás bűntette [Btk. 396. § (1) bek., 2
esetben (5) bek. b) pont, 5 esetben (4) bek. b) pont, 3
esetben (3) bek. b) pont] és 10 rendbeli bűnsegédként
elkövetett hamis magánokirat felhasználásának
vétsége (Btk. 345. §); míg
[3] a VI. r. vádlottat költségvetési csalás bűntette [Btk.
396. § (1) bek. és (5) bek. b) pont] és hamis
magánokirat felhasználásának vétsége (Btk. 345. §)
miatt emelt vád alól felmentette.
[4] Döntött továbbá a zár alá vételről, a bűnjelekről és a
bűnügyi költségről, illetőleg az F. P. Kft.-vel
szemben előterjesztett, jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetőjogi intézkedés alkalmazására
irányuló indítvány elutasításáról.
[5] Az ügyész az elsőfokú ítélet felmentő rendelkezései
ellen, a bűnösség megállapítása, míg az F. P. Kft.-vel
szemben pénzbírság és vagyonelkobzás elrendelése
céljából jelentett be fellebbezést.
[6] Az ítélőtábla mint másodfokú bíróság a 2021. június
15. napján kihirdetett végzésével a törvényszék
ítéletét a fellebbezéssel érintett, továbbá – a jogerő
feloldása mellett – a fellebbezéssel nem érintett
vádlottak vonatkozásában hatályon kívül helyezte, és
az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására
utasította.
[7] A másodfokú bíróság megállapította, hogy az
elsőfokú bíróság a Be. 608. § (1) bekezdése szerinti
feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező
eljárási szabályt vétett és a végzésének
indokolásában kifejtette, hogy a 2018. augusztus 30i tárgyalási napon az egyik ülnök személyében
változás következett be: C. G.-t N. S. ülnök váltotta
fel, azonban az I. r. vádlott betegsége miatt a bíróság
a tárgyalást elhalasztotta, erre tekintettel – érdemi

[11]

[12]

[13]
[14]

[15]
[16]

[17]

[18]

[19]

tárgyalás hiányában – a tárgyalást nem ismételte
meg.
Az elsőfokú bíróság a 2019. február 6-án megtartott
tárgyaláson ismertette, illetve részben felolvasta az
egyesített ügy (melyben egy szintén eltérő ülnökök:
I. B. és Z. P. járt el) tárgyalási jegyzőkönyveit és
egyéb iratait, valamint az alapügyhöz tartozó 48 kötet
nyomozati iratot. Az alapügy ülnökváltás előtti
tárgyalásainak, azaz a valamennyi vádlottat érintő –
gyakorlatilag teljes – bizonyítási eljárásnak a
jegyzőkönyveit azonban nem ismertette az új ülnök,
N. S. előtt. Az ezt követő tárgyalásokon perbeszédek
hangzottak el és megtörtént az ítélethozatal (175.
számú tárgyalási jegyzőkönyv), valamint az ítélet
kihirdetése.
Az elsőfokú bíróság a Be. 518. § (3) bekezdés I.
fordulatában írt kötelező rendelkezés ellenére nem
ismételte meg az ülnökváltást követően a 15 vádlottat
érintő vád alapján folyt tárgyalást, mindössze az
egyesített ügy tekintetében volt ismétlés.
A tárgyalás ismétlésének ilyen természetű
elmaradása abszolút eljárási szabálysértés, mivel
akként tekintendő, hogy a tárgyaláson a tanács tagjai
nem voltak mindvégig jelen [Be. 608. § (1) bek. a)
pont II. ford.].
A végzéssel szemben az ügyész, a II. r., a IV. r., a VI.
r. terheltek és védőik, valamint az F. P. Kft. jogi
képviselője jelentettek be fellebbezést.
A fellebbviteli főügyészség a fellebbezését azzal
indokolta, hogy az ítélőtábla által megállapított
eljárási szabálysértést a törvényszék kiküszöbölte
akkor, amikor a 2019. február 6. napján megtartott
tárgyaláson, az ülnökváltozásra tekintettel teljes
mértékben megismételte az eljárást, aminek a tényét
a tárgyalási jegyzőkönyv tartalmaz.
A hatályon kívül helyező végzés ellen jogorvoslattal
élő vádlottak és védők, valamint a F. P. Kft. jogi
képviselője a fellebbezését nem indokolta.
A Legfőbb Ügyészség az F. P. Kft. mint vagyoni
érdekelt meghatalmazott képviselője által bejelentett
fellebbezés elutasítását indítványozta mint nem
jogosulttól származót a Be. 626. §-a, a 617. §,
az 588. § (1) bekezdés, valamint az 589. § alapján.
Ennek indoka, hogy a Be. 627. § (3) bekezdése a
vagyoni érdekelt számára nem biztosít jogosultságot
a fellebbezésre.
A fellebbviteli főügyészség fellebbezését az
kiegészítésekkel fenntartotta, a II., a IV. és VI. r.
vádlottak és védőik fellebbezéseit is alaposnak
tartotta.
Érvelése szerint a másodfokú bíróság figyelmen
kívül hagyta az 1/2002. BJE határozat és annak
nyomán kialakult, majd a Be. hatályba lépését
követően is következetesnek tekinthető ítélkezési
gyakorlatot (legutóbb Kúria Bfv.I.522/2018/11.),
amely szerint a korábbi tárgyalás anyaga
ismertetésének elmaradása nem abszolút, hanem
csupán relatív jellegű eljárási szabálysértés. Utóbbi
eljárási szabálysértéseket a korábbi Be. 375. § (1)
bekezdése, valamint a jelenleg hatályos Be. 609. §
(2) bekezdése példálózó jelleggel sorolja fel.
Az ítélőtábla ugyanakkor hibás jogi álláspontjának
következményeként elmulasztotta annak vizsgálatát,
hogy befolyásolta-e érdemben a tárgyalás
megismétlésének részbeni elmulasztása az ügy
elbírálását.
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[20] A Legfőbb Ügyészség arra az álláspontra
helyezkedett, hogy nem valósult meg a Be. 609. § (1)
bekezdésében meghatározott relatív jellegű
jogszabálysértés sem, ezért a hatályon kívül
helyezésre ez okból sem kerülhetett volna sor. Ennek
oka, hogy a tanácsváltozást követő három
tárgyaláson a bíróság tanácsának tagjaként járt el N.
S. ülnök, amelyeken előbb a vádbeszéd, majd a
védőbeszédek, valamint a vádlottak nyilatkozatai
hangzottak el. Az ügyész a vád módosítását, valamint
a védők a perbeszédeiket írásban is benyújtották a
törvényszéknek, így azok szintén a tanács
rendelkezésére álltak. Ezek pedig kimerítő
részletességgel értékelték úgy a nyomozás során,
mint a tárgyalási szakban felmerült bizonyítékokat,
összevetve a bizonyítási eljárás anyagát az egyes
vádlottak vallomásaival. Ezért az új ülnök, annak
ellenére, hogy nem volt valamennyi tárgyaláson
jelen, rendelkezett a büntetőügy elbírálása érdekében
szükséges adatok és körülmények megfelelő
mélységű és terjedelmű ismeretével, amely kellő
alapot jelentett számára ahhoz, hogy a bíróság
tanácsának egyik tagjaként a megalapozott érdemi
döntés
meghozatalában
tevékeny
módon
közreműködhessen.
[21] Mindezek alapján indítványozta, hogy a Kúria a Be.
630. § (2) bekezdése alapján a hatályon kívül helyező
végzést valamennyi vádlott tekintetében helyezze
hatályon kívül és a másodfokú bíróságot utasítsa új
eljárásra.
[22] A Kúria azt állapította meg, hogy a fellebbviteli
főügyészség, a II. r., a IV. r. és a VI. r. vádlott és
védőik fellebbezése nem alapos, az F. P. Kft.
fellebbezése a törvényben kizárt.
[23] A Be. 627. § (1) bekezdés a) pontja szerint a
másodfokú bíróságnak az elsőfokú bíróság ítéletét
hatályon kívül helyező és az elsőfokú bíróságot új
eljárásra utasító végzése ellen fellebbezésnek van
helye, ha a hatályon kívül helyezés oka a Be. 608. §
(1)
bekezdésében
meghatározott
eljárási
szabálysértés. Mindezek alapján a másodfokú
bíróság nem ügydöntő végzése ellen fellebbezésnek
helye volt.
[25] Az F. P. Kft. a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV.
törvény 1. § (1) bekezdés 1. pontjában említett jogi
személy, mivel vele szemben az ügyész a vádiratban
vagyonelkobzás alkalmazását és pénzbüntetés
kiszabását indítványozta. Egyben a Be. 57. § (1)
bekezdés b) pont szerinti vagyoni érdekelt is (olyan
vagyonnal
rendelkezni
jogosult,
amelyre
vagyonelkobzás rendelhető el).
[26] A Be. 627. § (3) bekezdése a fellebbezésre jogosultak
körét kimerítően felsorolja, és azok között a jogi
személy vagy a vagyoni érdekelt nem szerepel,
jogorvoslati kérelem előterjesztésére tehát nem
jogosult.
[27] A külön törvény alapján a büntetőeljárásban részt
vevő jogi személyt mint eljárás alá vont szereplőt a
Be. nevesíti ugyan (Be. 37. §), azonban jogait és
kötelezettségeit a 2017. évi XC. törvény nem
tartalmazza.
[28] A rá vonatkozó speciális jogszabály, a 2001. évi CIV.
törvény a büntetőeljárás egyes különös, az eljárás alá
vont jogi személyre vonatkozó szabályai között sem
található az érdemi határozatot hatályon kívül
helyező végzéssel szembeni fellebbezési jog. Az F.
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[29]

[30]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

P. Kft. eljárási szereplő, illetve képviselője
fellebbezés benyújtására tehát ezen az alapon sem
jogosult a másodfokú bíróság hatályon kívül helyező
határozatával szemben. A másodfokú bíróság ezért
tévesen biztosított fellebbezési jogot a jogi
személynek.
A következetes bírói gyakorlat szerint a bíróság által
tévesen biztosított fellebbezési jog – ha azzal élnek is
– nem jelent felülbírálati kötelezettséget (BH
2011.276.II., BH 2020.294.).
A Be. 588. § (1) bekezdése szerint az elsőfokú
bíróság a törvényben kizárt fellebbezést elutasítja, és
amennyiben ezt elmulasztja, azt a Be. 597. § (1)
bekezdése alapján a másodfokú bíróság pótolja. A
hatályon kívül helyező végzéssel szembeni
felülbírálat során a Be. 626. §-a és a 617. § utaló
szabályaira figyelemmel, eltérő szabályozás
hiányában, ugyanígy jár el kizárt fellebbezés esetén a
Kúria. Ezért a Kúria az F. P Kft. fellebbezését
elutasította.
A Be. 627. § (3) bekezdés alapján nem jogosult
fellebbezésre az, aki az ítélet ellen annak hatályon
kívül helyezése és a bíróság új eljárásra utasítása
érdekében jelentett be fellebbezést, ha a hatályon
kívül helyezésre a fellebbezésben foglalt okból került
sor [Be. 627. § (4) bek.].
A másodfokú nem ügydöntő végzés ellen
fellebbezők az elsőfokú ítélet ellen hatályon kívül
helyezés érdekében nem jelentettek be fellebbezést,
ezért ezen okból nem volt kizárt a jelen
fellebbezésük.
A hatályon kívül helyező végzés elleni fellebbezés
elbírálásakor azt kell megítélni, hogy az érdemi
határozathozatal feltételeinek hiányáról, és ezért a
hatályon kívül helyezésről, a másodfokú bíróság
törvényesen rendelkezett-e.
A támadott (hatályon kívül helyező) rendelkezés
nem az ügy eldöntését vagy az eljárás lezárását,
hanem az eljárás újrakezdését jelenti. Ehhez képest a
fellebbezésekkel támadott, hatályon kívül helyező és
új eljárásra utasító rendelkezés tartalma nem az, hogy
miért jó vagy nem jó ez a döntés, hanem az, hogy
miért nem volt hozható érdemi döntés, illetve miért
nem eredményezett ilyen (érdemi) döntésre alkalmas
helyzetet a lefolyt eljárás. Nyitva hagyja azonban az
eljárás tárgyában hozható jövőbeni döntés
lehetőségét, mibenlétét (ide nem értve a hatályon
kívül helyezés folytán megismételt eljárásban
érvényesülő súlyosítási korlátokat). Érdemi döntés
esetében a döntés (tehát a jogkövetkeztetés) és annak
ténybeli alapja közötti viszony a vizsgálat tárgya; a
hatályon kívül helyezés felülbírálata során azonban
ez a viszonyítás nem végezhető el. A hatályon kívül
helyező végzés elleni fellebbezés elbírálásakor
ugyanis éppen azt kell megítélni, hogy az érdemi
határozathozatal feltételeinek hiányáról – és ezért a
hatályon kívül helyezésről – a másodfokú bíróság
helyesen vagy indokolatlanul rendelkezett-e.
Nyilvánvaló, hogy minden felülbírálat a felülbírálat
tárgyának – jelen esetben a hatályon kívül helyezés –
rendeltetéséhez igazodik. Ehhez képest hatályon
kívül helyező végzés elleni fellebbezés elbírálása
valójában nem ügy-, nem irat-, hanem túlnyomórészt
határozatvizsgálat.
Így, amennyiben a hatályon kívül helyezés indoka a
Be. 608. § (1) bekezdésében meghatározott eljárási
szabálysértés, úgy vizsgálandó, hogy a megjelölt
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[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

feltétlen eljárási szabálysértés valóban megvalósulte; ha pedig a Be. 609. § (1) bekezdésében
meghatározott eljárási szabálysértés, akkor az
eljárási szabálysértés megvalósulásán túl az is, hogy
e szabálysértés lényeges hatással volt-e az eljárás
lefolytatására, a bűnösség megállapítására, a
bűncselekmény minősítésére, a büntetés kiszabására,
illetve az intézkedés alkalmazására, és ha igen, az
orvosolható lett volna-e a másodfokú eljárásban
(EBH 2019.B.9.).
A Be. 611. § (1) bekezdése szerint a hatályon kívül
helyező végzés indokolása tartalmazza a hatályon
kívül helyezés okát, továbbá a másodfokú bíróságnak
a megismételt eljárásra vonatkozó iránymutatását. A
Kúria jelen eljárásában valójában e törvényi előírás,
elvárás a felülbírálat szempontja és kerete.
A másodfokú bíróság végzésének indokolásában
részletesen ismertette, hogy az elsőfokú bíróság által
tartott tárgyalásokon mely összetételben járt el a
bíróság, illetve az ülnökváltozás követően mely
iratokat ismertetett a törvényszék. A Kúria
megállapította, hogy a fellebbviteli főügyészség
fellebbezésében tévesen hivatkozott arra, hogy a
törvényszék a teljes iratanyagot ismertette, mivel a
jegyzőkönyvek tanúsága szerint erre csak részben
került sor, akként, ahogy azt az ítélőtábla részletezte.
A másodfokú bíróság támadott végzése az elsőfokú
ítélet hatályon kívül helyezése törvényi okaként a Be.
608. § (1) bekezdés a) pontjának 2. fordulatát jelölte
meg, vagyis azt, hogy a tárgyaláson a tanács tagjai
nem voltak mindvégig jelen.
Ezt pedig abból vezette le, hogy – bár a törvényszék
szabályszerűen, mindvégig három főből álló
tanácsban járt el – a tanács összetételében
bekövetkezett változás ellenére, a Be. 518. § (3)
bekezdésének 1. fordulatában írt kötelezettségét
megsértve a tárgyalást nem ismételte meg.
Ha a bíróság a tárgyalást megismétli, a bizonyítást
ismétli meg. Ez azonban nem azonos a bizonyítás
teljes körű, ismételt felvételével, mivel a tárgyalás
anyagának ismertetésével is elvégezhető (BH
2020.172.III.).
A Be. 518. §-ához fűzött miniszteri indokolás
értelmében a törvény a tárgyalás kötelező
megismétlésére és ennek módjára is új szabályokat ír
elő. Megszűnik a tárgyalás megismétlésének
törvényi alapú kötelezettsége abban az esetben, ha a
tárgyalási határnapok közötti időtartam a 6 hónapot
meghaladja. Ilyen esetben kizárólag indítványra
köteles a bíróság az eljárást megismételni.
Változatlan ugyanakkor az a hatályos szabály, mely
szerint a tárgyalást meg kell ismételni, ha a tanács
összetételében változás történt. A tárgyalás
megismétlésének könnyítő rendelkezése, hogy az
ismertetést a tárgyalás korábbi anyagának lényegére
korlátozza, mely – különösen – a korábbi tárgyaláson
megjelentek, a foganatosított eljárási cselekmények,
esetlegesen meghozott határozatok felsorolására,
szükség szerint – tartalmát tekintve – érdemi
összefoglalására szorítkozhat. Az ismertetés
jelentőségének,
azaz
egyesbírói,
illetőleg
tanácselnöki kötelezettségnek ad nyomatékot, hogy
az ismertetés után figyelmeztetni kell az ügyészt, a
vádlottat és a védőt arra, hogy az ismertetésre
észrevételt tehetnek, illetve az ismertetés
kiegészítését vagy eljárási cselekmény ismételt
lefolytatását indítványozhatják.

[44] A korábbi eljárási törvény (az 1973. évi I. törvény)
hatálya alatt született 1/2002. BJE határozat szerint
eljárási szabálysértés, ha az elsőfokú bíróság a hat
hónapon belül megtartott tárgyalást – az ülnök
személyének megváltozása ellenére – a korábbi
tárgyalás anyagának ismertetésével nem ismétli meg
[1973. évi I. tv. 197. § (2) bek.]. A másodfokú
bíróság az ítéletet emiatt akkor helyezi hatályon
kívül, és utasítja az elsőfokú bíróságot új eljárásra, ha
ez az eljárási szabálysértés az ítéletet lényegesen
befolyásolta [1973. évi I. tv. 261. § (1) bek.].
[45] A Kúria először azt vizsgálta, hogy a hatályos, de
korábbi
jogszabályi
környezetben
született
jogegységi határozat a büntetőeljárásról szóló 2017.
évi XC. törvény által szabályozott eljárás
felülvizsgálata során irányadónak tekinthető-e.
[46] A régebbi Be., az 1973. évi I. törvény 197. § (1) és
(2) bekezdése szerint a tárgyalást hat hónapon belül
ismétlés nélkül lehet folytatni, ha a tanács
összetételében nem történt változás; egyébként
elölről kell kezdeni. A tárgyalás hat hónapon belül a
korábbi tárgyalás anyagának ismertetésével is
megismételhető, ha a hivatásos bíró személyében
nem történt változás.
[47] A hatályos Be. már nem tesz különbséget a tárgyalás
folytonossága körében aszerint, hogy a tanács
hivatásos bíró tagja vagy az ülnök személyében
történt a változás. Ezt leszámítva azonban a törvény
szabályozása e tekintetben azonos.
[48] A feltétlen eljárási szabálysértések között a tanács
tagjainak jelenlétét is hasonlóan szabályozza a két
törvény. Míg az 1973. évi I. törvény 250. § II/b.
pontja jelenlévő „bírót” említ, addig a Be. 608. § (1)
bekezdés a) pont második fordulata a „tanács
tagjainak” jelenlétét követeli meg a tárgyalás egésze
alatt. Ez azonban kizárólag szóhasználatbeli
különbséget jelent, mivel az ítélkezés során a
hivatásos bíró és az ülnök jogai és kötelességei
hagyományosan azonosak [1973. évi I. tv. 21. § (4)
bek.; 1998. évi XIX. tv. 14. § (6) bek.; Be. 680. § (6)
bek.]. Ezért az 1/2002. BJE határozat elvi tartalma az
új Be. alkalmazásakor is irányadónak tekinthető
mind a hivatásos bíró mind az ülnök személyében
bekövetkezett változás esetén.
[49] E szerint pedig nem valósul meg feltétlen eljárási
szabálysértés akkor, ha a bíróság az ülnök (vagy
hivatásos bíró) személyében bekövetkezett változás
esetén elmulasztja a tárgyalás megismétlését.
[50] Következésképpen, a hivatkozott jogegységi
határozatra
is
figyelemmel
a
tárgyalás
megismétlésének elmaradása nem a Be. 608. § (1)
bekezdésében foglalt ún. abszolút eljárási
szabálysértés, hanem a Be. 609. § (1) bekezdése
szerinti relatív eljárási szabálysértés.
[51] Ehhez képest a másodfokú bíróságnak azt kell
vizsgálnia, hogy az eljárási szabálysértés az ítéletet
lényegesen befolyásolta-e vagy sem. Ennek
megítélésénél – egyebek mellett – annak is
jelentősége van, hogy a tárgyalás anyaga
ismertetésének elmaradása az addigi tárgyalások
teljes anyagára, avagy csak egy részére vonatkozik.
Az utóbbi esetben vizsgálandó, hogy az ügy
megítéléséhez szükséges fontos érdemi adatok –
bizonyítékok – ismertetése megtörtént-e, és a bíróság
további ismertetés indítványozásának lehetőségét
biztosította-e. Ha mindezek alapján az állapítható
meg, hogy az eljárási szabálysértés az ítéletet
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lényegesen befolyásolta, a határozatot egyéb eljárási
szabálysértés miatt hatályon kívül kell helyezni
(1/2002. BJE határozat).
A Kúriának ezért érdemben azt kellett vizsgálnia,
hogy az ítélőtábla által a hatályon kívül helyezés
okaként megjelölt, valójában relatív eljárási
szabálysértés tényleges kihatással volt-e az eljárás
lefolytatására, illetve a büntetőjogi főkérdések
eldöntésére, és ez a másodfokú eljárásban
orvosolható lett volna vagy sem. Vagyis azt, hogy
alapos volt-e a fellebbviteli bíróság hatályon kívül
helyező döntése.
Ha az eljárási szabálysértés olyan perjogi helyzetben
történik, amikor akár a törvény erejénél fogva, akár
ténylegesen érdemi bizonyítás nem történt, akkor
nyilvánvaló, hogy az eljárási szabálysértés az
ügydöntő határozat érvényességére nincs kihatással.
Ez a helyzet a nem érdemi (elhalasztott) tárgyaláson
való szabálysértés esetében, de ez a helyzet akkor is,
ha ténylegesen nem folyt bizonyítás az adott perjogi
helyzetben. Körültekintően kell tehát vizsgálni, hogy
a bizonyítás érvényességére kiható abszolút eljárási
szabálysértés ténylegesen megvalósult-e (BH
2018.138.).
Jelen ügyben a másodfokú bíróság részletesen,
irathűen rögzítette, hogy a bíróság tanácsában
bekövetkezett változást követően, az új ülnök
jelenlétében mely iratok ismertetése történt meg.
A 2018. augusztus 30-i tárgyalási napon az egyik
ülnök személyében változás következett be: C. G.-t
N. S. ülnök váltotta fel, azonban ekkor a bíróság a
tárgyalást elhalasztotta, erre tekintettel – érdemi
tárgyalás hiányában – a tárgyalást nem ismételte
meg.
A következő érdemi tárgyaláson, 2019. február 6-án
a tanács elnöke megállapította, hogy a legutolsó,
2018. május 10-én tartott érdemi tárgyalás óta 6
hónap eltelt.
E megállapításon túlmenően rögzítette a
jegyzőkönyvben, hogy a bíróság indítványra
megismétli a tárgyalást, továbbá azt is, hogy az
ismétlést a jogosultak nem kérték.
Ugyanezen a tárgyaláson 9 óra és 10 óra 46 perc
között ismertette, illetve részben felolvasta az
egyesített ügy tárgyalási jegyzőkönyveit (melyben
szintén eltérő ülnökök, I. B. és Z. P. jártak el) és
egyéb iratait, valamint az alapügyhöz tartozó 48 kötet
nyomozati iratot.
A másodfokú bíróság kifejtette, hogy ezzel a
vádlottak kisebb körét érintően és a lefolytatott
bizonyítás kis része nyert megismétlést.
Az iratok alapján megállapítható, hogy a tárgyalás
megelőző szakaszában (öt tárgyalási nap) részletes
bizonyítás folyt. 2017. szeptember 19. és 22. napján
a vádlottak részletes kihallgatása, korábbi
vallomásuk ismertetése, 2018. február 6. napján
nyolc tanú, 2018. február 8. napján építész szakértő
meghallgatása, negyvenkilenc tanú nyomozás során
tett tanúvallomásának felolvasása, 2018. május 10.
napján pedig két tanú kihallgatása, valamint az
igazságügyi adó- és könyvszakértő meghallgatása
történt.
Az elsőfokú bíróság az ítéletét a fenti tanúk
vallomásainak mérlegelésével és – az adóhiány
tekintetében – a bírósági szakban kirendelt adó- és
könyvszakértő szakvéleményére alapítottan hozta
meg. Ekként kétségtelen, hogy ez a bizonyítás
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jelentős volt az ügy érdemét tekintve, ismertetésének
elmaradása a tanács új tagja előtt, az eljárás
lefolytatását és a bűnösség kérdésében való döntést
lényegesen befolyásolta [Be. 609. § (1) bek.].
Az ítélőtábla hatályon kívül helyező végzésében
felhozott, a Kúria által kiegészített körülmények
alapján tehát az a következtetés vonható le, hogy a
tárgyalás megismétlésének terjedelme nem volt
ahhoz elegendő, hogy a korábbi, széles körű érdemi
bizonyítással érintett tárgyalásokon jelen nem volt
ülnök ez alapján az ítélkezési tevékenységét
gyakorolhassa, az ügy érdemi eldöntésében a
büntetőeljárási törvény szerinti jogosultsággal és
felkészültséggel vegyen részt.
A relatív eljárási szabálysértés tehát olyan jellegű
volt, amely alapján – a másodfokú eljárásban való
orvosolhatatlansága miatt – az elsőfokú ítélet
hatályon kívül helyezéséről kellett döntenie a
másodfokú bíróságnak.
Az is megállapítható volt, hogy a 2019. február 6-i
iratismertetést követően a Be. 518. § (4) bekezdése
szerinti felhívás is elmaradt (figyelmeztetés arra
vonatkozóan, hogy az ügyész, a vádlottak és a védők
arra, hogy az ismertetésre észrevételt tehetnek, illetve
az ismertetés kiegészítését vagy eljárási cselekmény
ismételt elvégzését indítványozhatják). Ezt a
mulasztást az elsőfokú bíróság a következő
tárgyalásokon sem pótolta.
Nem osztotta a Kúria a Legfőbb Ügyészség azon
álláspontját, hogy az ülnök a részletes perbeszédek
során a tárgyaláson jelen volt, így a korábban, a
részvétele nélkül lefolytatott bizonyításról is
tudomást szerzett. Ennek oka, hogy a perbeszédek
funkciójukból eredően nem helyettesíthetik az iratok
ismertetését mint kontradiktórius eljárásban
lefolytatott eljárási cselekményt (a korábbi
bizonyítás ilyen módon való megismétlését), hiszen
kérdések feltevésére, illetve a további ismertetés
indítványozására ekkor már lehetőség sincs.
Így az ítélőtábla érdemben törvényesen állapította
meg, hogy az elsőfokú bíróság olyan eljárási szabályt
sértett,
amely
a
másodfokú
eljárásban
értelemszerűen nem orvosolható, és e szabálysértés
az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését, valamint
az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítását
eredményezte.
A másodfokú bíróság a Be. 611. § (1) bekezdésében
írt kötelezettségének eleget téve a megismételt
eljárásra vonatkozóan részletes iránymutatást adott
az elsőfokú bíróságnak, amely szerint az irányadó
eljárási szabályok szerinti összetételű tanácsban és –
lehetőség szerint – a felülbírált eljárásban felvett
bizonyítás anyagának felhasználásával kell
lefolytatnia.
Mindezek alapján a Kúria az ítélőtábla mint
másodfokú bíróság végzését a Be. 629. § (2)
bekezdés a) pontja, (3) bekezdése és a Be. 630. § (1)
bekezdése alapján helybenhagyta.
(Kúria Hkf.I.1361/2021/8.)
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Az ügyvédként eljárni nem jogosult, korábbi
231
kirendelt védő irodagondnoka a kirendelés
alapján védőként nem járhat el, és így a helyettesítésére

más védő részére sem adhat meghatalmazást.
Azonban, ha a tárgyaláson az ilyen meghatalmazás
alapján védőként eljárni jogosult személy részt vesz,
akkor feltétlen eljárási szabálysértés nem valósul meg
[Be. 608. § (1) bek. d) pont; 7/2017. (XI. 20.) MÜK
szabályzat].
[1] A járásbíróság a 2020. február 20-án meghozott
ítéletében a fiatalkorú IV. r. terheltet társtettesként
elkövetett magánlaksértés bűntette [Btk. 221. § (2)
bek. c) és d) pont] és társtettesként elkövetett testi
sértés bűntette [Btk. 164. § (1) bek., (4) bek. c) pont]
miatt – halmazati büntetésül – 70 óra könnyű fizikai
munkakörben elvégzendő közérdekű munka
büntetésre ítélte. Az elsőfokú bíróság a IV. r. terheltet
az ellene társtettesként elkövetett garázdaság
bűntette [Btk. 339. § (1) bek., (2) bek. a) pont] és
társtettesként elkövetett testi sértés vétsége
[Btk. 164. § (1)–(2) bek.] vádja alól felmentette.
[2] Az ítélet a fiatalkorú IV. r. terhelt vonatkozásában –
fellebbezés hiányában – 2020. február 20. napján
jogerőre emelkedett.
[3] A jogerős ítélet ellen a fiatalkorú IV. r. terhelt
tekintetében a megyei főügyészség a Be. 649. § (2)
bekezdés d) pontjában meghatározott okból
terjesztett elő felülvizsgálati indítványt.
[4] Az indítvány indokolásában a megyei főügyészség
kifejtette, hogy a Be. 682. § (1) bekezdése
értelmében a fiatalkorú elleni eljárásban védő
részvétele kötelező, ezért a IV. r. terhelt védelmének
ellátására a nyomozó hatóság védőt rendelt ki, a
területileg illetékes ügyvédi kamara pedig a
fiatalkorú védelmének ellátására dr. B. M. ügyvédet
jelölte ki.
[5] Dr. B. M. 2020. január 1. napjától ügyvédi
tevékenységet nem folytat. Ennek ellenére az
elsőfokú bíróság a kötelező védői részvételt igénylő
eljárásban a Be. 46. § (1) bekezdése alapján a
fiatalkorú terhelt védelmének ellátására új védő
kirendeléséről nem határozott, hanem 2020. január 9én és 2020. február 20-án megtartott tárgyaláson a
fiatalkorú terhelt védőjeként a megyei ügyvédi
kamara által 2019. december 31. napján kelt
határozatával dr. B. M. irodagondnokául kirendelt,
dr. R. F. ügyvéd helyett meghatalmazással eljáró, dr.
Ba. M. ügyvéd jelenlétét engedélyezte.
[6] Az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI.20.) MÜK
szabályzat értelmében az irodagondnok a gondnokolt
ügyvéd helyett a büntetőeljárásban történő
kirendelése esetén eljárni nem jogosult.
[7] Ekként az elsőfokú bíróság a Be. 608. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott abszolút eljárási
szabálysértést valósított meg, amikor olyan védő
jelenlétében tartotta meg a tárgyalást, aki a fiatalkorú
terhelt védelmét nem láthatta volna el. Ennek
megfelelően – új védő kirendelésének hiányában – a
tárgyalás megtartására olyan személy távollétében
került sor, akinek a részvétele a törvény értelmében
kötelező lett volna.
[8] Mindezek alapján a Be. 608. § (1) bekezdés d)
pontjában írt feltétlen eljárási szabálysértés miatt
felülvizsgálati eljárásnak van helye a bíróság jogerős
ügydöntő határozata ellen.
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[9] A megyei főügyészség azt indítványozta, hogy a
Kúria a Be. 663. § (2) bekezdése alapján a
megtámadott határozatot a fiatalkorú IV. r. terheltet
illetően helyezze hatályon kívül és a járásbíróságot
utasítsa új eljárás lefolytatására.
[10] A Legfőbb Ügyészség átiratában a felülvizsgálati
indítványt alaposnak tartotta, s annak indokaival
egyetértve arra tett indítványt, hogy a Kúria a
járásbíróság ítéletét a IV. r. terhelt tekintetében
helyezze hatályon kívül és az elsőfokú bíróságot
utasítsa új eljárás lefolytatására.
[11] A megyei főügyészség felülvizsgálati indítványa
nem alapos.
[12] A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, amely a Be.
648. §-a alapján csak a bíróság jogerős ügydöntő
határozata ellen 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, ezért az azon kívül eső
anyagi vagy eljárásjogi kérdések a felülvizsgálatban
közömbösek.
[13] A Be. 649. § (2) bekezdése taxatíve felsorolja azon
eljárási szabálysértéseket, amelyek felülvizsgálat
alapjául szolgálhatnak.
[14] A Be. 649. § (2) bekezdés d) pontja alapján
felülvizsgálatnak van helye, ha a bíróság határozatát
a Be. 608. § (1) bekezdésében megjelölt eljárási
szabálysértéssel hozza meg. Ez utóbbi törvényhely d)
pontja szerint a másodfokú bíróság nem ügydöntő
végzésével hatályon kívül helyezi az elsőfokú
bíróság ítéletét, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra
utasítja, ha a tárgyalást olyan személy távollétében
tartották meg, akinek a jelenléte a törvény értelmében
kötelező.
[15] A IV. r. terhelt a terhére rótt bűncselekmények
elkövetésekor a tizennyolcadik életévét nem töltötte
be, vagyis fiatalkorúnak minősült. A Be. 682. § (1)
bekezdése szerint a fiatalkorú elleni eljárásban védő
részvétele kötelező. A Be. 434. §-a szerint pedig, ha
e törvény eltérően nem rendelkezik, a tárgyaláson a
védő jelenléte kötelező, ha a büntetőeljárásban védő
részvétele kötelező.
[16] Az ügyben tehát a védő részvétele az eljárásban
kötelező volt, és kötelező volt a védő részvétele az
elsőfokú bírósági tárgyaláson is. Ekként a tárgyalás
megtartása védő részvétele nélkül feltétlen eljárási
szabálysértést és egyúttal felülvizsgálati okot
valósított volna meg.
[17] Az ügyben a nyomozó hatóság a IV. r. terhelt részére
védőt rendelt ki, a területileg illetékes ügyvédi
kamara pedig a védelem ellátására dr. B. M.
ügyvédet jelölte ki, aki 2020. január 1-jétől ügyvédi
tevékenységet nem folytatott.
[18] A Kúria megállapította, hogy ennek ellenére az
ügyben a jogerős határozat hatályon kívül helyezését
megkövetelő eljárási szabálysértés nem történt.
[19] A járásbíróság a 2020. február 20-án kihirdetett
ítéletének bevezető részében az ítélet alapjaként a
2019. január 29-én, március 26-án, október 15-én,
valamint a 2020. január 9-én és február 20-án
megtartott tárgyalást jelölte meg.
[20] Az ügy irataiból megállapítható, hogy a 2019. január
29-én, március 26-án és október 15-én megtartott
tárgyaláson a védőként kirendelt dr. B. M. ügyvéd
látta el a IV. r. terhelt védelmét. Ekkor dr. B. M. még
ügyvédi tevékenység folytatására jogosult volt, ezért
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eljárásával a IV. r. terhelt kötelező védelme
maradéktalanul megvalósult.
A 2020. január 9-én és február 20-án megtartott
tárgyaláson a megyei ügyvédi kamara által 2019.
december 31-én dr. B. M. irodagondnokául kirendelt
dr. R. F. ügyvéd helyett meghatalmazással dr. Ba. M.
ügyvéd járt el a IV. r. terhelt védelmében.
A védőként eljáró dr. Ba. M. a 2020. január 9-én
megtartott tárgyaláson a bíróság által kihallgatott
tanúhoz kérdést intézett, egy másik tanú vallomására
észrevételt tett. A 2020. február 20-án megtartott
tárgyaláson 4 tanú vallomásának az értékelés köréből
történő kizárását indítványozta, perbeszédet mondott
a terhelt védelmében, majd jogorvoslati nyilatkozatot
tett.
Az ítélet alapját képező 2020. január 9-i és február
20-i tárgyalás tekintetében tehát az állapítható meg,
hogy a tárgyaláson a IV. r. terhelt védelmében jelen
volt védő. Az ekkor kirendelt védő helyetteseként
eljárt dr. Ba. M. ügyvéd ugyanis a terhelt védelmét
ellátta a 38. és 41. számú tárgyalási jegyzőkönyv
tanúsága szerint. Dr. Ba. M. ügyvédi jogállását az
indítvány nem vitatta.
A Be. 41. § (1) bekezdése szerint védőként
meghatalmazás vagy kirendelés alapján ügyvéd
járhat el; ahol e törvény védőként eljáró ügyvédről
rendelkezik, ezen az ügyvédi tevékenységről szóló
törvényben meghatározott feltételek fennállása
esetén az ügyvédjelöltet, az európai közösségi
jogászt, az alkalmazott ügyvédet és az alkalmazott
európai közösségi jogászt is érteni kell.
A Kúria kialakított gyakorlata szerint a kötelező
védelem megsértése, mint felülvizsgálati ok az adott
esetben csak akkor lenne megállapítható, ha a terhelt
érdekében a védelem ellátására nem a törvény által
erre feljogosított személy járt volna el. Dr. Ba. M.
azonban – mint ügyvéd – nem vitásan a
büntetőeljárásban védőként eljárhatott.
Kétségtelen, hogy az irodagondnokról szóló 7/2017.
(XI. 20.) MÜK szabályzat az irodagondnoknak a
gondnokolt ügyvéd helyett a büntetőeljárásban
kirendelt védőkénti eljárását nem teszi lehetővé.
Jelen esetben a vizsgálandó kérdés azonban az, hogy
a terhelt érdekében eljáró dr. Ba. M. kirendelt
védőkénti eljárásának volt-e törvényi akadálya. Dr.
Ba. M. jogosult volt ügyvédi tevékenység
gyakorlására, így nem lett volna kizáró oka annak
sem, hogy a Be. 46. § (1) bekezdése alapján a bíróság
székhelye szerint illetékes ügyvédi kamara adott
esetben őt a IV. r. terhelt részére védőként kijelölje.
Dr. Ba. M. ügyvéddel szemben a IV. r. terhelt
védőjekénti eljárásra nem merült fel kizáró ok,
ugyanakkor ezen tevékenységre sem érvényes
meghatalmazással,
sem
kirendeléssel
nem
rendelkezett. Ez azonban – önmagában – nem
felülvizsgálati ok és nem eredményezi azt, hogy
eljárását úgy kellene tekinteni, mintha nem is vett
volna részt a IV. r. terhelt védelmében védő a
tárgyaláson.
A védő meghatalmazásával, kirendelésével
kapcsolatos szabályok esetleges megsértése a védő
tárgyalási jelenlétét, a védelem tényét nem
kérdőjelezi meg, az azzal kapcsolatos esetleges
hiányosságok
legfeljebb
relatív
eljárási
szabálysértésként értékelhetők, amelyek azonban a
Be. 649. § (2) bekezdés d) pontja szerinti
felülvizsgálati okot nem képezhetnek (BH

1371
2017.218.). Ekként arra tekintettel a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezésére nincs törvényes alap.
[29] A Kúria a Be. 649. § (2) bekezdése szerinti olyan
további eljárási szabálysértést, melynek vizsgálatára
a Be. 659. § (6) bekezdése alapján hivatalból köteles,
ugyancsak nem észlelt.
[30] Ekként a Kúria a megyei főügyészség által benyújtott
felülvizsgálati indítványt elbírálva a megtámadott
határozatot a Be. 660. § (1) bekezdése szerinti
tanácsülésen eljárva, a Be. 662. § (1) bekezdése
alapján hatályában fenntartotta.
(Kúria Bfv.II.1.228/2021/7.)
A törvény által felállított bíróság fogalma
232
közjogi, míg a törvényesen megalakított
bíróság fogalma perjogi alapú.
A Be. 608. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétlen
eljárási szabálysértést kizárólag a bíróság törvényes
megalakítására vonatkozó valamely Be. rendelkezés
sérelme alapozhatja meg [Be. 649. § (2) bek. d) pont,
608. § (1) bek. a) pont].

[1] A járásbíróság a 2018. október 25. napján meghozott
ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki szexuális
erőszak bűntettében [Btk. 197. § (2) bek.] és
gyermekpornográfia bűntettében [Btk. 204. § (1)
bek. a) pont II. ford.]. Ezért őt halmazati büntetésül 9
év fegyház fokozatú szabadságvesztésre, 8 év
közügyektől eltiltásra és bármely olyan foglalkozás
gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek
keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy nevelését, felügyeletét, gondozását,
gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb
hatalmi vagy befolyási viszonyban áll, végleges
hatállyal eltiltásra ítélte. A bíróság megállapította,
hogy a terhelt legkorábban a szabadságvesztés
kétharmad részének kitöltését követő napon
bocsátható feltételes szabadságra, rendelkezett az
általa előzetes fogvatartásban töltött idő
beszámításáról, az eljárás során lefoglalt bűnjelről,
valamint a felmerült bűnügyi költség viseléséről.
[2] Védelmi fellebbezések alapján eljárva a törvényszék
mint másodfokú bíróság a 2019. december 6. napján
meghozott végzésével az elsőfokú bíróság ítéletét
helybenhagyta.
[3] Az Alkotmánybíróság a védő kezdeményezésére
indult IV/598/2020. ügyszám alatti eljárásában a
3320/2021. (VII. 23.) AB számú határozatával a
törvényszék végzése alaptörvény-ellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló
alkotmányjogi panaszt elutasította.
[4] A bíróság jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő
határozata ellen a terhelt védője terjesztett elő
felülvizsgálati indítványt a Be. 649. § (2) bekezdés d)
pontjára alapítva, egyben hivatkozva arra, hogy a
jogerős ítélet meghozatalára a Be. 608. § (1)
bekezdés a) pont I. fordulatában meghatározott
eljárási szabálysértéssel került sor, mivel a bíróság
nem volt törvényesen megalakítva.
[5] Indokai szerint garanciális szabályok biztosítják,
hogy az ügyek elosztása és tárgyalása előre
meghatározott elvek mentén, kiszámíthatóan és
átláthatóan történjen, abban szubjektív döntések ne
játsszanak szerepet. Ehhez képest a törvényszék
ügyelosztási rendjéből kitűnően dr. Cs.-M. É. bíró a
nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni
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bűncselekmények másodfokú tárgyalására az
ügyelosztási rendben nem került kijelölésre, így a
másodfokú eljárásban a tanács elnökeként nem
járhatott volna el. A védő álláspontja szerint ekként
az eljárás sértette a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 8. § (l) bekezdésében
foglaltakat, mivel elvonta a terheltet a törvényes
bírájától.
A védő utalt arra, hogy a törvény által felállított
bíróságra vonatkozó követelmény magában foglalja
a törvényes bíróhoz való jogot, vagyis azt, hogy egy
konkrét ügyben az eljárási törvényekben
megállapított általános hatásköri és illetékességi
szabályok szerint irányadó bírói fórum (bíró) járjon
el. Ezt az alkotmányos jogot a Bszi. az Alapelvek
között akként fogalmazza meg, hogy senki sem
vonható el törvényes bírájától. A törvény által rendelt
bíró pedig az eljárási szabályok szerint a hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező bíróságon működő,
előre megállapított ügyelosztási rend alapján kijelölt
bíró.
A védő részletesen hivatkozott a Velencei Bizottság
állásfoglalására, az Emberi Jogok Európai
Bíróságának (EJEB) ítélkezési gyakorlatára,
valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményének
6. cikkére. Ezzel összefüggésben rámutatott, hogy az
Alkotmánybíróság és az EJEB gyakorlata szerint a
parttalan és formális indokok alapján foganatosított
átszignálások alapjaiban sértik a törvényes bíróhoz
való jogot.
A védő arra a következtetésre jutott, hogy a bíróság
nem volt törvényesen megalakítva, ezért annak
eredményeként a Be. 608. § (1) bekezdés a) pont I.
fordulata alapján megállapíthatóan olyan súlyú
eljárási szabálysértés valósult meg az ügyben, amely
a bírói döntést érdemben befolyásolta. Hozzátette,
hogy a másodfokú elbírálás időpontjában K.-né dr.
A. É. tanácselnök akadályoztatása esetén több olyan
bíró is szerepelt az ügyelosztási rendben, akire az
ügyet törvényesen ki lehetett volna osztani, azonban
ezen bírók között dr. Cs.-M. É. nem szerepelt.
Mindezek alapján indítványozta a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezését, és a törvényszék új
eljárásra utasítását.
A Legfőbb Ügyészség átiratában a felülvizsgálati
indítványt alaptalannak tartotta. Az ügyészi álláspont
szerint a Be. 608. § (1) bekezdés a) pont I.
fordulatában meghatározott feltétlen hatályon kívül
helyezési okot – szemben a védői állásponttal –
kizárólag a megtámadott határozat meghozatalakor
hatályos Be. valamely, a bíróság törvényes
megalakítására irányadó rendelkezésének a
megsértése alapozza meg.
Kifejtette, hogy ezzel szemben a védő a hivatkozott
feltétlen hatályon kívül helyezési ok fennálltát a Bszi.
8. § (1) bekezdésében foglaltak megsértésére
alapította, miszerint a terheltet büntetőügyének
másodfokú felülbírálata során törvényes bírójától
elvonták, mivel a másodfokú tanács elnöke nem volt
a törvény által rendelt bíró.
A Legfőbb Ügyészség szerint a védő hivatkozása az
iratoknak, illetve a törvényszék 2019. október 1.
napjával
hatályos
ügyelosztási
rendjében
foglaltaknak megfelel, azonban a Be. 608. § (1)
bekezdés a) pont I. fordulata szerinti feltétlen
hatályon kívül helyezési ok fennálltát nem alapozza
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meg. Rámutatott, hogy a megtámadott határozat
meghozatalakor hatályos Bszi. 11. § (2) bekezdése
alapján az ügyelosztási rendtől el lehetett térni, ez
azonban – szemben a védői állásponttal – a törvény
által meghatározottak szerint történhet meg; egyrészt
az
eljárási
törvényekben,
büntetőügyben
értelemszerűen a Be. által szabályozott esetekben,
másrészt a bíróság működését érintő fontos okból,
igazgatási úton.
Az ügyész utalt a bírósági ügyvitel szabályairól szóló
14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 32. § (1) bekezdésére,
mely rendelkezés meghatározza azokat az okokat,
amelyek fennállta esetén az ügy elintézésére másik
bíró jelölhető ki. Kifejtette, hogy ide tartozik: a bíró
kizárása, szolgálati viszonyának megszűnése, tartós
távolléte, az ügy jellegére is figyelemmel távolléte,
az egyenletes munkateher biztosítása vagy az
ügyhátralék ledolgozása.
Álláspontja szerint jelen esetben éppen ez történt,
ugyanis az Alkotmánybíróság megkeresésére a
törvényszék elnöke részletes tájékoztatást adott arról,
hogy a közzétett ügyelosztási rendtől a bíróság
működését érintő fontos okból tért el.
Az ügyész szerint megállapítható, hogy jelen ügyben
nem a büntetőeljárási törvényben írt okból került sor
az ügyelosztási rendtől való eltérésre. Az igazgatási
úton megengedett eltérésre pedig nem alapítható a
védő által hivatkozott hatályon kívül helyezési ok.
Az ügyelosztási rendtől igazgatási úton megengedett
eltérés miatt a terhelt Bszi. 8. § (1) bekezdésében
rögzített, törvényes bíróhoz való joga pedig nem
sérült.
Mindezek alapján indítványozta, hogy a Kúria a
megtámadott határozatot hatályában tartsa fenn.
A felülvizsgálati indítvány nem alapos.
A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, a jogerős, a
vádról rendelkező ügydöntő határozattal szembeni
jogi – és nem pedig ténybeli – kifogás lehetőségét
biztosítja. A Be. 648. § a)–d) pontjában megjelölt
anyagi és eljárásjogi okokból vehető igénybe, a
felülvizsgálati okok törvényi köre nem bővíthető.
A Be. 648. § a)–d) pontja rögzíti, hogy
felülvizsgálatnak a bíróság jogerős, a vádról
rendelkező ügydöntő határozata ellen
– a büntető anyagi jog szabályainak megsértése
miatt,
– eljárási szabálysértés miatt,
– az Alkotmánybíróság vagy nemzetközi
szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv határozata
alapján,
– a Kúria Bírósági Határozatok Gyűjteményében
közzétett határozatától való eltérés esetén van helye.
A Be. 649. § (2) bekezdése taxatíve felsorolja azokat
az eljárási szabálysértéseket, amelyek felülvizsgálat
alapjául szolgálhatnak. A d) pont szerint
felülvizsgálatnak a bíróság jogerős ügydöntő
határozata ellen akkor van helye, ha a bíróság
határozatát a Be. 608. § (1) bekezdésében
meghatározott eljárási szabálysértéssel hozta meg.
Ilyen eljárási szabálysértést határoz meg a Be. 608. §
(1) bekezdés a) pont I. fordulata, amely kimondja,
hogy a másodfokú bíróság nem ügydöntő végzésével
hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét, és
az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a
bíróság nem volt törvényesen megalakítva.
A bíróság akkor törvényesen megalakított, ha
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– az összetételére [Be. 13. § (1)–(3) bekezdés, Be.
680. §, Be. 698. § (1)–(6) bekezdés],
– a hatáskörére (Be. 19. §, Be. 20. §) és
– a kizárólagos illetékességére [Be. 21. § (5)–(6)
bekezdés], valamint
– az eljáró bíró kizárására (Be. 14. §) vonatkozó
büntetőeljárási
szabályok
rendeltetésüknek
megfelelően, csorbítatlanul érvényesülnek.
Jelen ügyben a hivatkozott törvényi rendelkezések
maradéktalanul betartásra kerültek, ekként az eljáró
tanács elnöke az ügyben törvényes bíróként járt el, az
eljárt bíróság törvényesen megalakított volt.
A bírósági ügyekhez kapcsolódó igazgatási feladatok
ellátása során és annak eredményét illetően is
kétségtelenül teljesülnie kell a törvény által felállított
bíróság alaptörvényi követelményeinek, ami
azonban – a fogalom kizárólagos közjogi
relevanciája miatt – a büntetőeljárásban közvetlenül
nem vizsgálható.
A törvény által felállított bíróság (közjogi)
követelményrendszerét a Be. ugyanis nem határozza
meg és nem is tekinti olyannak, amelynek bármely
sérelme alapja lehetne a Be. 608. § (1) bekezdés a)
pont I. fordulata szerinti hatályon kívül helyezésnek.
Ebből következően egy erre alapított kifogás a Be.
649. § (2) bekezdés d) pontjában írt felülvizsgálatot
sem alapozhatja meg.
Kétségtelen, az Alaptörvény XXVIII. cikk (1)
bekezdése alapján mindenkinek joga van ahhoz,
hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely
perben a jogait és kötelezettségeit törvény által
felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes
és nyilvános tárgyaláson, észszerű határidőn belül
bírálja el. Ez együttesen a bírósághoz fordulás joga,
illetve a bíróságok tisztességes eljárásához való jog.
A törvény által felállított bíróság fogalma közjogi,
míg a törvényesen megalakított bíróság fogalma
perjogi alapúak, de hatásukat illetően rögzíthető,
hogy nem teljesülésük vagy sérelmük érdemben
(eredményben) azonos jogkövetkezménnyel – az
érintett bírósági határozat megsemmisítésével vagy
hatályon kívül helyezésével (nem létezővé tételével)
– jár.
Ekként tehát a két fogalom rendeltetése szerint
egyező célú és érdemi tartalma alapján is azonos, a
jogági elhelyezkedésénél és az eljárásbeli
alkalmazhatóságánál fogva azonban egymástól
elkülönül. Az érvényesíthetőségük az egymáshoz
való viszonyulásuk szerinti, így az őket hordozó
jogforrásaik hierarchiájának feleltethető meg.
Ebből következik az is, hogy a törvény által felállított
bíróság alaptörvényi deklarációja a törvényesen
megalakított bíróság fogalmaként (fogalmában)
jelenik meg a Be.-ben.
Mindezeket előre bocsátva a Kúria a következőkre
mutat rá.
A Be. 608. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétlen
eljárási szabálysértést kizárólag a bíróság törvényes
megalakítására vonatkozó valamely Be. rendelkezés
sérelme alapozhatja meg.
E kivételt nem engedő felsorolásnak ugyanis nem
feleltethető meg a védőnek a bíróság törvényes
megalakítását érintően az Alaptörvény XXVIII.
cikkében deklarált alapvető jog (a bíróságok
tisztességes eljárásához való jog) egyik elemére, a
törvény által felállított bíróság sérelmére történő
hivatkozása, mivel annak a kifogásolhatósága nem
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szerepel a Be. 649. §-a szerinti felülvizsgálati okok
között.
Bármely alapvető jog sérelmére alapított eljárásra –
a bírói döntések Alaptörvénybe ütközésének
vizsgálatára – az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés
d) pontja alapján az Alkotmánybíróság rendelkezik
hatáskörrel.
Mindezeket követően – a védő által megfogalmazott
érvekkel összefügésben – a Kúria a teljesség
igényével a következőket jegyzi meg.
A bíróságok tisztességes eljárásához való jog
alkotóeleme – a törvény által felállított bíróság
mellett – a független és pártatlan bíróság, illetve bíró
fogalma.
Az Alaptörvény 26. cikk (1) bekezdése kimondja,
hogy a bírák függetlenek és csak a törvénynek
vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben
nem utasíthatóak. Ezek a rendelkezések a bírói
függetlenség alkotmányos garanciái.
A bíróságok szervezeti és a bírák jogállási
függetlensége összetartozik (bírói függetlenség),
miként – ehhez kapcsolódóan – a bírói függetlenség
és pártatlanság is. E fogalmak nem választhatók szét,
nem értelmezhetők egymástól elkülönítetten, minden
esetben együtt alkalmazhatók, és nem válthatnak ki
egymás ellenében jogi hatást.
A bírói függetlenség és pártatlanság – szintén –
közjogi és perjogi fogalom. Az igazságszolgáltató
hatalom gyakorlása ennek megfelelően közjogi és
perjogi viszonylatban egyaránt megköveteli egyidejű
fennálltukat úgy, hogy meglétük nem köthető
feltételhez, illetve nem lehet viszonylagos
(viszonyfüggő), azaz a bírói függetlenség és
pártatlanság – az érvényesülését tekintve – feltétlen
és abszolút.
A bírói függetlenség tartalma – normatív formában –
objektív ténybeli és jogi alapokon nyugszik. Az
Alaptörvény és a felhatalmazása alapján megalkotott
törvények
határozzák
meg
azokat
a
követelményeket, amelyeknek maradéktalanul
teljesülniük
kell
ahhoz,
hogy
fennálltuk
megkérdőjelezhetetlen legyen.
Másként szólva, a függetlenséget garantáló
alaptörvényi és törvényi feltételek kizárólag
csorbítatlanul érvényesülhetnek, ugyanis ellenkező
esetben a bíró olyan viszonyban áll (állhat), amely
képtelenné teszi (tenné) a külső hatástól vagy
befolyástól mentes döntésre.
A pártatlanság követelménye a konkrét ügyben eljáró
bíróval szemben az ügy és az ügyfelek irányában
fennálló
szubjektív
hozzáállását
érintően
fogalmazódik meg. Eszerint a bírónak az anyagi és
az eljárási szabályok alkalmazásakor – a
befolyásmentességét illetően – az eljárás résztvevői
fölé kell helyeznie magát, tekintet nélkül azok
személyére,
perbeli
pozíciójára
és
megnyilvánulásaira. Ekként a bíró kizárólag az
elbírálandó ügy adatait (bizonyítékait és
körülményeit) vizsgálva járhat el, és csak erre
alapíthatja a döntését.
A pártatlanság valójában azt a célt szolgálja, hogy a
bíró az eljárás résztvevőit elfogulatlanul, azaz külső
befolyástól és belső előítéletektől mentesen kezelje,
és az általa meghozott döntés ennek megfelelően
részrehajlásmentes legyen.
Mindezekből következően a tisztességes eljáráshoz
való jog tartalmi meghatározásánál a „törvény által
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felállított független és pártatlan bíróság” kitétel
valamennyi eleme nélkülözhetetlen követelmény,
melyek – mindemellett – a törvényes bíró
fogalmához is szorosan kapcsolódnak.
Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti
bírósághoz fordulás joga és a bíróságok tisztességes
eljárásához
való
jog
érvényesülésének
garanciájaként a Bszi. 8. § (1) bekezdése kimondja,
hogy senki sem vonható el törvényes bírójától, míg a
(2) bekezdés megadja a törvény által rendelt bíró
fogalmát, aki az eljárási szabályok alapján a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon
működő, előre megállapított ügyelosztási rend
alapján kijelölt bíró.
A kifogásolt igazgatási intézkedés időpontjában
hatályos Bszi. 9. § (1) bekezdése szerint az
ügyelosztási rendet – a bírói tanács és a kollégium
véleményének ismeretében – a bíróság elnöke, a
törvényszéken és a járásbíróságon a törvényszék
elnöke határozza meg.
Szintén a kifogásolt igazgatási intézkedés idején
hatályos Bszi. 10. § (1) bekezdés első mondata
kimondta, hogy a törvényes bíróhoz való jog
érvényesítése érdekében az ügyelosztási rendet úgy
kell összeállítani, hogy abból előzetesen
megállapítható legyen: az adott ügyben mely tanács
jár el, ideértve azt is, hogy a tanács, illetve a tanács
tagjának akadályoztatása esetén ki jár el helyette. A
második mondat ezzel összefüggésben előírta, hogy
az ügyelosztási rendnek tartalmaznia kell, hogy az
adott bíróságon milyen összetételű és számú
tanácsok működnek, a bírák, a tanácsok – ideértve a
kirendeléssel foglalkoztatott bírákat is – és a
törvényben meghatározott ügyben az egyesbíró
hatáskörében eljáró bírósági titkárok melyik
ügycsoportba
tartozó
ügyeket
intézik,
akadályoztatásuk esetén ki jár el helyettük, az ügyek
elosztására melyik bírósági vezető jogosult, továbbá,
hogy az ügyek elosztása milyen módon történik.
A törvényes bíróhoz való jog garanciális
szabályaként a Bszi. 11. § (1) bekezdése akként
rendelkezik, hogy az ügyelosztási rendet és annak
módosítását,
kiegészítését
az
érintettekkel
haladéktalanul ismertetni kell, és a bíróságon a felek
által is hozzáférhető helyen ki kell függeszteni,
továbbá a bíróságok központi internetes honlapján,
valamint – ha a bíróság azzal rendelkezik – az érintett
bíróság honlapján közzé kell tenni.
A Bszi. 11. § (2) bekezdése szerint az ügyelosztási
rendtől az eljárási törvényekben szabályozott
esetekben, továbbá igazgatási úton a bíróság
működését érintő fontos okból lehet eltérni.
A Bszi. jogalkotói indokolása ehhez kapcsolódóan
kiemeli, hogy az ügyelosztási rend módosításától
meg kell különböztetni az ügyelosztási rendtől való
eltérés intézményét. A módosítás magának az
ügyelosztási rendnek a megváltoztatását jelenti,
amire szolgálati érdekből vagy a bíróság működését
érintő fontos okból kerülhet sor. Az ügyelosztási
rendtől való eltérés joga pedig azt jelenti, hogy a
közzétett, érvényes ügyelosztási rendtől eltérően
kerül egy ügy kiosztásra. Erre az eljárási
törvényekben szabályozott esetekben (pl. a bíró
kizárása), továbbá igazgatási úton a bíróság
működését érintő fontos okból (pl. a bíró betegsége)
kerülhet sor.

[50] A bírósági igazgatás szabályainak – így az
ügyelosztásnak – a büntetőeljárást érintő
alkalmazását a Be. 866. § (2) bekezdés 19. pontja
teszi lehetővé, amely felhatalmazza az igazságügyért
felelős minisztert, hogy a bírósági ügyvitel szabályait
rendeletben állapítsa meg.
[51] A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002.
(VIII. 1.) IM rendelet 32. § (1) bekezdése lehetővé
teszi, hogy a bíróság elnöke, illetve az ügyelosztásra
jogosult más bírósági vezető az ügy intézésével
másik tanácsot (bírót) jelöljön ki a kizárás, a bíró
szolgálati viszonyának megszűnése, a tartós
távolléte, az ügy jellegére is figyelemmel távolléte,
az egyenletes munkateher biztosítása vagy az
ügyhátralék feldolgozása esetén.
[52] Ehhez kapcsolódóan a bíróságok igazgatásáról
rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.)
OBH utasítás (Igsz.) 119. § (1) bekezdése kimondja,
hogy a közzétett ügyelosztási rendtől kizárólag az
eljárási törvényekben szabályozott esetekben vagy a
bíróság működését érintő fontos okból lehet eltérni.
A (2) bekezdés – nem kimerítően – felsorolja, hogy
eltérésre adhat okot különösen, ha az ügy
soronkívüliséggel
érintett,
továbbá
kiemelt
jelentőségű, nagy munkaigényességű ügy vagy a
törvénykezési szünet tartama alatti ügyintézéssel
vagy munkaszüneti napokra tervezett készenléttel
vagy ügyelettel érintett.
[53] Mindezekből megállapítható, hogy a közjogi
szabályozás minden lehetséges esetre és speciális
helyzetre kiterjedő, ekként teljes körű.
[54] Az európai sztenderdekben – ahogy erre a védő is
hivatkozott – az ügyek elosztása kulcsfontosságú
elem a bíróságok pártatlansága szempontjából. Erre
vonatkozóan a Velencei Bizottság – az Európa
Tanács előírásaival összhangban – azt a
követelményt fogalmazta meg, hogy „egy ügyben az
eljáró bírót csak törvényben előre meghatározott,
objektív és átlátható követelmények alapján lehet
kijelölni”.
[55] Az EJEB az ítélkezése során több ügyben együtt
vizsgálta a törvényes bíróhoz való jog követelményét
a függetlenség és a pártatlanság követelményével, és
megállapította, hogy ezek a fogalmak szoros
kapcsolatban állnak egymással (Sacilor Lormines
kontra Franciaország, Oleksandr Volkov kontra
Ukrajna).
[56] Az EJEB által megfogalmazottak szerint az eljáró
bíró kiválasztásának, az ügyelosztási rend elveinek,
illetve ezzel összefüggésben a törvényi előírásoknak
biztosítaniuk
kell
az
átláthatóságot
és
ellenőrizhetőséget. Ennek fennállta esetén nem
merülhet fel alappal a bírói függetlenség és
pártatlanság megkérdőjelezhetősége, illetve az sem,
hogy az ügyelosztás törvényi szabályai ne
garantálnák az ügyek előre látható és bizonyosságon
alapuló kiosztását, ami a „törvény által felállított”
bíróság legfőbb kritériuma. Az EJEB hozzátette azt
is, hogy elfogadható a bírósági munka általános –
vagyis ellenőrizhető szempontok szerint és bizonyos
ügyek kiválasztása nélkül történő – átszervezése.
Ezzel összefüggésben kihangsúlyozta, hogy
közvetlenül alkalmazva nem a bíróság törvényes léte
a kérdéses, hanem az, hogy törvényesen jelölték-e ki
azt a bíróságot az ügy tárgyalására (Miracle Europe
Kft. kontra Magyarország).
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[57] E követelményrendszer a bírósági igazgatási
szervezettel (a bírósági vezetőkkel) szemben
fogalmaz meg elvárásokat, amelyeknek a teljesítése
kizárólag a közjogi tárgyú eljárásban vizsgálható, így
közvetlen perjogi (büntető eljárásjogi) kihatása
nincs.
[58] Jelen ügyben az e követelmények teljesülésével
kapcsolatos
sérelmek
vizsgálatát
az
Alkotmánybíróság elvégezte [3320/2021. (VII. 23.)
AB határozat].
[59] A törvényszék 2019. évi ügyelosztási rendjének a
kifogásolt igazgatási intézkedés időpontjában való
érvényesülését tekintve a jelen ügy ki- és átosztását
illetően az iratok alapján a következők állapíthatók
meg.
– A másodfokú tanács elnökeként – a közzétett
ügyelosztási rendnek megfelelően – eredetileg K.-né
dr. A. É. járt el. Az érdemi elbírálásban ugyanakkor
azért nem ő vett részt, mert 2019. november 6.
napjától kezdődően táppénzes állományba került,
majd pedig 2019. november 25. napján a B. területén
működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati
bíróság határozatával a bírói tisztségéből
felfüggesztette.
– A törvényszék elnöke a bíróság működését érintő
fontos oknak minősítette a tanács elnökének váratlan
távollétét, emellett megállapította, hogy a Be. 79. §
(1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ügyben
soronkívüliség állt fenn, mert az ügyben a terhelt
letartóztatásban volt, és az eljárásban tizennyolcadik
életévét be nem töltött sértett vett részt. Ezért az
elnök úgy ítélte meg, hogy a terheltnek és a sértettnek
az eljárás soron kívüli lefolytatásához fűződő érdeke
is megkövetelte az ügyelosztási rendtől való eltérést.
– Mindezek alapján a törvényszék elnöke az ügyet az
ügyelosztási
rend
B.3.
mellékletében
meghatározottaktól eltérően dr. Cs.-M. É. bíróra
osztotta át.
[60] A törvényszék 2019. január 1. és december 31. között
alkalmazott ügyelosztási rendjét – folyamatosan
vezetve a változásokat – a Bszi. 9. § (1)
bekezdésének megfelelően a törvényszék elnöke – a
Bírói Tanács és a kollégiumok véleményének
ismeretében – adta ki.
[61] A törvényszék az ügyelosztási rendet a Bszi. 11. § (1)
bekezdésének megfelelően a hivatalos honlapján
közzétette, így az mindenki számára elérhető volt.
[62] Az ügyelosztási rend 3.7. pontja külön rendelkezik az
ügyek átosztásáról, amelynek az eseteit a 3.7.1. pont
határozza meg. E rendelkezés szerint az
ügykiosztásra jogosult az ügy intézésével másik
tanácsot (bírót) jelöl ki – egyebek mellett – a bíró
tartós távolléte, illetve az ügy jellegére is
figyelemmel a távolléte esetén.
[63] Jelen ügyben erről volt szó.
[64] K.-né dr. A. É. tanácselnök váratlan távolléte a
bíróság működését érintő fontos oknak minősült,
különös tekintettel arra, hogy az eljárást a Be. 79. §
(1) bekezdés a) és b) pontja alapján soron kívül
kellett lefolytatni. A terhelt letartóztatásának ténye,
valamint a tizennyolcadik életévét be nem töltött
sértett részvétele e törvényi követelmény teljesítését
vitathatatlanná teszi.
[65] Megállapítható tehát, hogy a kifogásolt igazgatási
intézkedés kifejezetten a törvényi szabályok
érvényesítése érdekében született, arra a bírósági
munka (az ítélkezés) igazgatási célú – azaz
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ellenőrizhetően dokumentált szempontok szerinti –
átszervezése miatt került sor. Éppen ezért nem az
ügyelosztási rend szerinti helyettesítés (rendes)
szabályát alkalmazta, hanem a 3.7.1. pontjában
biztosított (rendkívüli) átszignálást lehetővé tevő
jogkörét gyakorolta a törvényszék elnöke.
Ez pedig nem ellentétes a Bszi. 11. § (2)
bekezdésében foglaltakkal, és összhangban áll a
terheltnek az Alaptörvény XXVIII. cikk (1)
bekezdésében deklarált, a bíróságok tisztességes
eljárásához való jogával, amint azt az
Alkotmánybíróság is megállapította.
A kifejtettekből következően – a védő állításaival
szemben – nem állapítható meg olyan törvénysértés
sem, amelyhez büntetőeljárási jogkövetkezmény
fűződhetne, és olyan további körülmény sem merült
fel, amely ezen következtetést kétségessé tehetné.
Ebből következően, mivel a terhelt védője által
kifogásoltak (bírósági igazgatási szabályok
megsértése) a Be. 608. § (1) bekezdés a) pont I.
fordulata szerinti feltétlen hatályon kívül helyezési
okot nem alapozzák meg, ezért a Be. 649. § (2)
bekezdés d) pontjára alapított felülvizsgálat sem
lehetett eredményes.
A Kúria a Be. 649. § (2) bekezdése szerinti olyan
további felülvizsgálati okot, melynek vizsgálatára a
Be. 659. § (6) bekezdése alapján hivatalból köteles,
nem észlelt.
Ekként a Kúria a terhelt védője által benyújtott
felülvizsgálati indítványt elbírálva a megtámadott
határozatokat a Be. 660. § (1) bekezdése szerinti
tanácsülésen eljárva, a Be. 662. § (1) bekezdése
alapján hatályában fenntartotta.
(Kúria Bfv.III.1.162/2021/5.)

A védő a megbízási szerződést tizenöt napos
233
felmondási idővel mondhatja fel, a felmondási
idő alatt pedig köteles a megbízó érdekében eljárni

[2017. évi LXXVIII. törvény (Ütv.) 35. § (3) bek.].
Ekként a törvényi előírások szerint a védőnek a
védelem ellátása a nyilvános ülés időpontjában olyan
kötelezettsége volt, amely önkényesen nem lett volna
figyelmen kívül hagyható.
Ha a védő az idézés ellenére nem jelenik meg és a
helyettesítéséről nem gondoskodik, rendbírsággal
sújtható, valamint az okozott bűnügyi költség
megtérítésére kell kötelezni [Be. 116. § (3) bek.].
[1] Az ítélőtábla a 2022. január 27. napján meghozott
végzésével dr. T. L. P. védővel szemben 200 000
forint rendbírságot szabott ki.
[2] Indokai szerint a szabályszerűen idézett védő egy
nappal a nyilvános ülés előtt jelentette be, hogy
megbízása megszűnt, ezért a vádlott védelmét a
továbbiakban nem látja el, és a nyilvános ülésen sem
jelenik meg.
[3] Az ítélőtábla hivatkozott az ügyvédi tevékenységről
szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:
Ütv.) 35. § (3) bekezdésére, valamint arra, hogy a
nyilvános ülést el kellett halasztani, ami a
fogvatartásban lévő vádlott ügyében súlyos
következmény, így a rendbírság kiszabásától nem
lehetett eltekinteni.
[4] A végzés ellen a védő jelentett be fellebbezést a
rendbírság mellőzése érdekében.
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[5] Indokai szerint a vádlott és a családja az elsőfokú
ítélet meghozatalát követően folyamatosan hitegette
a másodfokú eljárásban való védői részvételért
közölt ügyvédi munkadíj kifizetése vonatkozásában.
Mivel az ígéretekből semmi nem teljesült, ezért volt
kénytelen a megbízást megszüntetni.
[6] Álláspontja szerint az nem volt elvárható tőle, hogy
„pro bono” részt vegyen egy emberölés miatt
folyamatban
lévő
büntetőügy
másodfokú
eljárásában. Az ítélőtábla e körülményeket azonban
nem értékelte a végzése meghozatalakor.
[7] A Legfőbb Ügyészség átiratában a rendbírság
mellőzésére
irányuló
jogorvoslati
kérelmet
alaptalannak tartotta – osztva az ítélőtábla
határozatának indokolásában foglaltakat –, egyben
indítványozta, hogy a Kúria a végzést hagyja
helyben.
[8] A fellebbezés nem alapos.
[9] Törvényesen járt el az ítélőtábla, amikor a védővel
szemben rendbírságot szabott ki.
[10] Az ítélőtáblán emberölés bűntette miatt volt
folyamatban másodfokú eljárás az ügyész, a vádlott
és a védő által az elsőfokú ítélet ellen bejelentett
fellebbezések alapján.
[11] A védő szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg
a 2022. január 27. napjára kitűzött másodfokú
nyilvános ülésen, 2022. január 26. napján jelentette
be, hogy megbízása január 25-én megszűnt, a vádlott
védelmét a továbbiakban nem látja el, a nyilvános
ülésen nem jelenik meg.
[12] Az ítélőtábla helytállóan utalt arra, hogy a
letartóztatásban lévő vádlott esetében a másodfokú
bíróság nyilvános ülésén a védő részvétele a törvény
értelmében kötelező, az eljárást soron kívül kell
lefolytatni.
[13] A védő mulasztása miatt, az új kirendelt védő
felkészülése érdekében a nyilvános ülést el kellett
halasztani.
[14] A védő fellebbezésében arra hivatkozott, hogy
munkadíjának kifizetése elmaradt, ezért kénytelen
volt megszüntetni a megbízást, az pedig nem várható
el tőle, hogy „pro bono” részt vegyen a másodfokú
eljárásban.
[15] A védő érvelése nem helytálló.
[16] Az Ütv. 35. § (3) bekezdése alapján a megbízott,
jelen esetben a védő a megbízási szerződést tizenöt
napos felmondási idővel mondhatja fel, a felmondási
idő alatt pedig köteles a megbízó érdekében eljárni.
[17] Ekként a törvényi előírások szerint a védőnek a
védelem ellátása a nyilvános ülés időpontjában olyan
kötelezettsége volt, amely önkényesen nem lett volna
figyelmen kívül hagyható.
[18] Ez nem általános elvárhatósági kérdés, hanem
törvényi elvárás, amely a törvény kötelező
rendelkezésén alapul.
[19] A Be. 116. § (3) bekezdése szerint, ha a védő az
idézés ellenére nem jelenik meg és a helyettesítéséről
nem gondoskodik, rendbírsággal sújtható, valamint
az okozott bűnügyi költség megtérítésére kell
kötelezni.
[20] Következésképpen az ítélőtábla a törvény
rendelkezése alapján, annak megfelelően szabott ki
rendbírságot a védővel szemben.
[21] A rendbírság összegének meghatározása sem
eltúlzott. A védővel szemben kiszabható rendbírság
összege a Be. 127. § (1) bekezdés b) pontja szerint
húszezer forinttól egymillió forintig terjed.
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[22] A védő sem az ítélőtáblának küldött beadványában,
sem a fellebbezésében nem jelölt meg olyan okot,
amely méltányolható lett volna.
[23] Ekként a Kúria a Be. 614. § (1) bekezdése, a (3)
bekezdés b) pontja, valamint a (4) bekezdés szerint
eljárva az ítélőtábla végzését a Be. 605. § (1)
bekezdése alapján helybenhagyta.
(Kúria Bpkf.III.361/2022/2.)
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I. Jogszabályba ütközés miatt a szerződés
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vagy azért semmis, mert a kógens jogszabály
a szerződést kifejezetten semmisnek minősíti, vagy

azért, mert annak tartalma kógens jogszabályi
rendelkezést sért.
II. Nem okozza a bérleti szerződés érvénytelenségét, ha
azt a bérbeadó kizáró ok alóli felmentés hiányában
kötötte meg, mert a szerződés tartalma e miatt nem
ütközik jogszabályba, és arra a jogszabály nem ír elő
semmisséget.
III. Ha a felperes fellebbezésében a szerződésnek a
keresetétől eltérő, más okból fennálló semmisségére
hivatkozik, az a keresettel érvényesített jog
megváltoztatása (keresetváltoztatás), ami a másodfokú
eljárásban nem lehetséges [1959. évi IV. törvény (régi
Ptk.) 200. § (2) bek.; 1952. évi III. törvény (régi Pp.)
121. § (1) bek. c) pont, 235. § (1) bek., 146. § (1) bek. és
(5) bek. a) pont, 247. § (1) bek.; 19/2009. (XII. 29.) HM
rendelet 9. §, 34. § (1) bek., 35. §].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az alperes a Magyar Állam tulajdonában és a
felperes vagyonkezelésében álló szolgálati lakásban
lakott (a továbbiakban: első lakás), amit
házastársával együtt 1993-ban megvásárolt.
[2] Az alperest 1995 februárjában szolgálati érdekből
másik helyőrségbe helyezték át. A Honvédelmi
Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és
helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, valamint a
lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet (a továbbiakban: első rendelet) 8. § (1)
bekezdés c) pontja alapján – az első lakás
megvásárlása miatt – az alperes újabb lakásigénye
nem volt teljesíthető. A HM Központi
Lakásbizottság elnöke ezért 1995 májusában a
szolgálat érdekében történő áthelyezés miatt
mentesítette az alperest a lakáshoz jutást korlátozó
jogszabály hatálya alól (a továbbiakban: felmentés)
azzal, hogy részére meghatározott időtartamra, a
másik helyőrségben fennálló beosztása tartamára
biztosítható lakás, de a beosztás megszűnését
követően köteles azt elhelyezési és térítési igény
nélkül rendelkezésre bocsátani.
[3] A felmentés alapján a felperes mint bérbeadó és az
alperes mint bérlő 1997. február 26-án bérleti
szerződést (a továbbiakban: első szerződés) kötöttek
a perbeli lakásra az alperes Magyar Honvédséggel
fennálló szolgálati jogviszonya megszűnéséig azzal,
hogy ezt követően a perbeli lakást kiürítve,
térítésmentesen köteles rendelkezésre bocsátani és
visszaköltözni az első lakásba. Ugyanezen a napon a
felperes, valamint az alperes és házastársa mint az
első lakás tulajdonosai szerződést kötöttek
egymással, amely szerint a felperes átmeneti
jelleggel, legfeljebb a másik helyőrségben létesített
szolgálati jogviszony időtartamára adja bérbe a
perbeli lakást, amit ezt követően kiürítve le kell adni.
Az alperes és házastársa tudomásul vették, hogy az

[4]

[5]

[6]

[7]

első lakás elidegenítését kötelesek nyolc napon belül
bejelenteni. Az első lakást 1997. április 30-án
eladták, de azt ekkor nem jelentették be a
felperesnek.
Az alperes a felperes hozzájárulásával a perbeli lakás
padlásterében egy félszobát alakított ki a felperestől
igényelt munkáltatói kölcsönből, és ennek 2002.
júniusi igénylésével egyidejűleg jelentette be az első
lakás eladását. Az átépítésre figyelemmel 2007.
március 6-án újabb lakásbérleti szerződést kötöttek
(a továbbiakban: második szerződés) az alperesnek a
honvédelmi szervvel fennálló hivatásos katonai
jogviszonya megszűnéséig (1.). Ebben az alperes
tudomásul vette, hogy a szerződés megszűnése
esetén a perbeli lakás határozatlan időtartamra
történő bérbeadására, megfelelő elhelyezésre vagy
pénzbeli térítésre nem tarthat igényt, azt köteles
kiürítve visszaadni.
Az alperest hivatásos szolgálati viszonyának 2012.
augusztus 20-i hatállyal történt megszüntetését
követően szolgálati nyugállományba helyezték. Erre
figyelemmel 2012. március 12-én a Honvédelmi
Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról
szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet (a
továbbiakban: második rendelet) 34. § (1) bekezdés
a) pontja alapján kérte a határozott időre bérbeadott
perbeli lakás változatlan feltételekkel, határozatlan
időre történő bérbeadását, mert saját tulajdonú,
beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik. A
felek 2012. augusztus 29-én határozatlan időre szóló
lakásbérleti szerződést kötöttek a perbeli lakásra (a
továbbiakban: harmadik szerződés) azzal, hogy a
szerződésben nem szabályozott kérdésekben
egyebek mellett a második rendelet szabályai
irányadók.
A felperes 2014. június 11-i levelében arról
tájékoztatta az alperest, hogy a felmentés
meghatározott időtartamra, a másik helyőrségben
fennálló beosztás tartamára szólt, így a második
rendelet 35. §-a alapján nem lehetett volna
határozatlan időtartamú szerződést kötni, amely így
jogszabályba ütközés miatt semmis. Felhívta az
alperest a lakás kiürítésére, ennek elmulasztása
esetén emelt összegű lakáshasználati díj
megfizetésére. Az alperes a felhívást nem teljesítette,
a perbeli lakást birtokban tartja, annak harmadik
szerződés szerinti bérleti díját fizeti.
A perbeli lakást is magában foglaló ingatlant a
felperes – a Magyar Állam javára tulajdonjogot
szerezve – 1993 decemberében vásárolta, a vételárat
megfizette, birtokba lépett, ott 1995 és 1997 között
54 szolgálati lakást épített. A felperes 1998-ban és
2008-ban vagyonkezelési szerződést kötött az
ingatlanra, amely alapján jogosult volt annak
hasznosítására és bérbeadására. A Magyar Állam
tulajdonjogát és a felperes vagyonkezelői jogát 2015ben jegyezték be az ingatlan-nyilvántartásba.
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A kereset és az alperes védekezése
[8] A felperes elsődlegesen annak megállapítását kérte,
hogy az első és a második szerződés 1. pontja,
valamint a harmadik szerződés egésze semmis,
továbbá kérte az alperes kötelezését a perbeli lakás
kiürítésére és emelt összegű használati díj
megfizetésére. Másodlagosan – ha a perbeli lakás
nem volt állami tulajdonban és az ő rendelkezése
alatt – annak megállapítását kérte, hogy a harmadik
szerződés nem jött létre, valamint kérte az alperes
kötelezését a kiürítésre. Harmadlagosan – ha a
szerződés létrejött, de arra nem terjedt ki a második
rendelet hatálya – annak megállapítását kérte, hogy a
felperesi jognyilatkozat felmondás, ezért a
lakásbérlet 2014. július 1-jén megszűnt, valamint
kérte az alperes kötelezését a perbeli lakás
kiürítésére. Negyedlegesen – ha a harmadlagos
kereset nem alapos – annak megállapítását kérte,
hogy a perbeli lakás nem tekinthető állami
tulajdonúnak, ezért a felek jogviszonyára a nem
állami lakásra vonatkozó jogszabályokat kell
alkalmazni.
[9] Indokolása szerint az ingatlant megvásárolta, a
vételárat megfizette, birtokba vette, így jogosult volt
a perbeli lakás bérbeadására, amelyre az első és a
második rendelet kógens szabályait kell alkalmazni.
Az első és a második szerződés részleges
érvénytelenségének a megállapítását azért kérte, mert
ezek hiányában nem köthették volna meg a harmadik
szerződést. Az alperes a másik helyőrségen betöltött
beosztás megszűnéséig kaphatott felmentést, ennek
ellenére az első szerződést a szolgálati jogviszony
megszűnéséig kötötték meg, ami így az első rendelet
8. § (5) bekezdés a) pontjába ütközően semmis,
továbbá ugyanilyen okból részlegesen semmis a
második szerződés is. Az alperes kérelmében nem
nyilatkozott arról, hogy felmentéssel jutott a perbeli
lakáshoz. A harmadik szerződés a második rendelet
34. § (1) bekezdésébe és a 9. § (1) bekezdés c)
pontjába ütközik. Jogcím nélküli lakáshasználóként
az alperes köteles a perbeli lakás kiürítésére és emelt
összegű használati díj megfizetésére.
[10] Az alperes kérte a kereset elutasítását.
[11] Indokolása szerint a felmentés idején hatályos első
rendelet 8. § (4) bekezdése alapján a felmentésben
csak a lakásjuttatás jellegét kellett meghatározni,
annak tartamát és feltételeit nem. Ebben az
időpontban az első rendeletnek nem volt 8. § (5)
bekezdés a) pontja. Nem volt így jogszabályi
akadálya annak, hogy a perbeli lakást a hivatásos
katonai jogviszony fennállásáig adják bérbe. Az első
szerződés a felmentéssel nincs összhangban, de az
első rendelet 28. § (1) bekezdésének megfelelt, a
felmentésben foglaltak nem voltak kötelező elemei a
szerződésnek. A harmadik szerződés nem a második
szerződés módosítása, hanem önálló szerződés.
Ennek megkötésekor a perbeli lakás nem volt a
Magyar Állam tulajdona, annak a felperes sem volt a
kezelője, ezért arra nem vonatkozott a második
rendelet. Az első és a második szerződés részleges
érvénytelenségének a megállapítására irányuló
keresetek azért is alaptalanok, mert ezek a
szerződések már teljesedésbe mentek, így a
felperesnek nincs jogi érdeke a kért megállapításhoz.
A harmadik szerződés önálló, érvényes, szabályozza
a felmondást, amelynek a felperesi jognyilatkozat
nem felel meg.
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Az első- és a másodfokú ítéletek, valamint a
Kúria végzése
Az elsőfokú bíróság ítéletével (a továbbiakban: első
elsőfokú ítélet) a keresetet elutasította, mert a
harmadik szerződés érvényesen létrejött és az nem
semmis.
A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság ítéletével (a továbbiakban: első jogerős ítélet)
az első elsőfokú ítélet nem fellebbezett részét nem
érintette, fellebbezett rendelkezéseit részben
megváltoztatta és kötelezte az alperest a perbeli lakás
kiürítésére, ezt meghaladóan helybenhagyta.
Indokolása szerint a harmadik szerződés
megkötésekor a felperes nem volt vagyonkezelő, a
perbeli lakás nem állt állami tulajdonban, így a
harmadik szerződés nem jött létre, ezért annak
érvénytelenségét sem kellett vizsgálni.
A Kúria végzésével az első jogerős ítéletet az első
elsőfokú ítéletre is kiterjedően hatályon kívül
helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új
határozat hozatalára utasította.
Indokolása szerint a felperes 1997-től folyamatosan
sajátkénti rendelkezési jogot gyakorolt a perbeli
lakás felett. A rendelkezési jog feltáratlansága miatt
nem lehet állást foglalni abban a kérdésben, hogy a
harmadik szerződés létrejött-e, ha igen, az érvényese, valamint alkalmazandók-e a felperes által
megjelölt jogszabályok. Az elsőfokú bíróságnak fel
kell hívnia a felperest annak előadására, hogy
rendelkezési joga milyen tényeken és jogszabályon
alapult, valamint ezzel kapcsolatos bizonyítási
indítványai előterjesztésére.
Az új eljárásban az elsőfokú bíróság ítéletével a
keresetet elutasította.
Indokolása szerint a felperes az ingatlan
tulajdonjogát csak a Magyar Állam javára
szerezhette meg, így neki volt várományi joga. Az
ingatlan tényleges birtoklója a felperes volt a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: régi Ptk.) 368. § (3) bekezdése alapján
és a vagyonkezelési megállapodásra figyelemmel az
alperessel bérleti szerződést köthetett akkor is, ha az
állam tulajdonjogát és a felperes vagyonkezelői jogát
csak később jegyezték be.
Az alperes áthelyezésekor az első rendelet 8. § (1)
bekezdés c) pontja alapján nem kaphatott volna
felperesi rendelkezésű lakást. A felmentés szerint az
első szerződést a másik helyőrségen fennálló
beosztása időtartamára köthette volna meg, azt mégis
a honvédséggel fennálló szolgálati jogviszonya
megszűnéséig kötötték meg vele. Ez a feltétel
azonban megfelelt az első rendelet ekkor hatályos
5. § (1) bekezdésében, a 8. § (4) bekezdésében és a
28. § (1) bekezdésében foglaltaknak, valamint
ugyanilyen okból meg lehetett kötni a második
szerződést is. Ezek a szerződések már teljesültek, így
a felperesnek nem fűződik jogi érdeke a részleges
érvénytelenség megállapításához, ezért nem állnak
fenn a megállapítási keresetnek a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: régi Pp.) 123. §-a szerinti feltételei.
A harmadik szerződést nem a második szerződés
meghosszabbításának, hanem önálló bérleti
szerződésnek tekintette. Az alperes az áthelyezéskor
megkapta a felmentést, ezért a második rendelet
alapján ismételt juttatásként köthetett lakásbérleti
szerződést a honvédséggel fennálló szolgálati
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jogviszonya megszűnéséig. A második rendelet
34. §-a arról rendelkezik, hogy mikor kell bérbe adni
a nyugállományba vonuló katonának – kérelmére,
határozatlan időre – az általa korábban bérelt lakást,
nem pedig arról, hogy mikor nem lehet bérbe adni
azt. Az alperesre nem terjedt ki a második rendelet
35. §-a szerinti kötelező erejű bérbeadásra vonatkozó
szabály, de ez nem zárta ki, hogy kérelmére a perbeli
lakást neki bérbe adják. A bérbeadás nem volt
kötelező, de nem volt kizárva annak a lehetősége. A
második rendelet nem tartalmaz arra vonatkozó
szankciót, mi történjen akkor, ha e lehetőséggel élve
a szerződést megkötötték. Mindezek alapján arra a
következtetésre jutott, hogy a harmadik szerződés
nem ütközik a második rendelet 34. § (1)
bekezdésébe, a 9. § (1) bekezdésébe és a 35. §-ába.
A régi Ptk. 200. §-a alapján nem minden
jogszabályba ütköző szerződés semmis. Az adott
jogforrás értelmezése alapján kell megállapítani,
hogy a jogalkotó a jogszabályi tilalommal az abba
ütköző szerződést meg akarta-e fosztani annak
ügyleti hatályától. A szerződések tartalmát a felperes
határozta meg, az ő döntése volt, hogy az általa
kezdeményezett
tartalommal
a
szerződést
megkötötte. Az alperes korábban felmentést kapott a
második rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja alól, a
34. § pedig arra vonatkozóan ad kógens rendelkezést,
hogy mikor kell a bérleti szerződést megkötni. A
második rendelet 35. §-a arra vonatkozik, hogy az
alperessel nem kötelező ilyen szerződést kötni, de az
nem következik a jogszabályból, hogy vele nem lehet
szerződést kötni. A második rendelet 35. §-át nem
tekintette olyan kógens rendelkezésnek, amely
alapján nem lehetett szerződést kötni az alperessel,
így a harmadik szerződés nem ütközik ezekbe a
jogszabályokba. Az alperes kiválasztása nincs
összhangban a második rendelet 35. §-ával, de maga
a megkötött szerződés, annak tartalma, a benne
foglalt jogok és kötelezettségek nem okoznak
semmisséget. A szerződés akkor lenne semmis, ha a
második rendelet megtiltotta volna, hogy az alperes
helyzetében lévő személlyel határozatlan időre szóló
szerződést kössenek. A harmadik szerződés
érvényesen létrejött, az alperes ezért nem köteles
annak kiürítésére és emelt összegű használat díj
fizetésre, ezért a keresetet alaptalannak ítélte.
A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság jogerős ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét
helybenhagyta.
Indokolása szerint az első és a második szerződés
részleges érvénytelenségének a megállapítására
irányuló kereset régi Pp. 123. §-a szerinti feltételei
nem állnak fenn. A felperes maga állította, hogy a
harmadik szerződés megkötését megelőzően a
második szerződés megszűnt. Az első és a második
szerződés
részleges
érvénytelenségének
a
megállapítása esetén a jogviszony tárgyát sem
lehetne beazonosítani, mert ezek a szerződéses
pontok tartalmazzák a bérlemény megjelölését.
A Kúria végzése alapján lefolytatott bizonyítás
értékelésével egyetértve utalt arra, hogy elsődlegesen
a felperes is rendelkezési joga fennállását állította, és
azt az alperes sem vitatta. A második rendelet tárgyi
hatálya körében a Magyar Állam várományi jogát
kellett értékelni. A felperes jogosult volt a
bérbeadásra, az alperes kérelmében és a felek a
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harmadik szerződésben maguk is a második rendelet
szabályozására hivatkoztak.
[25] A másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú
bírósággal a második rendelet szabályainak és a régi
Ptk. 200. § (2) bekezdésének az értelmezésével
kapcsolatban. A felperes fellebbezésében hivatkozott
jóerkölcsbe ütközés a fellebbezési eljárásban nem
volt vizsgálható a régi Pp. 235. § (1) bekezdése
alapján. Az elsőfokú bíróság helyesen jutott arra a
következtésre, hogy a jogszabályba ütközés
vizsgálata annak értékelését kívánja meg, hogy az
adott jogszabály kógens jellegű-e. A második
rendelet 34. § (1) bekezdése a bérbeadásra tartalmaz
kényszerítő, kógens rendelkezést, míg a 35. § a
kötelező bérbeadás alóli kivételt nevesíti. Kizáró ok
esetén nem kell bérbe adni a lakást, a 9. § szerinti
kizáró ok alól ugyanakkor az alperes felmentést
kapott. Osztotta az elsőfokú bíróságnak azt az
álláspontját, hogy a harmadik szerződés nem
tekinthető semmisnek a felperes által megjelölt
okból, ezért nincs helye kiürítésnek. A
fellebbezésben előadott további jogszabályi
hivatkozások szintén nem eredményezhették a
semmisség megállapítását, mert a jogalkotói szándék
kizárólag
konkrét
semmisségi
okokkal
összefüggésben értelmezhető.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[26] A felperes felülvizsgálati kérelmében kérte a jogerős
ítélet hatályon kívül helyezését és elsődlegesen új
határozat hozatalával az első és a második szerződés
részleges, valamint a harmadik szerződés teljes
semmissége miatt az alperes kötelezését a perbeli
lakás kiürítésére és emelt összegű használati díj
megfizetésére; másodlagosan az érvénytelenség
körében közbenső ítélet, a kiürítésre vonatkozóan
részítélet meghozatalát és az összegszerűség
tekintetében a bíróság új eljárásra utasítását;
harmadlagosan a bíróság új eljárásra utasítását. A
felülvizsgálati kérelem szerint a jogerős ítélet sérti a
régi Pp. 235. § (1) bekezdését, a régi Ptk. 200. §-át,
valamint a második rendelet 9. § (1) bekezdés c)
pontját, a (3) bekezdését, az (5) bekezdés a) pontját,
a 34. § (1) bekezdés d) pontját és a 35. §-át. A
felülvizsgálati kérelem nem érintette a másodlagos, a
harmadlagos és a negyedleges keresetet.
[27] Indokolása szerint a tényállás tisztázott, azonban a
döntés jogszabálysértő.
[29] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében kérte a
jogerős ítélet hatályában fenntartását.
A Kúria döntése és jogi indokai
[31] A régi Pp. 272. § (2) bekezdése és a régi Pp. 275. §
(2) bekezdése alapján a Kúria a jogerős határozatot a
felülvizsgálati kérelemben megjelölt megsértett
jogszabályhely, az ott előadott jogszabálysértés,
valamint a kérelem jogi indokai által meghatározott
keretek között vizsgálhatja felül.
[34] A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős
ítéletet a másodlagos, a harmadlagos és a
negyedleges kereset vonatkozásában nem támadta,
így arra a felülvizsgálat nem terjedt ki.
[35] Elsődleges keresetében az első és a második
szerződés 1. pontja semmisségének a megállapítását
is kérte. A jogerős ítélet szerint ezekkel kapcsolatban
nem állnak fenn a régi Pp. 123. §-a szerinti feltételek,
ezért a másodfokú bíróság az érvénytelenséget
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érdemben nem vizsgálta. A felperes felülvizsgálati
kérelmében e jogszabályhely megsértését nem
állította, így azt a Kúria sem vizsgálhatta.
[36] A felperes felülvizsgálati kérelmében a tényállás
megállapítását is támadta, valamint a jogerős ítélet
indokolásának tartalmi hiányosságát állította, de
ezekkel kapcsolatban megsértett jogszabályhelyet
nem jelölt meg, emiatt ezeket a hivatkozásokat a
Kúria érdemben szintén nem vizsgálhatta. Ezt
meghaladóan a felülvizsgálati kérelem a tényállás
megállapításával kapcsolatban önellentmondásos is:
a felperes egyidejűleg hivatkozott arra, hogy a
tényállás tisztázott, valamint arra, hogy azt
helytelenül állapították meg. E tartalmi ellentmondás
önmagában kizárta az érdemi vizsgálat lehetőségét.
A felülvizsgálati kérelemben hivatkozott szerződési
és jogszabályi tartalom, azok értelmezése és
esetleges ütközése nem a tényállás része, nem
ténykérdés, hanem a tényekből levont jogi
következtetés (jogkérdés), amely az anyagi jog
megsértése körében értékelhető.
[37] A felperes eljárási jogszabálysértésként a régi Pp.
235. § (1) bekezdésének a megsértésére hivatkozott.
Indokolása szerint fellebbezésében nem adott elő új
tényt vagy új körülményt, csak a korábban előadott
tények alapján hivatkozott a jóerkölcsbe ütközésre,
amit a bíróságnak hivatalból is észlelnie kellett volna.
[38] A felperes elsődleges keresetét jogszabályba
ütközésre alapította. Fellebbezésében ugyanakkor
csak azt adta elő, hogy „a szerződés jóerkölcsbe
ütközése is megállapítható”. A felperesnek a
jogszabályba
ütközésre
alapított
jog
érvényesítéséhez meg kellett jelölnie a szerződésre
alkalmazandó
jogszabályi
rendelkezéseket,
amelyeket szerinte a szerződés valamilyen módon
sért, továbbá az ennek alapjául szolgáló tényeket.
Ehhez képest a szerződés jóerkölcsbe ütközésére
történő hivatkozás más jog érvényesítését, azaz
keresetváltoztatást jelent [régi Pp. 146. § (1)
bekezdés és (5) bekezdés a) pont], ami nem
lehetséges a másodfokú eljárásban [régi Pp. 247. §
(1) bekezdés]. A keresetváltoztatásnak tartalmaznia
kell az érvényesíteni kívánt jog alapjául szolgáló
tényeket és azok bizonyítékait [régi Pp. 146. § (1)
bekezdés, 121. § (1) bekezdés c) pont]. A felperesnek
keresetében azokat a tényeket kell állítania, amelyek
valóságuk esetén megnyitják az érvényesíteni kívánt
alanyi jogot. A megváltoztatott jog perbeli
érvényesítéséhez az elsőfokú eljárásban kellett volna
előadni, hogy a konkrét szerződés milyen okból sérti
a tisztességesen gondolkodó emberek értékrendjét.
Meg kellett volna jelölni, hogy a szerződéssel elérni
kívánt cél, a vállalt kötelezettség jellege vagy azért
ellenszolgáltatás felajánlása, a szerződés tárgya vagy
milyen egyéb körülmény az, ami az általánosan
elfogadott erkölcsi normákat nyilvánvalóan sérti (BH
2000.260.). A felperes fellebbezésében ennek
ellenére csak arra hivatkozott, hogy a szerződés
jóerkölcsbe ütközése is megállapítható. A
jóerkölcsbe ütközés konkrét okának a megjelölése
mellett nem adta elő az ennek alapjául szolgáló
tényeket és azok bizonyítékait sem. A különböző
érvényesített jogok törvényi tényállási elemei nem
lehetnek teljesen azonosak. Ahhoz, hogy az
egymástól különböző alanyi jogok érvényesítése a
perben érdemben vizsgálható legyen, eltérő tényeket
kell értékelni, és ezt megelőzően állítani is. A jogerős
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ítélet ezért nem sérti a régi Pp. 235. § (1) bekezdését.
A felperes felülvizsgálati kérelmében a jóerkölcsbe
ütközés hivatalbóli észlelésének az elmulasztására is
hivatkozott, de azzal kapcsolatban megsértett
jogszabályhelyet nem jelölt meg, így azt a Kúria
érdemben nem vizsgálhatta.
Az anyagi jog megsértése körében a felülvizsgálati
kérelem alapján a Kúriának abban a kérdésben kellett
állást foglalnia, hogy a jogerős ítéletnek a harmadik
szerződés jogszabályba ütközésével kapcsolatos
döntése sérti-e a régi Ptk. 200. §-át és a második
rendelet megjelölt rendelkezéseit.
A szerződési szabadság három fő eleme a
szerződéskötés elhatározásának szabadsága, a
partnerválasztás szabadsága és a tartalommeghatározás szabadsága [régi Ptk. 205. § (1)
bekezdés, 200. § (1) bekezdés]. Ezeket korlátozza
egyrészt a szerződéskötési kötelezettség [régi Ptk.
198. § (2) bekezdés], másrészt a jogszabályi tilalom
[régi Ptk. 200. § (1) bekezdés], mert főszabályként a
jogszabályba ütköző szerződés semmis [régi Ptk.
200. § (2) bekezdés]. A tartalom-meghatározás
szabadságának
érvényesülése
érdekében
a
szerződésekre
vonatkozó
rendelkezések
főszabályként diszpozitívak, így azoktól a felek
egyező akarattal eltérhetnek [régi Ptk. 200. § (1)
bekezdés]. A kógens rendelkezésektől való eltérés
azonban semmisséget okoz, kivéve ha ahhoz a
jogszabály más jogkövetkezményt fűz [régi Ptk.
200. § (2) bekezdés].
A felperes arra hivatkozott, hogy a második rendelet
magánjogi relevanciával is bír, ezért a Kúria először
e jogszabály jogi jellegét vizsgálta. A második
rendelet 1. § (1) bekezdése szerint ez a jogszabály
állapítja meg a lakhatási támogatásokra – beleértve a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakás
tv.) hatálya alá tartozó lakások bérletére – vonatkozó
szabályoknak a felperesnél történő alkalmazását. E
jogszabályi rendelkezés, valamint a második rendelet
1. § (2) bekezdése és a 3. § (1) bekezdés a) pontja,
továbbá a Lakás tv. 1. § (3) bekezdése alapján a
felperesi rendelkezésű bérlakással kapcsolatos bérleti
szerződésre vonatkozó szabályok a Polgári
Törvénykönyvön kívüli polgári jogi normák, így a
más jogági normák megsértésére vonatkozó bírósági
gyakorlat (EBH 2004. 1117.) a jelen ügyben nem
alkalmazandó. Nem azt kell tehát vizsgálni, hogy a
más jogági szabályozásnak mi a célja. A második
rendeletnek
a
felülvizsgálati
kérelemben
megsértettként hivatkozott, a felperes szerint a bérleti
szerződés érvénytelenségét eredményező 9. §-a a
felek rendelkezési körébe tartozó kérdést szabályoz,
hiszen az igényjogosultságot kizáró ok alól felmentés
adható. Polgári jogszabályba ütközés miatt ezért
adott esetben a szerződés két okból lehet semmis:
vagy azért, mert a kógens jogszabály valamilyen
szerződést kifejezetten semmisnek minősít; vagy
annak tartalma sért valamely kógens jogszabályi
rendelkezést, ezért a szerződés semmis függetlenül
attól, hogy a semmisséget a törvény kifejezetten
kimondja-e.
A második rendelet 5. §-a a lakásra jogosultakat,
a 6. § a jogosultság feltételrendszerét, a 9. § pedig –
kizáró okok megfogalmazásával – a jogosultság alóli
kivételeket szabályozza. A második rendelet 9. § (1)

Polgári Szakág

1381

bekezdés c) pontja alapján, ha a kérelmező korábban
felperesi rendelkezésű lakást vásárolt, úgy ez a tény
kizárja egy újabb ilyen lakás iránti igény
teljesíthetőségét. Ez a kizáró okot előíró jogszabályi
rendelkezés a felperes szerződési szabadságát a
partnerválasztás körében korlátozza, mert ilyen
kérelmezővel nem köthet bérleti szerződést. A
második rendelet 9. § (3) és (5) bekezdése alapján ez
ugyanakkor nem jelent kötelező kizárást, mert a
kizáró ok alól a felperes szerve felmentést adhat. A
második rendelet 34. § (1) bekezdése és a 35. §-a
szintén a felperes szerződési szabadságát korlátozza,
de fordított módon: szerződéskötési kötelezettséget ír
elő a megjelölt feltételek megvalósulása – így kizáró
ok hiánya – esetén. A bérbeadási kötelezettség
szabályozása a volt bérlők bizonyos körének alanyi
jogot biztosít a bérleti szerződés határozatlan időre
történő megkötésére. Az alperes csak a másik
helyőrségben fennálló beosztása időtartamára kapott
felmentést, így nem keletkezett alanyi joga a
határozatlan időre szóló bérleti szerződés
megkötésére, valamint a kizáró ok miatt a
felperesnek sem állt fenn szerződéskötési
kötelezettsége. Ha a felperes a második rendelet
34. §-a alapján kikényszeríthető alanyi joggal nem
rendelkező személlyel köt szerződést, ez a bérleti
szerződés tartalmát – a benne foglalt jogokat és
kötelezettségeket – nem érinti. A második rendelet
76. § (1) bekezdése a lakáscserére vonatkozó
szerződés
esetén
érvényességi
feltételként
szabályozza a helyi lakásgazdálkodási szerv
hozzájárulását. Ezzel szemben a második rendelet
9. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok
fennállását nem szabályozza érvénytelenségi okként,
és az alól a felperes szerve felmentést adhat. A kizáró
ok alól a felperes szerve nem adott felmentést, ennek
ellenére a felperes a bérleti szerződést megkötötte az
alperessel. A második rendelet, valamint a felperes
által a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott
Vagyontv. és Korm. rendelet szabályozása sem
okozza a bérleti szerződés érvénytelenségét, ha a
felperes saját szerve kizáró ok alóli felmentése
hiányában kötötte meg a bérleti szerződést. A bérleti
szerződés tartalma ugyanis emiatt nem ütközik
jogszabályba; a határozatlan idejű bérleti szerződés
megkötésére alanyi joggal nem rendelkező
személlyel kötött szerződésre pedig a jogszabályok
nem írnak elő semmisséget.
[43] Mindezekre figyelemmel a jogerős ítélet nem sérti a
felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabályokat,
ezért azt a Kúria hatályában fenntartotta.
(Kúria Pfv.I.20.933/2021/5.)
A dolog visszaadása iránti keresettel szemben
235
előterjesztett – visszatartási jogra alapított –
anyagi jogi kifogás esetén az alperesnek meg kell
jelölnie a bérleti jogviszonyból keletkezett követelést,
valamint az ezt megalapozó konkrét (történeti)
tényeket.
A visszatartási jog megalapozott gyakorlásához
szükséges, hogy az alperest ténylegesen megillesse az
általa állított jog, ez alapján pedig az általa hivatkozott
– bérleti jogviszonyból keletkezett – igény: az elismert
vagy már megítélt vagy a perben érdemben elbírálható
követelés legyen [2016. évi CXXX. törvény (Pp) 7. § (1)

bek. 1. pont, 199. § (2) bek. b) pont; 2013. évi V. törvény
(Ptk.) 6:341. § (2) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az alperes mint haszonbérlő a felperessel mint
haszonbérbeadóval
kötött
mezőgazdasági
haszonbérleti szerződések alapján 2005 óta használja
a felperes tulajdonában álló ingatlant. A korábbi
bérlő az ingatlanon 1982 és 1984 között saját
költségén épületet létesített, amelyet az alperes 2005ben megvásárolt.
[2] A felek 2015. március 19-én új, rekreációs célú
földhasználati szerződést kötöttek az ingatlan
használatára 2015. január 1-től 2017. december 31ig (a továbbiakban: szerződés). E szerint a felek a
korábban megkötött haszonbérleti szerződést közös
megegyezéssel megszüntették, egymással mindenre
kiterjedően, teljeskörűen elszámoltak, így a
továbbiakban semmilyen jogcímen nincs további
igényük, követelésük.
[3] A felperes 2017. november 28-i levelében arról
tájékoztatta az alperest, hogy a szerződés annak
lejártával, 2017. december 31-én megszűnik; új
szerződés megkötésére nincs lehetőség, ezért
felszólította az ingatlan visszaadására 2018. január
31-ig. A felperes 2017. december 20-án arról
tájékoztatta az alperest, hogy a helyzet tisztázása
érdekében 2018. június 30-ig továbbra is biztosítja
használati szerződések megkötését. 2018. március
22-i levelében azonban arról tájékoztatta, hogy az
ingatlan további bérbevételére nincs lehetősége, így
legkésőbb 2018. június 30-ig azt ürítse ki.
[4] Az ingatlan jelenleg is az alperes birtokában van.
A kereset és az alperes védekezése
[5] A felperes az ingatlan kiürítésére és birtokba adására,
valamint 2021. január 1-jétől a visszaadásig évi
212 520 forint használati díj megfizetésére kérte
kötelezni az alperest.
[6] Indokolása szerint az alperes 2018. január 1-jétől
jogalap nélküli birtokos, nincs jogcíme a birtoklásra.
A jogellenesen létesített épületen nem áll fenn
tulajdonjoga. A szerződés 1. pontja szerint a felek
egymással teljeskörűen elszámoltak, így az
alperesnek nem lehet olyan igénye, amit el kellene
számolni.
[7] Az alperes kérte a kereset elutasítását.
[8] Indokolása szerint a szerződés 2017. december 31-én
megszűnt, de azóta újabb, különböző jogcímeken –
bérleti szerződés alapján, a használati díj befizetése
alapján és az épület tulajdonosaként – használja az
ingatlant. Érvényesíteni kívánja az épület
tulajdonjoga, valamint az ingatlanon általa eszközölt
valamennyi beruházás megtérítése iránti igényét. Ha
a korábbi bérlő nem szerzett tulajdonjogot az
épületen, akkor ő sem válhatott tulajdonossá, de a
bérlet megszűnésekor megilleti az épület
létesítésével kapcsolatos valamennyi jog a BH
2018.333. számú határozatban írtak alapján. Ha a
felperes tulajdonosként követelheti az ingatlan
kiürítését, akkor köteles megtéríteni az abból eredő
gazdagodását, hogy az ingatlanon olyan, időközben
karbantartott és felújított épület épült, amit az
ingatlan-nyilvántartási térkép is feltüntet. Amíg a
felperes nem ajánlja fel a gazdagodás megtérítését,
addig jogosult a visszaadást megtagadni a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
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továbbiakban: Ptk.) 6:341. § (2) bekezdése alapján.
A szerződés 1. pontja körében arra hivatkozott, hogy
a felek folytatták a jogviszonyt, közöttük nem volt
elszámolás, a joglemondó nyilatkozatot nem lehet
kiterjesztően értelmezni.
Az első- és a másodfokú ítélet
[9] Az elsőfokú bíróság kötelezte az alperest 2021.
január 1-jétől az ingatlan visszaadásáig évi 212 520
forint használati díj megfizetésére, ezt meghaladóan
a keresetet elutasította.
[10] Indokolása szerint az ingatlan használatára a
szerződésben meghatározott határidő lejárt, a felek
között nem jött létre újabb szerződés; a használati díj
megfizetésével az alperes nem szerzett jogot a
használatra, az általa állított tulajdonjog vizsgálata
pedig meghaladja a per kereteit. Az alperes nem
terjesztett elő viszontkeresetet a tulajdonjog
megállapítása iránt, és úgy nyilatkozott, hogy
megállapítás iránt külön pert sem kíván indítani. Az
alperes nem rendelkezik érvényes jogcímmel a
használatra, ugyanakkor a kiürítés iránti keresetet
elutasította a Ptk. 6:341. § (2) bekezdése alapján. A
szerződés 1. pontjában rögzített elszámolás nem
egyértelmű, azt nem lehet úgy értelmezni, hogy a
felek
a
ráépítéssel
kapcsolatos
igénnyel
összefüggésben elszámoltak egymással. A jövőre
nézve járó használati díj körében a kereset szerint
marasztalta az alperest.
[11] A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének nem
fellebbezett rendelkezését nem érintette, fellebbezett
rendelkezését megváltoztatva kötelezte az alperest a
kiürítésre és a birtokba bocsátásra.
[12] Indokolása szerint a másodfokú bíróság a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Pp.) alapján kizárólag a fellebbezési
kérelem és ellenkérelem korlátai között járt el. A
fellebbezés nem érintette az alperes marasztalására
vonatkozó rendelkezést. Az anyagi jogi felülbírálat
keretében a kiürítés iránti keresetet elutasító
rendelkezést vizsgálta. A fellebbezés alapján abban a
kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a bizonyítás
eredménye okszerűtlen-e [Pp. 369. § (3) bekezdés a)
pont], illetve az elsőfokú bíróság által megállapított
tényekből eltérő jogi következtetések levonásának, a
tények eltérő minősítésének van-e helye [Pp. 369. §
(3) bekezdés c) pont].
[13] A másodfokú bíróság nem értett egyet a kiürítés
iránti kereset elutasításával. Az elsőfokú bíróság arra
helytállóan mutatott rá, hogy a felek közötti
jogviszony a határozott idő elteltével megszűnt,
újabb megállapodás nem jött létre, önmagában az
alperes által teljesített használati díjfizetés nem
teremt jogcímet a használatra. Arra is helyesen
mutatott rá, hogy a jogviszony megszűnését
követően a bérlő köteles a dolgot a bérbeadónak
visszaadni.
[14] Az elsőfokú bíróság ugyanakkor a megállapított
tények alapján okszerűtlenül, a Ptk. 6:341. § (2)
bekezdésébe ütköző módon jutott arra a
következtetésre, hogy az alperest megilleti a
visszatartás joga követelése kiegyenlítéséig anélkül,
hogy visszatartási jogát konkrét tartalommal töltötte
volna ki. Az alperes az elsőfokú eljárásban nem
nyilatkozott határozottan és egyértelműen arról,
hogy pontosan milyen jogalapon, milyen tényállítás

alapján, milyen összegű a követelése a felperessel
szemben. Konkrét igényérvényesítés nélkül – a
visszatartási jogra történő hivatkozással – időkorlát
nélkül nem mentesülhet a kiürítési kötelezettség alól.
Még a fellebbezési ellenkérelem alapján sem
egyértelmű, hogy az alperes a ráépítés szabályai
szerint az építkezés folytán előállt gazdagodás
megtérítésére, vagy a jogalap nélküli gazdagodás
szabályaira kíván-e hivatkozni, valamint azt a
jogelődje által épített épületre, illetve saját
beruházásaira alapozza-e. Hangsúlyozta, hogy a
korábbi szabályozás alapján a visszatartási jogot
ingatlan és lakás bérletére nem is lehetett alkalmazni.
A Ptk. 6:341. § (2) bekezdése szerinti visszatartási
jog nem vezethet az alperes által is tényként előadott
további használathoz.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[15] Az alperes felülvizsgálati kérelmében kérte a jogerős
ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság
ítéletének helybenhagyását. A felülvizsgálati
kérelem szerint a jogerős ítélet sérti Magyarország
Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény)
XXVIII. cikk (1) bekezdését, a Ptk. 6:341. § (2)
bekezdését és a Pp. 370. § (1) bekezdését.
[18] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében kért a
jogerős ítélet hatályában fenntartását.
A Kúria döntése és jogi indokai
[20] A Pp. 413. § (1) bekezdése és a Pp. 423. § (1)
bekezdése alapján a Kúria a jogerős határozatot a
felülvizsgálati kérelemben megjelölt megsértett
jogszabályhely, az ott előadott jogszabálysértés,
valamint a kérelem jogi indokai által meghatározott
keretek között vizsgálhatja felül.
[21] Az alperes felülvizsgálati kérelmében állította, hogy
a jogerős ítélet sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1)
bekezdését.
[22] A Kúria Pfv.V.21.965/2018/8. számú, BH 2020.324.
számon közzétett határozatában a korábbi eljárási
törvény alapján kifejtettek a Pp. hatálya alá tartozó
ügyekben is irányadók (Kúria Pfv.I.20.612/2021/3.
[26]). E szerint felülvizsgálatot jogszabálysértésre
hivatkozással lehet kérni [Pp. 406. § (1) bekezdés], a
felülvizsgálati kérelemben jogszabálysértést kell
előadni [Pp. 413. § (1) bekezdés b) pont], valamint a
Kúria a felülvizsgálati kérelemben megjelölt
jogszabálysértést vizsgálhatja [Pp. 423. § (1)
bekezdés]. Az Alaptörvény R) cikk (1)–(2)
bekezdéséből és a T) cikk (2)–(3) bekezdéséből
következően az Alaptörvény a jogrendszer alapja, de
nem jogszabály. Az Alaptörvény 28. cikke szerint a
bíróságoknak a jogalkalmazás során a jogszabályok
szövegét az Alaptörvénnyel összhangban kell
értelmezniük. A felülvizsgálati kérelemben
hivatkozott jogszabálysértések vizsgálata körében a
Kúriának ezért a megsértettként állított jogszabályi
rendelkezést az Alaptörvénnyel összhangban kell
értelmeznie, és erre figyelemmel kell állást foglalnia
a jogszabálysértésről. A Kúria azonban azt 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. Mindezekre
figyelemmel a Kúria azt vizsgálta, hogy a másodfokú
bíróság az Alaptörvény XXVIII. cikk (1)
bekezdésével
összhangban
értelmezte-e
a
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felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabályi
rendelkezéseket.
Az alperes felülvizsgálati kérelmében eljárási és
anyagi jogszabálysértést állított a kiürítés iránti
kereset másodfokú elbírálásával kapcsolatban.
Eljárási jogszabálysértésként a felülbírálati jogkör
korlátainak a megsértésére hivatkozott. Egyrészt
azért, mert a felperes fellebbezésében megsértett
anyagi jogszabályhelyet egyáltalán nem jelölt meg,
így a másodfokú bíróság döntését nem alapíthatta
volna a Ptk. 6:341. § (2) bekezdésének eltérő
értelmezésére. Másrészt a másodfokú bíróság az
abban nem szereplő indokkal ítélte alaposnak a
fellebbezést, és változtatta meg az elsőfokú ítéletet.
A Pp. preambuluma, valamint a polgári
perrendtartásról
szóló
T/11900.
számú
törvényjavaslat
(a
továbbiakban:
Pp.
törvényjavaslata) 233–234. és 240. oldalán írtak
alapján a Pp. szabályozása a tisztességes eljárás
követelményét is figyelembe véve fokozott
elvárásokat támaszt a felekkel szemben a
magánautonómiából fakadó önrendelkezési jog és a
perhatékonyság egyidejű érvényre juttatása
érdekében. Ezzel összhangban az alapelvek között
rögzíti a rendelkezési elvet, amely szerint a felek
szabadon rendelkeznek perbe vitt jogaikkal, valamint
a bíróság kötve van a felek által előterjesztett
kérelmekhez és jognyilatkozatokhoz (Pp. 2. §). Az
általános rendelkezések között ugyanakkor
szabályozza a tartalom szerinti elbírálás elvét is,
amely alapján a bíróság a fél által előadott
kérelmeket és nyilatkozatokat nem alakszerű
megjelölésük, hanem tartalmuk szerint veszi
figyelembe [Pp. 110. § (3) bekezdés]. A bíróságnak
ezért a fél nyilatkozatát nem formálisan, hanem
tartalmilag kell értékelnie. Ebből következően
minden bíróságnak – így a felülvizsgálat során eljáró
Kúriának is – a kérelmeket tartalmuk szerint kell
figyelembe vennie. A jelen ügyben az alperes
felülvizsgálati
kérelmében
a
megsértett
jogszabályhely megjelölésénél [Pp. 413. § (1)
bekezdés b) pont] a Pp. 270. § (1) bekezdését tüntette
fel, de felülvizsgálati kérelme egyéb részeiből és
indokolásából következően – tartalma szerint – a Pp.
370. § (1) bekezdésének a megsértését állította, így a
Kúriának ténylegesen ezt kellett vizsgálnia.
A Pp. 370. § (1) bekezdése alapján a másodfokú
bíróság felülbírálati jogkörét főszabályként a
fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátai között
gyakorolja; ilyen korlátnak minősülnek a fellebbezés
tartalmi elemei [Pp. 371. § (1) bekezdés]. E
rendelkezés azon a – Pp. törvényjavaslata 400.
oldalán is megfogalmazott – szabályozási célon
alapul, amely szerint a kérelemre történő felülbírálat
áll összhangban a felek rendelkezési jogával; korlátot
nem csak az képez, hogy „a fellebbező milyen
tartalmú másodfokú döntést kér, hanem az is, hogy
azt milyen indokkal teszi (pl. mely anyagi jogszabály
megsértésére
hivatkozott)”.
A
polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
módosításáról szóló 2020. évi CXIX. törvény (a
továbbiakban: módosító törvény) 2021. január 1jétől megváltoztatta a fellebbezés szükséges tartalmi
elemeit. A módosított szabályozás alapján a
fellebbezésben állított jogszabálysértést nem kell
jogszabályhely megjelölésével feltüntetni, elegendő
a fellebbezési kérelem okát előadni. A módosító
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[27]

[28]

[29]

[30]

törvény törvényjavaslata szerint a módosítás célja a
fellebbezés tartalmának egyszerűsítése volt: „[e]
módosítások kellően tág teret adnak a másodfokú
bíróság számára ahhoz, hogy a kérelemhez mérten ki
tudja választani, hogy milyen körben és korlátok
között gyakorolhatja a felülbírálati jogát, de arra is
megfelelő garanciát nyújtanak, hogy a másodfokú
bíróság ne terjeszkedjen túl a felülbírálat lehetséges
keretein”.
A felperes 2021. január 2-án benyújtott
fellebbezésében a Pp. 369. § (3) bekezdése szerinti
felülbírálatot kért, kifogásolva a kiürítés iránti
kereset elutasítását, így fellebbezése egyértelműen az
anyagi jognak való megfelelőség felülbírálatára
vonatkozott. Fellebbezését arra alapította, hogy az
alperesnek nincs olyan igénye, ami a Ptk. 6:341. § (2)
bekezdése szerinti visszatartási jogát megalapozná.
A másodfokú bíróság ezért helyesen értékelte úgy a
fellebbezés tartalmát, hogy a felperes abban a Ptk.
6:341. § (2) bekezdésének a megsértésére
hivatkozott.
Az alperes írásbeli ellenkérelmében előadta, hogy
megszerezte az épület tulajdonjogát, így tulajdoni
igénye van, de arra is hivatkozott, hogy ha nem
szerzett tulajdonjogot, akkor gazdagodás iránti
igényt érvényesít. Ezek alapján a Ptk. 6:341. § (2)
bekezdése szerinti – használat nélküli – visszatartási
jogot állított, de egyúttal azt is előadta, hogy az
ingatlant jogszerűen használja. A visszatartási jogot
megalapozó követelés körében a korábbi bérlő által
épített épületre és a saját maga által elvégzett
felújítási munkákra is hivatkozott. Előkészítő
iratában azt adta elő, hogy a korábbi bérlő által épített
és általa kifizetett épület, valamint annak felújítása,
továbbá az ingatlanba belefektetett beruházások nagy
értéket képviselnek. A perfelvételi tárgyaláson az
alperesi képviselő felvetette a tulajdonjog
megállapítása és a jogalap nélküli gazdagodás iránti
külön per lehetőségét is, de ettől függetlenül
fenntartotta a visszatartási jogra vonatkozó anyagi
jogi kifogását. A felperes fellebbezésében arra
hivatkozott, hogy az alperes állítása szerint az épület
tulajdonosaként használja az ingatlant, pedig annak
tulajdonjogát nem szerezte meg; az épület létesítése
és bővítése is jogellenes volt, így az alperesnek nem
lehet elszámolási igénye, amit összegszerűen meg
sem határozott, így a visszatartási jog alaptalan. E
nyilatkozatok tartalmára figyelemmel a másodfokú
bíróság helyesen jutott arra a következtetésre, hogy a
felülbírálat kereteibe beletartozott a visszatartási jog
alapjául
hivatkozott
követelés
pontos
meghatározásának a hiánya, valamint az ingatlan
alperes általi tényleges használatának az értékelése
is.
Az alperes a jogerős ítélet anyagi jogszabálysértését
arra alapította, hogy a visszatartási jog gyakorlásakor
a Ptk. 6:341. § (2) bekezdése alapján meg kell
határozni a követelés ténybeli és jogi alapjait, de a
törvény nem követeli meg az összegszerűség pontos
meghatározását akkor, ha az csak szakértő útján
állapítható meg.
A jogerős ítélet szerint a visszatartási jogra történt
alperesi hivatkozás két okból alaptalan. Egyrészt a
követelés jogi és ténybeli alapjai, valamint
összegszerűsége körében nem állt rendelkezésre
konkrét nyilatkozat. Másrészt a visszatartási jog nem
vezethet a dolog használatához. Az alperes
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felülvizsgálati kérelmében a második indokkal
összefüggésben nem támadta a jogerős ítéletet. A
Ptk. 6:341. § (2) bekezdése használat nélküli
visszatartási jogot szabályoz, míg az alperes a perben
visszatartási és egyidejűleg használati jogát állította.
A felülvizsgálati kérelem így az első indok esetleges
alaptalansága esetén sem vezetne a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezésére és más tartalmú új
határozat hozatalára, mert a Ptk. 6:341. § (2)
bekezdés ellenére megvalósuló ingatlanhasználat a
visszatartási jog gyakorlását jogszerűtlenné teszi.
[31] A Ptk. 6:341. § (2) bekezdése szerinti visszatartási
jogra történt hivatkozás olyan anyagi jogi kifogás
[Pp. 7. § (1) bekezdés 1. pont], amelyre az alperes
érdemi védekezését alapíthatja a vele szerződő féllel
szemben az ingatlan visszaadása iránti kereset
előterjesztése esetén. Az alperes ellenkérelme
szempontjából hatályos és alkalmazandó Pp. 199. §
(2) bekezdés b) pont ba) alpontja és a Ptk. 6:341. §
(2) bekezdése alapján ehhez meg kell jelölni a
visszatartási jog alapjául hivatkozott, a bérleti
jogviszonyból keletkezett követeléseket, az ezeket
megalapozó konkrét (történeti) tényeket, valamint az
azok közötti összefüggés levezetésére vonatkozó jogi
érvelést. Az anyagi jogi kifogás az alperesnek olyan
anyagi jogi rendelkezésre történő hivatkozása
(jogállítása), amely kizárja, megszünteti vagy gátolja
a keresettel érvényesített jog érvényesíthetőségét
[Pp. 7. § (1) bekezdés 1. pont]. A felperesnek mint
jogos birtokosnak az ingatlan kiadására , illetve
egyidejűleg mint szerződő félnek az ingatlan
visszaadására
irányuló
alanyi
joga
érvényesíthetőségét a perbeli anyagi jogi kifogás
csak akkor gátolja, ha a Ptk. 6:341. § (2) bekezdése
szerinti jogállítás alapos, a visszatartási jog
megalapozott követelésen alapul. A bíróság
döntésének a terjedelmét a kereset és az ellenkérelem
határozza meg, így az ítélet anyagi jogereje kiterjed
a keresettel érvényesített joggal szemben
előterjesztett és elbírált alperesi jogállításra is (Kúria
Pfv.I.21.111/2019/31. [42], megjelent: BH 2022.12.;
Kúria Pfv.V.21.509/2019/12. [23], megjelent: BH
2021.200.). A felülvizsgálati kérelemben írtakkal
szemben az alanyi jog – így a Ptk. 6:341. § (2)
bekezdése szerinti visszatartási jog – általában való
gyakorolhatóságához nem kell anyagi jogi kifogás,
mert az alanyi jog elvi érvényesíthetőségét maga az
anyagi jogi rendelkezés biztosítja. Az egyedi ügyben
viszont a felperes és az alperes egymással szembeni
jogállítása (alanyi joga) megalapozottságának van
jelentősége: annak, hogy a felet a másik féllel
szemben ténylegesen megilleti-e az általa hivatkozott
jog. Ehhez pedig a bíróságnak – az adott esetben az
alperest illetően – azt kell értékelnie, hogy a
visszatartási jogot biztosító anyagi jogszabályban
meghatározott
törvényi
tényállási
elemek
megvalósultak-e: az alperesnek ténylegesen van-e a
bérleti jogviszonyból keletkezett követelése az általa
megjelölt összegben. A fentiek alapján a másodfokú
bíróság helyesen jutott arra a következtetésre, hogy
az alperes nem adta elő követelése ténybeli és jogi
alapjait. Az alperes perbeli nyilatkozataiból nem
állapítható meg egyértelműen, hogy követelését csak
a korábbi bérlő által végzett építkezésre vagy az
általa végzett munkákra is alapítja, valamint a
követelések milyen jogszabályi rendelkezésen
alapulnak. Ebből következően nem állapítható meg,
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hogy az alperes milyen követelései kiegyenlítéséig
kívánja visszatartási jogát gyakorolni. Az alperes
visszatartási joga megalapozott gyakorlásához az lett
volna szükséges, hogy a visszaadás biztosítéki
jelleggel való megtagadása okaként hivatkozott
igények őt valóban megillessék: azok elismert vagy
már megítélt vagy a perben érdemben elbírálható
követelések legyenek. Az alperes részéről ilyen
igényérvényesítés nem történt, a hiányosan
előterjesztett és nem bizonyított anyagi jogi kifogás
pedig nem gátolta a felperes alanyi jogának az
érvényesítését.
[32] Mindezekre figyelemmel a jogerős ítélet nem sérti a
felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabályokat,
ezért azt a Kúria hatályában fenntartotta.
(Kúria Pfv.I.20.720/2021/5.)
I. Amennyiben a fél által állított
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érvénytelenségi okokat az érvénytelenség
megállapítása iránti perben a bíróság jogerősen

elbírálta, ezeket a fél egy később indított végrehajtás
megszüntetése iránti perben sem teheti vitássá.
II. A jogazonosság az érvényesíteni kívánt jog és az
alapján alkalmazandó jogszabályok azonosságát
feltételezi. Az Európai Unió Bíróságainak a már
jogerősen elbírált ügyben érvényesített jogot érintő
döntéseire hivatkozás nem jelent újabb érvényesített
jogot, csupán az érvényesíteni kívánt joghoz
kapcsolódó új érveket, így a jogazonosságot nem érinti
[1952. évi III. törvény (régi Pp.) 229. § (1) bek.; 2011.
évi CLXI. törvény (Bszi.) 2. § (1) bek., 6. §].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az I. és II. rendű felperesek mint adósok és
zálogkötelezettek, valamint az E. Bank mint hitelező
és zálogjogosult között 2008. június 13. napján
közjegyzői okiratba foglalt, önálló zálogjoggal
biztosított, részben devizahitel kiváltási célú
kölcsönszerződés jött létre. A szerződés I.1.1.
pontjában a hitelező kötelezettséget vállalt arra, hogy
a szerződésben meghatározott feltételekkel az adós
részére 265 751 svájci frank (továbbiakban: CHF)
összegű, CHF devizanemben nyilvántartott kölcsönt
nyújt azzal, hogy a kölcsön összegéből legfeljebb
37 425 000 forintnak megfelelő deviza összeget
folyósít a banknak a folyósítás napjára jegyzett
deviza vételi árfolyamán átszámítva. Az adósok
ennek szerződés szerinti visszafizetését vállalták 20
év futamidő alatt, 240 törlesztőrészletben akként,
hogy a havi törlesztőrészlet összegét (amelynek
induló összege a kölcsön teljes összegének
igénybevételét feltételezve 1450,56 CHF) az ügyleti
kamat (változó mértékű, induló értéke évi 4,65%) és
kezelési költség (változó mértékű, induló értéke évi
1,9%) havonta esedékessé váló része teszi ki. A havi
törlesztőrészlet megfizetésén túl a felperesek a
megkötött életbiztosítási szerződések feltételeihez
igazodóan
a
szerződésben
meghatározott
időpontokban a kölcsön meghatározott százalékának
megfelelő befizetés teljesítését vállalták.
[2] A szerződéskötést megelőzően (2008. március 7.) a
felperesek az általuk aláírt kölcsönkérelemben
akként nyilatkoztak, hogy az Ügyféltájékoztatót, a
devizahitelek kockázatairól szóló kiadványban
foglaltakat megismerték, tudomásul veszik, hogy a
devizában nyilvántartott kölcsönök a forintban
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nyilvántartott kölcsönökhöz képest magasabb
kockázatot jelentenek, tekintettel az esetleges
árfolyamváltozásra. Emellett a szerződés 10. pontja
is
tartalmazott
a
szerződésben
rejlő
árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatást.
[3] A hitelező a kölcsönszerződést 2012. november 19én felmondta, majd a közjegyzői okirat záradékolása
útján a felperesekkel szemben végrehajtást
kezdeményezett.
[4] A felperesek a jelen per II. és III. rendű alperese,
valamint egy másik bank alperes ellen pert indítottak
a
kölcsönszerződés
érvénytelenségének
megállapítása és annak jogkövetkezményei levonása
iránt, mely keresetet a bíróság ítéletével elutasította.
A felperesek fellebbezése folytán eljárt ítélőtábla az
elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Megállapította,
hogy a felek között a szerződés a közokiratba foglalt
tartalommal jött létre, az alaki okból nem érvénytelen
és nem ütközik jóerkölcsbe. A szerződés a
devizatörvények hatálya alá tartozik, a különnemű
árfolyamok alkalmazásának kérdését a Kúriának a
pénzügyi
intézmények
fogyasztói
kölcsönszerződéseire
vonatkozó
jogegységi
határozatával
kapcsolatos
egyes
kérdések
rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény
(továbbiakban: DH1 törvény) 3. §-a szerint rendezte,
mely az Európai Unió Bírósága (továbbiakban:
EUB) C-117/18. számú ítélete szerint a közösségi
joggal nem ellentétes. A szerződés megfelel a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 213. §
(1) bekezdés a) és e) pontjainak is, a hitelező az
adósokat az árfolyamkockázat fennállásáról és
hatásairól megfelelően tájékoztatta. A Kúria
ítéletével a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[5] A felperesek keresetükben a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.)
369. § a) pontja alapján az ellenük folyó
végrehajtások megszüntetését kérték. Állították,
hogy a felek között valójában forintalapú
kölcsönszerződés jött létre, amely az írásba foglalás
hiányában a Hpt. 210. § (2) bekezdésébe ütközik. A
szerződés
nem
tartozik
az
úgynevezett
devizatörvények hatálya alá. A deviza elem
szerződésbe emelésével a bank célja az
árfolyamrésből és árfolyamkockázatból származó
haszon realizálása volt, amely a bank titkos
fenntartása.
A
kölcsönszerződés
fiktív
árfolyamkockázatot és árfolyamrést állított elő és
terhelt a fogyasztóra, a szerződés jóerkölcsbe
ütközik, továbbá sérti a Hpt. 213. § (1) bekezdés a)
és e) pontjait, az árfolyamrés megjelölésének
hiányában a szerződés nem tartalmazza az összes
költséget, a THM összeg nem számítható ki.
[6] A másodfokú eljárásban már állították, hogy a vételi
árfolyam alkalmazására vonatkozó feltétel a
szerződés részévé vált, az a DH1 törvény 3. § (1)
bekezdése
szerint
semmis.
A
részleges
érvénytelenség következményeként abból kötelem
nem keletkezik, a szétválasztó elv szerint megítélt
maradék tartalom sérti a Hpt. 213. § (1) bekezdés e)
pontját. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény (továbbiakban: régi Ptk.) 209/A. § (2)
bekezdése alapján a devizaösszeg kiesik a
szerződésből, mivel a vételi árfolyam a lényegadó
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szolgáltatásra vonatkozik, a devizában kirótt tartozás
kiszámíthatóságának hiányában a teljes szerződés
megdől, mely utóbbi számítására a Ptk. 231. § (2)
bekezdése nem alkalmazható. Az érvénytelenségi
perben hozott ítélet jogereje nem terjed ki a
végrehajtási perre, mert a bíróságok nem azt a jogi
érvelést bírálták el, amelyre hivatkoztak.
[7] Az alperesek ellenkérelme a kereset elutasítására
irányult.
Az első- és a másodfokú ítélet
[8] Az elsőfokú bíróság a végrehajtásokat megszüntette.
Megállapította, hogy a felek között a közokiratba
foglalt tartalommal jött létre szerződés, arra a
devizatörvények rendelkezései irányadóak, az
árfolyamrésre vonatkozó szerződési kikötés
semmisségét a jogalkotó rendezte. Nem fogadta el
azt a felperesi hivatkozást, hogy a hitelező részéről a
szerződés megkötését az árfolyamrésből és
árfolyamváltozásból eredő, titkon remélt haszon
motiválta, a szerződést nem ítélte jóerkölcsbe
ütközőnek. Megállapította, hogy a fennálló
kölcsöntartozás önálló zálogjoggal biztosítása
jogszabályba ütközik, ez a végrehajtások
megszüntetését azonban nem eredményezi. A
szerződés ugyanakkor a Hpt. 213. § (1) bekezdés a)
és e) pontjaiba ütközése miatt semmis.
[9] A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét
megváltoztatva, a felperesek keresetét elutasította.
Kifejtette, hogy a szerződés érvénytelensége iránti
perben a felperesek a jelen perben is felhívott jogi
érvek mentén állították a szerződés érvénytelenségét,
az ugyanazon jogkérdéssel kapcsolatban az újabb
EUB döntésekre alapítottan előadott hivatkozások
nem jelentik új, más jog érvényesítését. A jelen
perbeli elsőfokú ítéletet követően meghozott jogerős
ítélet e hivatkozásokat elbírálta, a határozat jogerejét
nem érinti, ha a döntés indokolása esetlegesen nem
elégíti ki a jogalkotó által elvárt mértéket. A jogerős
ítélet a régi Pp. 229. § (1) bekezdése szerint kizárja,
hogy a felek az ugyanazon ténybeli alapból
származó, ugyanazon jog iránt új keresetet
indítsanak, vagy az ítéletben már elbírált jogot
vitássá tegyék; az EUB a jogerőt ezzel azonosan
értelmezi. A jogerőre vonatkozó szabályozás
tagállami kompetencia, a magyar polgári eljárásra
vonatkozó rendelkezések absztrakt vizsgálatával
megállapítható, hogy azok – figyelemmel a
fegyveregyenlőség és a tisztességes eljárás
követelményeire is – az egyenértékűség és tényleges
érvényesülés EUB döntéseiben kifejtett elvét
kielégítik, alkalmasak arra, hogy a fogyasztó
hatékony jogvédelemben részesüljön, ezért nem volt
szükség a belső szabályok közösségi jogforrások
tartalmának
és
célkitűzéseinek
megfelelő
értelmezésére, nem volt elvi lehetőség az anyagi
jogerő feloldására. Az érvénytelenségi és a
végrehajtás megszüntetése iránti perben hivatkozott
azonos érvénytelenségi ok esetén az érvénytelenségi
perben hozott döntés a végrehajtási perben tényként
kezelendő, a jogkérdést a végrehajtási perben nem
lehet újból elbírálni. Mivel a jogerős ítélet szerint a
kölcsönszerződés nem érvénytelen, az elsőfokú ítélet
megváltoztatásával a keresetet el kellett utasítani.
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A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[10] A felperesek felülvizsgálati kérelmükben a jogerős
ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú ítélet
helybenhagyását, a végrehajtások megszüntetését
kérték. Hivatkoztak arra, hogy az alkalmazandó
anyagi jogot a másodfokú eljárásban kifejtették, azt a
felülvizsgálati
kérelemben
nem
kívánják
megismételni.
Eljárási
jogszabálysértésként
állították, hogy a jogerős ítélet sérti a régi Pp. 213. §
(1) bekezdését, mivel a közösségi jog alapján
fennálló semmisségi okkal kapcsolatos felperesi
érveket nem merítette ki, a semmisségi okokat az
EUB határozatainak anyagi jogi hatályára tekintettel
új szempontok alapján kell vizsgálni. Az EUB C932/19. szám alatti ítélete szerint a DH1 törvény 3. §
(2) bekezdése nem számolta fel az általuk hivatkozott
semmisségi okot. A fogyasztói jogok tényleges
érvényesülésének elve alapján a semmis
szerződésnek akkor sincs kötelmi hatálya, ha a
perben a semmisséget a bíróság nem veszi
figyelembe; a régi Ptk. szerint nem szükséges
bírósági eljárás a semmisség kapcsán.
[11] Állították továbbá, hogy a jogerős ítélet a régi Pp.
221. § (1) bekezdésébe ütközik, mivel nem
tartalmazza azon EUB ítéleteket, amelyekre
tekintettel a perbíróság átértelmezhet EUB döntést,
megtagadhatja annak alkalmazását, a bíróság az
anyagi jog kirekesztése tárgyában is indokolni
köteles.
[12] A jogerős ítélet sérti a régi Pp. 229. § (1) bekezdését,
az érvénytelenségi perben hozott ítélet nem érintette
a jelen perben érvényesített jogot. Az adott közösségi
jogszabályt figyelembe nem vevő döntés nem hibás,
hanem ez esetben a fogyasztó anyagi joga nem
elbírált. Alkotmányos elvárás a perbe vitt jogról
hozott döntés indokainak kifejtése; egyértelmű
döntés és indokolás hiányában a res iudicata anyagi
tartalma nem kitöltött. Amennyiben a res iudicata
zárta volna ki a perben érvényesített jog megítélését,
a bíróságnak nem ítéletet, hanem permegszüntető
végzést kellett volna hoznia. Az EUB C-117/18. és
C-932/19. szám alatti ítéletei alapján a fogyasztó a
deklaráltan tisztességtelen feltételre tekintettel
kérheti
a
szerződés
megsemmisítését,
a
behelyettesítés csak a fogyasztó érdekében történhet,
és csak diszpozitív rendelkezéssel; ekként a kötelmi
perben érvényesített jog nem volt megítélt.
[13] Álláspontjuk szerint a jogerős ítélet sérti az EUB C824/18. szám alatti ítéletében foglaltakat, mivel a
másodfokú bíróság nem biztosított hatékony
jogvédelmet, az Európai Unióról szóló szerződés
(továbbiakban: EUSZ) 19. § (1) bekezdésének
alkalmazásában nincs de minimis hatály. Sérti
továbbá az EUB C-321/19. szám alatti ítéletét, mivel
ellentétes a jogbiztonság elvével az a gyakorlat,
amely nem alkalmazza a 93/13/EGK irányelvben és
a bírósági döntésekben megjelenő anyagi jogot. A
jogerős ítélet továbbá az EUB C-439/19. számú
ítéletébe ütközik, mivel a nemzeti jog alkalmazása
nem sértheti az uniós jog egységességét és
hatékonyságát.
[14] A felperesek előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezése iránti kérelmet terjesztettek elő,
amelyben azon kérdéseket kérték feltenni, hogy: 1. a
res iudicata elve kizárja-e olyan semmisségi ok
megítélését a végrehajtás megszüntetése iránti
perben, amelyet az érvénytelenségi perben a

[15]

[18]
[19]

[20]

fogyasztó hivatkozásainak
figyelmen kívül
hagyásával nem ítéltek meg; 2. kizárja-e a hatékony
bírói jogvédelmet, ha a fogyasztó csak az állam elleni
kártérítési perben kérhet kártérítést, miközben a
szerződés részévé váló általános szerződési
feltételből állami kényszerrel végrehajtható
kötelezettsége támad; 3. a magyar bíróság az EUSZ
19. cikk (1) bekezdésének harmadik mondatával és
az Európai Unió Chartája 47 cikkének második
bekezdésével összefüggésben értelmezett, az
Európai Unió működéséről szóló szerződés
(továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk értelmében
független és pártatlan bíróság-e. Az előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezése körében is
vizsgálandónak tartották, hogy összeegyeztethető-e a
közösségi joggal, ha a Kúria precedens jellegű
döntései útján az uniós joggal ellentétes értelmezést
vár el az alsóbb bíróságoktól.
Indítványozták ezen túl a tárgyalás felfüggesztését az
Európai Unió Bírósága előtt C-347/21. és C-379/21.
szám alatt folyamatban lévő eljárásokra tekintettel,
mivel álláspontjuk szerint az ügyben hozandó döntés
jelen perben anyagi jogi előkérdésként merül fel.Az
alperesek felülvizsgálati ellenkérelmükben a
másodfokú ítélet hatályában való fenntartását kérték.
Állították, hogy a fellebbezésre tekintettel a
másodfokú eljárásban kizárólag azt lehetett
vizsgálni, hogy a szerződés a Hpt. 213. § (1)
bekezdés a) vagy e) pontjaiba ütközik-e, mely
kérdést a szerződés érvénytelensége iránti perben
eljárt bíróságok kimerítő vizsgálatot követően
jogerős ítélettel bíráltak el.A Kúria döntése és jogi
indokai
A
Kúria
a
felülvizsgálati
kérelmet
megalapozatlannak találta.
A tárgyalás felfüggesztése a felperesek által
megjelölt, az EUB előtt folyamatban lévő egyik
eljárásra tekintettel sem indokolt. A tárgyaláson
hivatkozott C-347/21. szám alatti előzetes
döntéshozatali eljárás büntetőeljárással kapcsolatos,
a 2016/343 irányelv és a 2013/48 irányelv
értelmezésére irányul, jelen perrel semmilyen
összefüggést nem mutat. A C-379/21. szám alatti
előzetes döntéshozatali eljárásban a kezdeményező
bíróság
a
szerződési
feltételek
esetleges
tisztességtelen jellegének hivatalbóli vizsgálatával
kapcsolatosan kérte a bíróság állásfoglalását olyan
ügyben, amelyben az adós az azonnali fizetést
elrendelő bírósági határozat meghozataláig nem vesz
részt; emellett az előterjesztő arra a kérdésre keres
választ, hogy kötik-e a nemzeti bíróságot egy felsőbb
fokú bíróság utasításai, amelyek a nemzeti jog
értelmében kötelezőek, abban az esetben, ha azok
nem veszik figyelembe a fogyasztói szerződésben
szereplő valamely szerződési feltétel tisztességtelen
jellegének következményeit. A szerződési kikötés
tisztességtelenségének hivatalból történő vizsgálata
kapcsán az EUB több esetben, így a C-397/11. és C511/17. számú ügyben, míg a felsőbb bíróságok
döntéséhez kötöttség kérdésében a C-118/17. szám
alatti ügyben már kifejtette álláspontját. Mindezek
alapján a Kúria elutasította a tárgyalás felfüggesztése
iránti kérelmet.
A Kúria ezt követően azt vizsgálta, hogy a felperesek
által
előterjesztett
előzetes
döntéshozatal
kezdeményezése iránti kérelem vonatkozásában az
EUMSZ 267. cikk (3) bekezdése szerinti
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előterjesztési kötelezettség fennáll-e. Az EUB a
Szerződések értelmezése és az uniós intézmények,
szervek vagy hivatalok jogi aktusainak érvényessége
és értelmezése tekintetében rendelkezik hatáskörrel,
ilyen kérdés felmerülése esetén kérhető döntése
[EUMSZ 267. cikk (1) és (2) bekezdés]; valamint, ha
a kért előzetes döntés szükséges a kérdést előterjesztő
bíróság által az előtte folyamatban lévő ügyben
kialakítandó ítélet meghozatalához (Miasto Łowicz
és Prokurator Generalny ítélet, C-558/18 és C563/18, IS ítélet C-564/19.) Nem köteles a bíróság a
közösségi jog értelmezésére vonatkozóan felmerült
kérdést a Bíróság elé terjeszteni, ha a kérdés nem
releváns, vagyis abban az esetben, ha a kérdésre adott
válasz nem befolyásolhatná érdemben a jogvita
megoldását; a hivatkozott közösségi jogi
rendelkezést az EUB már értelmezte, még ha a vitás
kérdések szigorúan véve nem azonosak is; illetve, ha
a közösségi jog helyes értelmezése nyilvánvaló
(EUB C-283/81., CILFIT ítélet [10], [13], [14] és
[16] bekezdés.) Az előzetes döntéshozatal iránti
eljárás nem jelent újabb jogorvoslati fórumot a fél
számára. A felperesek által feltenni indítványozott 1.
kérdéshez kapcsolódóan a res iudicata elvének
alkalmazásáról az EUB a jogerős ítéletben felhívott,
illetőleg a felperesek által is idézett ítéletekben
(például a Hochtief Solutions AG Magyarországi
Fióktelepe ügyében hozott C-620/17. szám alatti, C421-14. szám alatti Banco Primus ítélet, C-40/08.
szám alatti Asturcom Telecommunicaciones SL
ítélet) már adott értelmezést. Mindezek alapján a 2.
feltenni kívánt kérdés lényege annyi maradt, hogy a
fél
pervesztessége
folytán
a
jogszabályi
rendelkezések alapján van-e helye a kötelezettség
állami kényszerrel érvényesítésének, amely túlzottan
általános felvetés, és önmagában a jogvita elbírálása
szempontjából irreleváns. A 3. kérdéshez hasonló
indítvánnyal kapcsolatban pedig az EUB már
kifejtette: önmagában az esetleges kapcsolat az
alapeljárás érdeme és a Charta 47. cikke, sőt tágabb
értelemben az EUSZ 19. cikke között, nem elegendő
az EUMSZ 267. cikk szerinti szükségesség
kritériumának való megfeleléshez (IS ítélet C564/19.). A felperesek az előzetes döntéshozatal
kezdeményezése
iránti
indítványukat
a
felülvizsgálati tárgyaláson kiegészítették, azonban az
általuk
feltenni
indítványozott,
az
igazságszolgáltatás alapvető elveit érintő további
kérdés szintén túlzottan általános maradt. A Kúria
ezért a felperesek előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezésére irányuló kérelmét a régi Pp.
155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította.
[22] A felperesek által a régi Pp. 272. § (1) és (2)
bekezdésében írtaknak megfelelően előterjesztett
felülvizsgálati kérelemben írt jogszabálysértések
kizárólag jelen, végrehajtás megszüntetése iránti per
vonatkozásában vizsgálhatók érdemben, a szerződés
érvénytelenségének megállapítása iránti per jelen
felülvizsgálati eljárásnak nem tárgya.
[23] A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 2. § (1) bekezdése és
a 6. § alapján a bíróságok a vitássá tett vagy
megsértett jogról véglegesen döntenek, a bíróság
határozata mindenkire kötelező. A Pp. 229. § (1)
bekezdése szerint a keresettel érvényesített jog
tárgyában hozott ítélet jogereje kizárja, hogy
ugyanazok a felek az ítéletben már elbírált jogot
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[24]

[25]

[26]

[27]

egymással szemben vitássá tehessék. Helytállóan
rögzítette a jogerős ítélet, hogy az ítélt dolog tárgya a
keresettel érvényesített jogról való döntés, az annak
alapjául szolgáló releváns tények és jogi okfejtések,
így a felek közötti jogviszony minősítése is, amely
utóbb nem tehető vitássá, attól egy későbbi perben a
bíróság sem térhet el (BH2002. 235.) Az anyagi
jogerőre tekintettel a peresített jogviszony alapján a
feleket megillető jogokat és az őket terhelő
kötelezettségeket végérvényesen meghatározottnak
kell tekinteni (Kúria Pfv.V.22.665/2017/3. [14]).
Amennyiben a bíróság a fél által állított
érvénytelenségi okokat elbírálta, ezeket más perben,
így a végrehajtás megszüntetése iránti perben sem
teheti vitássá.
Az érvényesített jog a követelés alapjául szolgáló
jogot, vagyis azt a jogalapot jelenti, amelynek
érvényesítése útján a fél a keresete szerinti döntést
kéri (Kúria Pfv.III.21.233/2020/4.). A jogazonosság
az érvényesíteni kívánt jog és az alapján
alkalmazandó jogszabályok azonosságát feltételezi.
A felperesek az érvénytelenségi perben is a jelen
perben előadottakra hivatkozva állították a szerződés
érvénytelenségét annak jóerkölcsbe ütközése, a
kölcsönösszeg
és
a
törlesztőrészlet
meghatározatlansága miatt, a másodfokú eljárásban
általuk sem vitatottan kifejezetten hivatkoztak arra is,
hogy a kétnemű árfolyam megdönthetetlen törvényi
vélelem szerinti semmisségét a DH1 törvény nem
orvosolhatta, amely a kölcsönösszeg és törlesztő
részletek meghatározatlanságához vezet. Helytállóan
rögzítette a jogerős ítélet, hogy az időközben
megszületett EUB ítéleteken alapuló további
hivatkozások nem jelentenek újabb érvényesített
jogot, csupán az érvényesíteni kívánt joghoz
kapcsolódó új érveket, így a jogazonosságot nem
érintik.
A felperesek azzal érveltek, hogy habár az
érvénytelenségi perben valóban hivatkoztak a jelen
perben előadottakra, hivatkozásukat az eljárt
bíróságok nem bírálták el, a jogerős ítélet nem
tartalmaz
megfelelő
indokolást,
amelyből
megállapítható lenne, hogy miért nem illeti meg a
fogyasztót az állított jog.
A régi Pp. 213. § (1) bekezdésében előírt teljesség
követelménye és a régi Pp. 221. § (1) bekezdése
szerint indokolási kötelezettség nem azonos. A
teljesség követelménye szerint a döntésnek ki kell
merítenie a perben elbírálásra kerülő kereseti és
viszontkereseti igényeket, ki kell terjednie az
ellenkérelemre, beszámítási kifogásra; amennyiben a
felperes többféle alapon terjeszti elő a keresetet, azt
valamennyi jogalap szempontjából meg kell
vizsgálni
és
érdemben
eldönteni
(Kúria
Pfv.II.20.298/2021/7.),
a
döntésnek
az
érvénytelenségi kereset valamennyi jogcímére ki kell
térnie. Az indokolási kötelezettség alapján pedig az
ítélet indokolásának a bíróság által megállapított
tényállást, az arra vonatkozó bizonyítékokat, az azok
mérlegelésénél irányadónak vett körülményeket és
azokat az okokat kell rögzítenie, amelyek miatt a
bíróság valamely tényt nem talált bizonyítottnak,
vagy amelyek miatt a felajánlott bizonyítást
mellőzte, továbbá azokat a jogszabályokat,
amelyeken a bíróság ítélete alapszik. Az ítélet
indokolásának az ügy eldöntése szempontjából
jelentős kérdésekre kell kiterjednie, rögzítve a
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bíróság mérlegelési szempontjait és jogi álláspontját,
de nem szükséges, hogy a fél által felhozott
valamennyi érvre, a fél által elvárt mértékben és
módon reagáljon (Kúria Pfv.III.20.737/2019/4.,
Pfv.I.20.684/2021/4.). Márpedig az érvénytelenségi
perben hozott jogerős ítélet kitért a DH törvények
különnemű árfolyamra vonatkozó rendelkezéseinek
alkalmazhatóságára,
elbírálta
a
felperesek
Hpt. 213. § (1) bekezdés a) és e) pontjára alapított
érvénytelenségi hivatkozását is. Nem jelenti a
teljesség követelményének megsértését, ha a bíróság
indokolásával a fél nem ért egyet, akár azért, mert
megítélése szerint az nem felel meg az irányadó
közösségi anyagi jognak. A Kúria a jogerős ítélet
elleni
felülvizsgálati
eljárásban
meghozott
Gfv.VII.30.415/2019/7. számú ítéletében vizsgálta a
jogerős ítélet teljességét és megállapította, hogy az a
perbe vitt keresetről döntött, a jogerős ítélet nem sérti
a régi Pp. 213. §-át, ekként nem foghat helyt a
felperesek azon felülvizsgálati hivatkozása, hogy a
fogyasztó jogának elbírálatlansága miatt hivatkozott
jogszabálysértően a jogerős ítélet az érvénytelenségi
per anyagi jogerejére.
[28] A régi Ptk. 234. § (1) bekezdése sem alkalmas az
érvénytelenségi per anyagi jogerejének áttörésére. A
szerződés semmisségének megállapításához ugyan
valóban nem szükséges külön eljárás, arra bármilyen
peres vagy nemperes eljárásban anélkül lehet
hivatkozni, hogy azt korábban a perbíróság
megállapította volna; azonban amennyiben a felek
között folyamatban volt perben a bíróság jogerős
ítéletében azt állapította meg, hogy a szerződés az
adott okból nem érvénytelen, azt a régi Pp. 229. § (1)
bekezdése alapján sem a felek, sem más bíróságok
nem tehetik vitássá.
[29] Ahogyan azt a jogerős ítélet is rögzítette, a
végrehajtás
megszüntetése
iránti
és
az
érvénytelenségi perekben érvényesített igény és a két
per joghatása abban az esetben is eltér, ha ugyanazon
felek, ugyanazon tényekre alapított ugyanazon
érvénytelenségi okra hivatkoznak, ezért a
keresetlevél idézés nélküli elutasítására a régi Pp.
130. § (1) bekezdés d) pontja alapján nem kerülhet
sor, de nem lehetséges erre alapítottan a per a régi Pp.
157. § a) pontja szerinti megszüntetése sem; azonban
az érvénytelenségi perben hozott döntés tényként
köti a végrehajtás megszüntetése körében eljáró
bíróságot, míg a végrehajtás megszüntetése iránti
perben hozott döntés az érvénytelenségi per
eredményére nem hat ki.
[30] A felperesek megalapozatlanul állították a régi Pp.
213. § (1) bekezdésének és 221. § (1) bekezdésének
megsértését is. A felek között a szerződés
érvénytelenségének megállapítása iránti perben a
fent kifejtettek szerint a jogerős ítélet már
valamennyi, a felperesek által jelen perben
hivatkozott érvénytelenségi okot elbírálta, az ítélet a
régi Pp. 229. § (1) bekezdése szerinti anyagi jogereje
kizárta, hogy a bíróság ugyanezen érvénytelenségi
okokat jelen perben érdemben vizsgálja. Az
érvénytelenségi perben hozott ítélethez fűződő
anyagi jogerő esetleges áttörésére az azon jogerős
ítélettel szemben igénybe vett rendkívüli jogorvoslat,
így – a régi Pp. 260. §-a szerinti feltételek fennállása
esetén – perújítás útján kerülhetne sor. Arra azonban
nincs lehetőség, hogy a bíróság a felperesek által a
korábbi perben már hivatkozott érvénytelenségi
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okokra vonatkozó újabb – akár az időközben
született
EUB
határozatokra
támaszkodó,
kiegészített – érvelést a végrehajtás megszüntetése
iránti perben érdemben vizsgálja, elbírálja; a
másodfokú bíróság csak azt vizsgálhatta, hogy az
érvénytelenségi perben hozott ítélet a felperesi
érvelés mentén ténylegesen lehetővé teszi-e a kereset
érdemi vizsgálatát. E körben a jogerős ítélet részletes,
a felperesi érvelés lényegi észrevételeire kiterjedő
indoklást rögzítve állapította meg, hogy az
érvénytelenségi perben hozott ítélet jogereje folytán
ez kizárt; ezt követően a régi Pp. 229. § (1)
bekezdésére
tekintettel
már
csupán
arra
szorítkozhatott, hogy az érvénytelenségi perben
hozott jogerős ítéletet tényként kezelve bírálja el a
felperesek végrehajtás megszüntetésére irányuló
keresetét, az érvénytelenség vonatkozásában további
indokolás nélkül.
[31] A kölcsönszerződés érvénytelenségének vizsgálata a
felperesek által előadott indokok alapján a szerződés
érvénytelenségének megállapítása iránti per tárgya
volt, a jelen perben vizsgálható körben a jogerős
ítélet részletesen kitért az EUB által hozott döntések
tartalmára és azokra figyelemmel hozott döntést,
amely nem ellentétes a C-321/20. szám alatti ítélettel.
A jogerős ítélet a jogerő elvének érvényre
juttatásával sem a közösségi jog egységességét, sem
hatékonyságát nem sérti (C-439/19. számú ítélet). A
kifejtettek szerint a szerződés érvénytelensége iránti
perben hozott ítélet jogerejénél fogva az
érvénytelenség azon perben már hivatkozott okai
jelen perben nem voltak vizsgálhatók. Az EUB által
adott értelmezés szerint a fogyasztóvédelem nem
abszolút jellegű, arra hivatkozva a jogerő elve nem
törhető át; az uniós jog akkor sem írja elő a nemzeti
bíróságnak, hogy eltekintsen a bírósági határozatokat
jogerőre
emelő
belső
eljárási
szabályok
alkalmazásától, ha ez lehetővé tenné valamely, a
93/13 irányelvben foglalt rendelkezés megsértésének
orvoslását (Banco Primus ítélet, C-421/14.) A
hatékony bírói jogvédelem elve kizárólag egy
bírósághoz való fordulás jogát biztosítja, a felperesek
által hivatkozott érvénytelenségi okokat a bíróság az
érvénytelenségi perben érdemben vizsgálta, nem
sértve az EUB C-824/18. szám alatti ítéletében
foglaltakat.
[32] A kifejtettek szerint a jogerős ítélet nem sért
jogszabályt, ezért azt a Kúria hatályában fenntartotta.
(Kúria Pfv.VIII.20.860/2021/10.)
A jogérvényesítés folytán felmerülő költségek
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megtérítését az általános kártérítési felelősség
szabályaitól eltérően, az ezt szabályozó speciális

jogszabályi rendelkezések (eljárási szabályok) alapján
lehet követelni a költségre okot adó eljárásban [2013.
évi V. törvény (Ptk.) 6:522. § (1) és (2) bek.; 2004. évi
CXL. törvény (Ket.) 156. §].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A jegyző 2013. augusztus 10-én jogerőre emelkedett
határozatával magánszemély építtetők kérelmére
építési engedélyt adott egylakásos lakóépület
építésére. Az építési engedélyben a padlóvonal
magasságát Bf = 285,00 méter értékben határozták
meg.
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[2] A 2013 októberében készült kiviteli tervek a
padlóvonal magasságát Bf = 286,25 méterben
jelölték meg, a kivitelezés ez alapján kezdődött meg.
Sem az építtetők, sem a kiviteli terveket készítő
tervező a jogerős építési engedélytől való eltérésről
2014. március 20-ig az építésügyi hatóságot nem
értesítették, építési engedély módosítása iránti
kérelmet nem terjesztettek elő. Ekkor megküldték az
elsőfokú építésügyi hatóságnak az abszolút
magasság vonatkozásában javított rajzokat.
[3] 2014. május 8-án a jegyző tájékoztatta az építtetőket,
hogy
az
épület
abszolút
magassága
meghatározásánál csak számelírás történt, a
kivitelezés során az épület terepbe való illesztését az
engedélyezett tervekben szereplő metszetek alapján
kell megvalósítani, ezért a javított rajzokat feltöltötte
az ÉTDR rendszerbe.
[4] A felperes 2014 júniusában észlelte, hogy a
szomszéd ingatlanon az épület padlófödémének
kivitelezése szemmel láthatólag az építési
engedélyben foglalt abszolút magassághoz képest
magasabban történt.
[5] A felperes ekkor ügyvédhez fordult és a
szomszédjában
zajló
építkezés
kapcsán
közigazgatási és bírósági eljárásokat indított,
amelyek során jogi tanácsadással, szakértői
vélemény
beszerzésével,
szaktanácsadó
igénybevételével és eljárási illetékek előlegezésével
jelentős összegű költségei merültek fel.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[6] A felperes többször módosított keresetében az I–II.
rendű alperesek (polgármesteri hivatal és
kormányhivatal) egyetemleges kötelezését kérte
15 393 816 forint és járulékai megfizetésére.
Állította, hogy az alperesek közigazgatási jogkörben
eljárva számára a fenti összegű, jogi költségekből,
szakértői díjból, szaktanácsadói díjból álló vagyoni
kárt okozták. Hivatkozott arra, hogy jogos
érdekeinek érvényesítése miatt a jogi képviselőket,
szaktanácsadókat, szakértőket azért kellett díjazás
ellenében igénybe vennie, mert az alperesek
közhatalmuk
gyakorlása
körében,
hatósági
jogkörükben eljárva, jogellenes közigazgatási
határozatokat hoztak.
[7] Az I. rendű alperes ellenkérelmében a kereset
elutasítását kérte. Állította, hogy a felperesnek kárt
nem okozott. Egyebek mellett szükségtelennek
tartotta – annak vitatása hiányában – az épület
abszolút magasságának a megállapításához a
szakértők igénybevételét. Utalt arra, hogy
önmagában a jogszabály eltérő értelmezése és a
határozatának utóbb történő megváltoztatása
kártérítési felelősség megállapításához nem vezethet.
[8] A II. rendű alperes ellenkérelmében szintén a kereset
elutasítását kérte. Kifejtette, hogy a megépült épület
még mindig alacsonyabb, mint a jogszabályi
előírások szerint lehetne, a felperes oldalán jogtalan
kilátásvesztés nem állapítható meg. Hivatkozott arra
is, hogy a felperesnek kárt nem okozott, álláspontja
szerint hiányzik a kárigény érvényesítésének
jogszabályi feltételeként meghatározott károkozó
magatartás, felróhatóság, jogellenesség és közvetlen
ok–okozati összefüggés a felperes által állított kár és
a jogellenes magatartás között.
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Az első- és a másodfokú ítélet
[9] Az elsőfokú bíróság ítéletével egyetemlegesen
kötelezte az alpereseket 15 393 816 forint és
járulékai megfizetésére.
[10] Indokolása szerint a felperes által kezdeményezett
közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata
iránt folyamatban lévő perekben hozott jogerős
ítéletek egyértelműen igazolták, hogy az alperesek
kirívóan súlyos jogértelmezési és jogalkalmazási
hibát követtek el, amikor az épület abszolút
magasságát a jogerős építési engedélytől eltérően
kijavították. Rámutatott arra, hogy ezzel az alperesek
az építtetők számára lehetővé tették a jogerős építési
engedélyben foglaltaktól eltérő építkezést. Érvelése
szerint a kár és a jogellenes magatartás közötti oksági
láncolatban az a közhatalmi cselekvés vagy
mulasztás minősül meghatározó oknak, amely az
események rendszerinti lefolyása mellett – az
általános élettapasztalat szerint – alkalmas volt az
eredmény, a károsodás létrehozására. Kifejtette,
hogy a közigazgatási hatóságok nem hagyhatják
figyelmen kívül a jogszabály célját. Hangsúlyozta,
hogy az építési engedély és a kiviteli terv eltérése
esetén az abszolút magasság az építési engedély
módosításával változtatható meg, esetleges téves
számelírás esetében (KGD 2019.165.), nem pedig az
alperesek által megtett módon.
[11] Megítélése szerint a felperes jogosult volt az
építésfelügyeleti,
építésrendészeti
és
használatbavételi eljárásokban képviseletével jogi
képviselőket megbízni, továbbá szakértőket és
szaktanácsadókat felkérni tekintettel arra, hogy az
ehhez szükséges közigazgatási, építészeti és jogi
ismeretekkel nem rendelkezett. Utalt arra, hogy a
felperes ezeknek a költségeit igazoltan megfizette,
azaz vagyoni kárai merültek fel, így megítélése
szerint a Ptk. 6:522. § (2) bekezdés a) pontja alapján
alappal érvényesített kártérítési igényt.
[12] Az alperesek fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének nem
fellebbezett részét nem érintette, a fellebbezett
rendelkezéseit megváltoztatta, és a keresetet teljes
egészében elutasította.
[13] Indokolása szerint a felperes által kártérítésként
érvényesített költségek nem minősülnek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:522. § (2) bekezdése szerint
kárnak. Utalt arra, hogy a hivatkozott jogszabályhely
a) pontjában írt, vagyonban beállt értékcsökkenés
akkor következik be, ha a károsult már meglévő
vagyona a károkozás következtében közvetlenül
csökken, tehát valamely meglévő vagyonelemet
elveszít, vagy az megrongálódik, megsérül.
Rámutatott arra, hogy a felperes jelen esetben a
vagyona terhére kifizetéseket teljesített, de ez nem
közvetlenül
az
alperesek
tevékenységének
eredményeképpen, hanem a felperes saját
elhatározása alapján következett be, aki úgy döntött,
hogy bizonyos szolgáltatásokra szüksége van igénye
érvényesítéséhez. Hangsúlyozta: a felperes a
kifizetett
összegekért
valamennyi
esetben
szolgáltatást kapott, vagyis a vagyonában nem
következett be értékcsökkenés. Érvelése szerint az
alperesek sérelmezett magatartásával, azaz az építési
engedély kijavításával és erre az adott utasítással,
illetve a használatbavételi engedély megadásával
okozati összefüggésben közvetlenül semmilyen kár
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[14]

[15]

[16]

[17]

nem érte a felperest, ilyet a perben ő maga sem
állított, így az általa igényelt összegek nem az őt ért
vagyoni hátrány kiküszöböléséhez szükséges
költségek voltak.
Utalt arra is, hogy a felperes által igénybe vett
jogorvoslati eljárások végül eredményre vezettek,
tehát az építési engedély kijavításának, illetve a
használatbavételi
engedély
megadásának
a
jogkövetkezményeit a felperes a bírósági
felülvizsgálati eljárások eredményeként elhárította, a
bíróságok megállapították, hogy az építési engedély
kijavítása nem volt szabályszerű, erre tekintettel
engedélytől eltérő építkezés valósult meg a
szomszédos ingatlanon, és így használatbavételi
engedély sem adható, hanem fennmaradási
engedélyezési eljárást kell lefolytatni.
A másodfokú bíróság arra a következtetésre jutott,
hogy a felperes a szomszédos építkezés
következtében az ingatlana értékcsökkenésétől
tartott, és az alperesek intézkedéseivel szembeni
jogorvoslati eljárások útján, nem az alperesek, hanem
a szomszéd magatartása folytán fennálló kárveszélyt
kívánta az általa sérelmesnek tartott hatósági
döntések megtámadásával elhárítani. Rámutatott
arra, hogy nincs olyan jogszabályi rendelkezés,
amely általános jelleggel, kártérítésként lehetővé
tenné a költekező számára, hogy a később
bekövetkező, még csak feltételezett kárai
megelőzése érdekében végzett intézkedések
költségeit igényelje. Hangsúlyozta, hogy ilyen
rendelkezés hiányában a felperes csak akkor
tarthatna igényt a költségei megtérítésére, ha
valamely, az adott tényállásra irányadó, speciális
jogszabályhely ezt valamilyen jogcímen lehetővé
teszi. Utalt arra, hogy a hatósági, bírósági
eljárásokban felmerült költségek megtérítésének
szabályait az egyes eljárási törvények rendezik.
A másodfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy a hatósági
döntések által lehetővé tett építkezés által okozott
hátrány elkerülése érdekében igénybe vett
jogorvoslatok költségei a Ptk. 6:522. §-a szerint nem
minősülnek kárnak, ezért a felperest kártérítés nem
illeti meg. A felperes által előadott tényekből azt
állapította meg, hogy a kárkötelem egyik eleme, a kár
mindenképpen hiányzik, így a felperesnek igényelt
költségei megtérítésére a Ptk. 6:548. §-a és
6:519. §-a alapján nincs lehetősége.
Fentiekre tekintettel a másodfokú bíróság már nem
vizsgálta, hogy az alperesek magatartása jogellenes
és felróható volt-e, a keresetet a fenti indokok alapján
elutasította.

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[18] A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet, amelyben annak hatályon
kívül helyezése mellett az elsőfokú bíróság ítéletének
helybenhagyását kérte.
[19] Megsértett jogszabályhelyként a Ptk. 6:522. § (1) és
(2) bekezdését jelölte meg.
[20] Álláspontja szerint a jogerős ítélet indokolása hibás,
mivel a Ptk. 6:522. § (2) bekezdésének értelmezése
ellentétes a 6:522. § (1) bekezdésben foglalt teljes
kártérítés elvével.Az I. rendű alperes felülvizsgálati
ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában való
fenntartását kérte.A II. rendű alperes a felülvizsgálati
eljárásban nyilatkozatot nem terjesztett elő.

A Kúria döntése és jogi indokai
[26] A felülvizsgálati kérelem alaptalan.
[28] A felperes felülvizsgálati kérelmében két okból
támadta a jogerős ítéletet: egyrészt kifogásolta, hogy
a másodfokú bíróság indokolatlanul szűkítette le a
vagyon fogalmát, másrészt nem értett egyet azzal,
hogy a jogérvényesítése során meg nem térült
perköltséget,
eljárási
költséget
utóbb
ne
érvényesíthetné kártérítés jogcímén.
[29] A Kúria egyetért a felperessel abban, hogy a vagyon
fogalmába nemcsak a vagyontárgyak, hanem a
kötelezettségek is beletartoznak. A Ptk. 6:522. § (2)
bekezdése szerint kárként a károsult vagyonában
beállt értékcsökkenést, az elmaradt vagyoni előnyt,
vagy a károsultat ért vagyoni hátrányok
kiküszöböléséhez szükséges költséget lehet
igényelni. Erre figyelemmel a Kúria nem osztotta a
másodfokú bíróság azon jogi álláspontját, hogy az
eredményes jogi igényérvényesítéssel felmerült
költségek ne minősülhetnének adott esetben kárnak.
„A perköltség viselésről való bírói döntés alapja az a
jogelv, hogy a másnak jogellenesen okozott kárt
(költséget) át lehet hárítani az okozóra. Távolabbi
jogpolitikai célként – éppúgy, mint a kárviselés
áthárításánál – a megelőzés és az igazságos
teherviselés kettős szabálya szerepel: saját
jogellenesnek bizonyult magatartása terhét mindenki
viselje maga, s ezáltal a jog arra nevel, hogy a
jogalanyok a másnak költséget jogellenesen,
indokolatlanul okozó magatartástól tartózkodjanak.
A per ugyanis jogállamban a polgárok közötti viták
rendezésének
nem
elsődleges
útja.
Az
állampolgároknak törekedniük kell arra, hogy
egymás érdekköreit ne sértsék, a tisztesség általános
elveit betartsák és vállalt kötelezettségeiket
teljesítsék. A közöttük támadt viták rendezésére az
állami döntést csak akkor kell igénybe venniük – más
tiltott megoldások helyett –, ha ezen általános elvek
alapján vitáikat egymás közt békésen rendezni nem
tudják. Aki tehát mást indokolatlanul, alaptalanul,
jogalap nélkül perre kényszerít, viselni köteles a
másik összes ezzel kapcsolatos költségét –, olyan
helyzetbe kell hoznia a perre okot nem adó másikat,
mintha vele szemben jogszerűen járt volna el
(1518/B/1991. AB határozat, Dr. Zlinszky János
alkotmánybíró). Egy jogi eljárásban felmerült
költség
jogi
értelemben
valamilyen
jog
gyakorlásával, kötelezettség teljesítésével vagy
igény érvényesítésével okozati összefüggésben
„feláldozott” vagyoni értékű erőforrás. „A perköltség
megtérítése iránti igény egy olyan kötelmi
jogviszonyból fakad, amely azáltal keletkezik, hogy
az igényérvényesítés folytán a félnek olyan költségei
keletkeznek, amelyek az ellenfél jogellenes
magatartása (az anyagi jogi kötelezettség
megszegése, illetve alaptalan igényérvényesítés vagy
védekezés) hiányában nem merültek volna fel. Ebből
következően a perköltség megtérítése iránti
követelés anyagi jogi jellegét tekintve a kártérítési
követeléshez áll közel, sőt a polgári eljárásjog
perköltségviselésre
vonatkozó
szabályai
tulajdonképpen különös szabályként az általános
kártérítési felelősségnek egy meghatározott körben
(a jogérvényesítés folytán felmerülő károk
vonatkozásában) való érvényesítését szolgálják”.
[Wopera Zsuzsa (szerk.): Kommentár a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez,
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Wolters Kluwer, Budapest, 2019, a Pp. 80. §-ához
fűzött magyarázat; Varga István (szerk.): A polgári
perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok
kommentárja I–III., HVG–ORAC, Budapest, 2018, a
Pp. 80. §-ához fűzött magyarázat].
A lex specialis derogat legi generali elvével – azaz a
különös rendelkezések előnyt élveznek az általános
szabályokkal szemben – összhangban, e speciális
kárelem megtérítésére speciális rendelkezések
vonatkoznak, megjelölve azt az elbírálásra jogosult
hatóságot vagy közigazgatási bíróságot, amely ennek
az eljárásnak a lefolytatására hatáskörrel rendelkezik,
ezt pedig a polgári perben eljáró bíróság nem veheti
át, hatáskört nem vonhat el, ahogy ezt az EBH
2008.1778. számú döntés is rögzítette.
Mindezek alapján tehát a jogérvényesítés folytán
felmerülő károk megtérítését az általános kártérítési
felelősség szabályaitól eltérően, az ezt szabályozó
speciális jogszabályi rendelkezések alapján lehet
követelni. Ahogy arra a másodfokú bíróság helyesen
hivatkozott, a hatósági, bírósági eljárásokban
felmerült költségek megtérítésének szabályait az
egyes eljárási törvények rendezik.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 156. §-a kimondja, hogy ha a
hatóság az ügyfelet vagy az eljárás egyéb
résztvevőjét marasztalja el valamely eljárási
cselekmény költségében, azonnal kötelezi a
költségek megfizetésére. Ugyanígy járhat el a
hatóság akkor is, ha valamely eljárási cselekmény
költségének összege és a viselésére kötelezett
személy az ügy eldöntésére tekintet nélkül
megállapítható. A hivatkozott jogszabályhely 157. §
(1) bekezdése szerint a kérelemre indult eljárásban az
egyéb eljárási költséget – ha jogszabály másként nem
rendelkezik – a kérelmező ügyfél viseli. A 158. § (1)
bekezdése pedig azt mondja ki, hogy az eljárási
költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és
dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett
költség esetleges visszatérítéséről.
A régi Pp. 75. § (1) bekezdése pedig úgy rendelkezik,
hogy perköltség – a törvényben meghatározott
kivételeket nem tekintve – mindaz a költség, ami a
felek célszerű és jóhiszemű pervitelével
kapcsolatban akár a bíróság előtt, akár a bíróságon
kívül merült fel (előzetes tudakozódás, és levelezés
költsége, eljárási illeték, tanú és szakértői díj
ügygondnoki és tolmácsdíj helyszíni tárgyalás és
szemle költsége stb.). A régi Pp. 77. §-a alapján pedig
ezekről a költségekről az adott perben eljáró bíróság
dönt. Amennyiben a közigazgatósági hatóság
jogsértően mellőzte a közigazgatási eljárásban
ügyfélként szerepelt fél felmerült eljárási
költségeinek viseléséről való határozathozatalt, ezt a
hatóság döntésével szemben igénybe vett
közigazgatási perben érvényesítheti a fél a
határozatot érintő rendelkezés útján, vagy ha a
közigazgatási eljárásban nem is érvényesíthető, de
szükségszerűen felmerült költségről van szó, akkor a
régi Pp. idézett rendelkezései alapján, mint a pert
megelőzően felmerült célszerű és indokolt költséget
érvényesítheti.
A fentiek alapján az igény érvényesítésével felmerült
költséget az igény érvényesítésére szolgáló
eljárásban kell érvényesíteni, nem másik eljárásban,
ugyanis abban az eljárásban eljáró hatóság, illetve
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bíróság tudja a legjobban megítélni a költség
felmerülésének indokoltságát, ami az átháríthatóság
alapfeltétele, anyagi jogi értelemben az okozatosság
meglétét jelenti. Ha pedig valamely, az
igényérvényesítő által viselt költség érvényesítése az
adott eljárás szabályai szerint nem lehetséges, vagy
arról a határozatot hozó hatóság vagy bíróság
jogszerűen nem rendelkezik, ez egyben azt is
mutatja, hogy azt a költséget a jogalkotó nem ismerte
el az igény érvényesítéséhez szükséges, indokolt
költségként. Ami pedig anyagi jogi oldalról azt is
jelenti, hogy az igény érvényesítés okául szolgáló
jogsértés elkövetőjének a jogsértő magatartása
tanúsításakor azt nem kellett előre látnia, ami a jogi
értelemben vett okozatosság megállapíthatóságát
kizárja a Ptk. 6:521. §-a alapján. Mindezekre
tekintettel nincs arra sem lehetőség, hogy a bíróság
vagy más hatóság által jogerősen elbírált
perköltségigény alaptalannak talált részét a fél újabb
bírósági eljárásban kártérítésként érvényesítse.
Amennyiben ugyanis az eljárási költségek meg nem
térült része külön perben érvényesíthető lenne, akkor
mindazokban az esetekben, amikor a bíróság pl.
mérsékeli az ügyvédi munkadíjat, a különbözet
ellenérdekű féllel szemben történő érvényesíthetővé
tétele adott esetben az anyagi jogerő feloldását
jelentené.
[35] Mindezekre figyelemmel a másodfokú bíróság
helytállóan utasította el a felperesnek az egyéb
eljárások kapcsán meg nem térült hatósági,
közigazgatási eljárásban az igényérvényesítésével
felmerült, jelen eljárás tárgyává tett költségek iránti
keresetét, mivel ezek indokolatlannak vagy
szükségtelennek bizonyultak, és emiatt nem
hozhatóak okozati összefüggésbe a felperes által
megjelölt károkozó magatartással.
[36] Fentiek alapján a Kúria a jogerős ítéletet hatályában
fenntartotta, mert az megfelelt a felülvizsgálat
tárgyává tett jogszabályoknak.
(Kúria Pfv.III.20.129/2022/6.)
A támogatási szerződéssel létrejött polgári
238
jogviszony keretében a szabálytalansági
döntésben elrendelt elállás olyan egyoldalú

jognyilatkozat,
amely
a
kedvezményezett
tudomásszerzésével válik hatályossá. A jogorvoslat
lehetősége nem zárja ki a szerződést felbontó hatást,
hanem – a speciális szabályozásból eredően –
bizonytalan jövőbeli eseményt (felfüggesztő feltételt)
jelent. Az elállást tartalmazó nyilatkozat hatálya a
jogorvoslati kérelem előterjesztésének hiánya,
visszavonása vagy a szabálytalansági döntés
helybenhagyása bekövetkeztével áll be [1959. évi IV.
törvény (régi Ptk.) 199. §, 207. § (1) bek., 214. § (1) bek.,
228. § (1) bek., 320. § (1) bek.; 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 90. § (2) bek. a) pont és (3) bek. b) pont, 91. §
(2) bek., 92. § (1) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az I. rendű alperes jogelődje (a továbbiakban: I.
rendű alperes) mint támogató képviseletében eljáró
II. rendű alperesi jogelőd (a továbbiakban: II. rendű
alperes) mint közreműködő szervezet és a felperes
mint kedvezményezett 2010. augusztus 23-án
támogatási szerződést kötöttek 446 957 849 forint
Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai
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központi költségvetési előirányzatból nyújtott vissza
nem térítendő támogatásra. Többszöri módosítást
követően a projekt megvalósításának végső
határideje 2015. december 15. volt. A támogatási
szerződésre kiterjedő hatályú általános szerződési
feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozták a
szerződésszegés eseteit (9.1.), valamint a
közreműködő szervezet elállási jogának alapjául
szolgáló okokat (9.2.2.). Az ÁSZF szerint a 2007–
2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi
lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról
szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: első rendelet) meghatározott
szabálytalanság esetén a közreműködő szervezet,
illetve a támogató a szabálytalansági eljárás
eredményeképpen jogosult a kifizetett támogatást
visszakövetelni, a megítélt támogatást csökkenteni,
valamint a vonatkozó jogszabályokban és az ÁSZFben meghatározott más szankciót is alkalmazni; a
szabálytalansági eljárásban meghozott döntést
írásban indokolni köteles (9.3.).
[2] Az I. rendű alperes 2018-ban szabálytalansági
eljárást indított, majd a 2018. április 12-én kelt
értesítésben (a továbbiakban: szabálytalansági
döntés) arról tájékoztatta a felperest, hogy a
szabálytalansági eljárást „szabálytalanság történt”
megállapítással zárja le. Indokolása szerint a
szabálytalanság ténye megállapítható, ezért az
eljárást a 2007–2013 programozási időszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
második rendelet) 90. § (2) bekezdés a) pont alapján
„szabálytalanság történt” megállapítással lezárta. Ezt
követően rögzítette, „[t]ekintettel arra, hogy a
jogsértés súlyos volt, mely jogsértés a
támogathatóságot
alapvetően
befolyásolta,
elrendelem a Támogatási Szerződéstől történő
elállást, és ennek következtében a kifizetett
446 957 849 Ft támogatási összeg kamatokkal együtt
történő vissza követelését”. Tájékoztatta a felperest,
hogy a szabálytalansági döntés ellen a második
rendelet 92. § (1)–(2) bekezdése alapján
jogorvoslattal élhet.
[3] A felperes jogorvoslati kérelme alapján eljáró szerv
2018. augusztus 2-án a szabálytalansági döntést
helybenhagyta (a továbbiakban: jogorvoslati döntés).
Indokolása szerint fennáll a pénzügyi érdeksérelem,
valamint az elállás arányos és megalapozott
jogkövetkezménynek minősül.
[4] A II. rendű alperes a szabálytalansági döntésre és a
jogorvoslati döntésre hivatkozva felhívta a felperest
a támogatás és járulékai visszafizetésére (a
továbbiakban: felszólítás), amit a felperes nem
teljesített.
A kereset és az alperesek védekezése
[5] A felperes elsődlegesen annak megállapítását kérte,
hogy a támogatási szerződés fennáll. Másodlagosan
annak megállapítását kérte, hogy a szabálytalansági
döntés és a felszólítás elállásra vonatkozó része
érvénytelen.
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[6] Elsődleges keresetét azzal indokolta, hogy egyrészt
az I. rendű alperes nem tett olyan elállást tartalmazó,
címzett nyilatkozatot, amely megfelelne a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: régi Ptk.) 320. § (1) bekezdésében írt
követelménynek, mert a szabálytalansági döntésben
tett nyilatkozat nem minősül ilyennek. Másrészt arra
hivatkozott, hogy az ÁSZF 9.2.2. pontja alapján csak
a közreműködő szervezet – a II. rendű alperes – volt
jogosult elállásra. Az I. rendű alperes nyilatkozata
így nem szüntette meg a támogatási szerződést, a II.
rendű alperes pedig nem tett elállásra vonatkozó
nyilatkozatot.
[7] Másodlagos keresetét arra alapította, hogy a
szabálytalansági döntés és a felszólítás elállásra
vonatkozó része nem felel meg az ÁSZF
rendelkezéseinek.
[8] Az alperesek kérték a kereset elutasítását.
[9] Az I. rendű alperes arra hivatkozott, hogy az elállás a
szabálytalansági döntéssel megtörtént, ahhoz nem
volt szükség külön nyilatkozatra a második rendelet
90. § (2) bekezdés a) pontja alapján. Neki mint
irányító hatóságnak az első rendelet 62. §-a alapján
joga volt az elállásra függetlenül attól, hogy arra
közreműködő szervezetként a II. rendű alperes is
jogosult volt. A másodlagos keresettel kapcsolatban
arra hivatkozott, hogy a szabálytalansági döntésben
tett megállapítások helyesek és megalapozták az
elállást.
[10] A II. rendű alperes védekezése szerint a második
rendelet 35. § (1) bekezdése alapján az I. rendű
alperes mint irányító hatóság jogosult volt az
elállásra. Az I. rendű alperesi döntés az elállást
deklaráló nyilatkozat, nem csak felhatalmazás az
elállás foganatosítására.
Az első- és a másodfokú ítélet
[11] Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította.
[12] Indokolása szerint a szabálytalansági döntés
tartalmazta az I. rendű alperes elállásra vonatkozó
jognyilatkozatát. A régi Ptk. 207. § (1) bekezdése
alapján az elállás elrendelésére vonatkozó
szófordulatot a felperesnek a szerződéstől való
elállásként kellett értelmeznie, ahhoz nem volt
szükség további cselekményre. A szabálytalansági
döntést a felperesnek 2018. április 24-én
kézbesítették, így az elállás ezen a napon hatályosult,
a támogatási szerződés megszűnt. Az I. rendű alperes
jogszabály alapján jogosult volt a szabálytalansági
döntés
meghozatalára
és
annak
jogkövetkezményeként az elállási jog gyakorlására.
A másodlagos keresetet is alaptalannak ítélte, mert a
felperes a szerződésszegést megvalósította, így az
elállás alapjául szolgáló okok bekövetkeztek.
[13] A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és
megállapította, hogy a támogatási szerződés fennáll.
[14] A másodfokú bíróság a tényállást kiegészítette a
szabálytalansági döntésnek az elállás elrendelésére
és a támogatás visszakövetelésére vonatkozó
szövegrésze idézésével. A kiegészített tényállásra
figyelemmel nem értett egyet az elsőfokú bírósággal
abban, hogy az elállás megtörtént. A Kúria több
határozatában (EBH 2010.2237., BH 2019.227.)
kifejtett álláspontja szerint a támogatási szerződés
atipikus, a közjog és a magánjog határán álló
szerződés. A támogatási jogviszonyban a
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pályáztatás, a támogatás odaítélése és a felhasználás
ellenőrzése közjogi jellegű, közigazgatási típusú,
míg a sikeres pályázatot követő, főként a felek
polgári jogi jogait és kötelezettségeit szabályozó
szerződés a polgári jog hatálya alá tartozik. A
szabálytalansági eljárásban a döntés speciális eljárási
rendben zajlik, annak szabályait elsősorban közjogi
rendelkezések határozzák meg, az így meghozott
szabálytalansági döntés ellen nincs a polgári
ügyekben eljáró bíróságoknak felülbírálati jogköre.
Ez azonban csak a jogviszony közjogi elemének a
megítélésére vonatkozik, mert a szabálytalansági
eljárás eredményeként levont jogkövetkezménynek
kihatása lehet a polgári jogviszonyra, így a bíróság a
polgári jog szabályai szerint vizsgálja a
szabálytalansági döntés jogviszonyra gyakorolt
hatását.
[15] A szabálytalansági eljárásra a második rendelet
szabályait kellett alkalmazni, amelynek 90. § (2)
bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés b) pontja alapján
a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet
elrendelheti a támogatási szerződéstől való elállást.
A régi Ptk. 320. § (1) bekezdése szerint, aki
szerződésnél vagy jogszabálynál fogva elállásra
jogosult, e jogát a másik félhez intézett nyilatkozattal
gyakorolja. A támogatási jogviszony specialitásából
adódik, hogy a támogatás felhasználásának
ellenőrzése közjogi jellegű, az ennek lezárását
rögzítő szabálytalansági döntés csak elrendeli a
jogkövetkezmények valamelyikét, így az elállást, de
az nem szerződéses nyilatkozat. Az „elrendelem az
elállást” kifejezés a szavak általánosan elfogadott
jelentése szerint sem érthető a felpereshez intézett,
elállási jogot gyakorló nyilatkozatként, és azt a
felperesnek sem kellett így értenie. Az „elrendel” ige
jelentése alapján a közigazgatási döntésben elrendelt
intézkedést a jogszabályban vagy szerződésben
feljogosított személynek kellett volna teljesítenie
akként, hogy megteszi a felpereshez címzett, elállást
tartalmazó nyilatkozatot. A régi Ptk. nem definiálta a
jognyilatkozat fogalmát, azt azonban a gyakorlat már
korábban is a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:4. § (1)
bekezdésében írtak szerint alkalmazta: a
jognyilatkozat joghatás kiváltására alkalmas
akaratnyilatkozat, amely a megérkezéssel hatályosul,
ekkor fejti ki joghatását, elállás esetén a szerződést
felbontja. Az I. rendű alperes határozata ellen
jogorvoslatnak volt helye, a szabálytalansági döntés
nem volt jogerős vagy végleges, így a felpereshez
történő megérkezés időpontjában a szerződés
felbontását eredményező joghatást nem is válthatott
ki. A jogorvoslati jog ezért önmagában is kizárta,
hogy a határozat felperessel történő közlésének
szerződést felbontó hatása legyen. Mindezek alapján
arra a következtetésre jutott, hogy az elsőfokú
bíróság a régi Ptk. 320. § (1) bekezdésének a
megsértésével utasította el a felperesnek az elállás
hiányára alapított elsődleges keresetét, ezért az
elsőfokú
ítéletet
megváltoztatta.
Elállási
jognyilatkozat hiányában az elsődleges kereset
további indokait, valamint a másodlagos keresetet
nem vizsgálta.
A felülvizsgálati kérelmek és az ellenkérelem
[16] Az I. rendű alperes felülvizsgálati kérelmében kérte
a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, és

1393
elsődlegesen új határozat hozatalával a kereset
elutasítását, másodlagosan a másodfokú bíróság új
eljárásra és új határozat hozatalára utasítását. A
felülvizsgálati kérelem szerint a jogerős ítélet sérti a
régi Ptk. 320. § (1) bekezdését és a 207. § (1)
bekezdését, a második rendelet 90. §-át és 92. §-át,
az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: működési
kézikönyv) 494.3. pontját, 494.4. pontját, 504.1.
pontját, 504.2. pontját és 508.1. pontját, valamint a
Kúria iránymutató jogértelmezését.
[20] A II. rendű alperes felülvizsgálati kérelmében kérte a
jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, és
elsődlegesen új határozat hozatalával a kereset
elutasítását, másodlagosan a másodfokú bíróság új
eljárásra és új határozat hozatalára utasítását. A
felülvizsgálati kérelem szerint a jogerős ítélet sérti a
régi Ptk. 320. § (1) bekezdését és a 207. § (1)
bekezdését, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 618. § (1)
bekezdés b) pontját, a második rendelet 90. § (2)
bekezdés a) pontját, a működési kézikönyv 503.3. és
503.4.
pontját,
valamint
a
Kúria
Kfv.IV.35.695/2017.
számú
határozatában
kimunkált ítélkezési gyakorlatot.
[23] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében kérte a
jogerős ítélet hatályában való fenntartását.
A Kúria döntése és jogi indokai
[25] A Pp. 413. § (1) bekezdése és a 423. § (1) bekezdése
alapján a Kúria a jogerős határozatot a felülvizsgálati
kérelemben megjelölt megsértett jogszabályhely, az
ott előadott jogszabálysértés, illetve a Kúria közzétett
határozatától jogkérdésben való eltérés, valamint a
kérelem jogi indokai által meghatározott keretek
között vizsgálhatja felül.
[29] Eljárási jogszabálysértésként a II. rendű alperes arra
hivatkozott, hogy a másodfokú bíróságnak a
fellebbezést vissza kellett volna utasítania a felperesi
jogi képviselő elektronikus aláírási tanúsítványának
hiányossága miatt.
[30] A felülvizsgálati kérelemben hivatkozott Ügyvédi tv.
18. § (1) bekezdése akkor alkalmazandó, ha
jogszabály elektronikus aláírás használatát írja elő. A
polgári perben benyújtott beadványok alaki kellékeit
szabályozó Pp. 114. §-a nem tartalmaz ilyen előírást.
A Pp. 114. § (3) bekezdés második fordulata szerint
ügyvédi képviselet esetén a beadvány első példányát
a Pp. szerint meghatározott, teljes bizonyító erejű
magánokirati formának megfelelően kell elkészíteni.
A Pp. 325. § (1) bekezdés f) és g) pontja alapján teljes
bizonyító erejű a magánokirat akkor, ha az aláíró
elektronikus aláírást helyez el az elektronikus
okiraton, de abban az esetben is, ha azt a Kormány
rendeletében
meghatározott
azonosításra
visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással
(a továbbiakban: AVDH) hitelesíti. Ez a szabályozás
összhangban áll az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet 12. § (1) bekezdés b) és d) pontjában
írtakkal. A Kúria gyakorlata szerint, ha a papíralapú
okirat elektronikus okirattá történő digitalizálása után
a beadvány AVDH hitelesítéssel van ellátva, az
megfelel az elektronikus úton, a jogszabályokban
meghatározott módon történő benyújtás, a teljes
bizonyító erejű magánokirat követelményének
(Kúria Kpkf.V.35.415/2021/3. [12]). A felperes
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[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

fellebbezését e követelménynek megfelelően
terjesztette elő, ezért azt nem kellett visszautasítani,
így a jogerős ítélet nem sérti a Pp. 618. § (1) bekezdés
b) pontját.
Az ügy érdemében a felülvizsgálati kérelmek alapján
a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia,
hogy a szabálytalansági döntésben elrendelt elállás a
régi Ptk. 320. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatnak
minősül-e figyelemmel a régi Ptk. 207. § (1)
bekezdésére, valamint a második rendelet és a
működési kézikönyv szabályozására. A jogerős ítélet
ezzel kapcsolatos következtetése sérti-e ezeket a
jogszabályi rendelkezéseket, az jogkérdésben eltér-e
a Kúria hivatkozott, közzétett határozataitól.
A támogatási jogviszonnyal összefüggésben
megalkotott Korm. rendeletek – többek között – az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó
általános rendelkezések megállapításáról és az
1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló 1083/2006/EK rendelet (a továbbiakban: EK
rendelet) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítanak meg [első rendelet 68. § a) pont, második
rendelet 123. § a) pont], vagyis az uniós jog
érvényesülését szolgálják. Az első és a második
rendelet szabályait és fogalmait ezért az EK
rendeletre figyelemmel kell értelmezni (Kúria
Pfv.V.20.231/2018/11. [39], megjelent: BH
2019.304.). Az Európai Unió általános hatályú és
közvetlenül alkalmazandó e kötelező jogi aktusa
szerint a közreműködő szervezet olyan közjogi vagy
magánjogi intézmény, amely az irányító hatóság
nevében hajt végre feladatokat a kedvezményezettek
vonatkozásában (2. cikk 6. pont). A közreműködő
szervezetet arra jelölik ki, hogy az irányító hatóság
feladatait – annak felelősségére – elvégezze [59. cikk
(2) bekezdés]. E szabályozással összhangban a
támogatási szerződést a közreműködő szervezet a
támogató képviseletében eljárva kötötte meg. Az
irányító hatóság a tagállam által az operatív program
irányítására kijelölt nemzeti, regionális vagy helyi
hatóság, illetve közjogi vagy magánszerv [59. cikk
(1) bekezdés a) pont].
A támogatási szerződés megkötésekor hatályos első
rendelet – a második rendelet 2. § (1) bekezdés 27–
28. pontjában írtakkal szemben – kifejezetten nem
tartalmazza, hogy a támogatási szerződés polgári jogi
szerződés, a támogatási jogviszony polgári jogi
jogviszony. A régi Ptk. 198. § (1) bekezdése,
a 205. § (1)–(2) bekezdése, valamint a támogatási
szerződés és az ÁSZF szabályozása alapján
ugyanakkor a perbeli támogatási szerződés polgári
jogi szerződésnek, a támogatási jogviszony a régi
Ptk. 1. § (1) bekezdése szerinti polgári jogi
jogviszonynak minősül figyelemmel az 1/2012. (XII.
10.) KMK–PK véleményben írtakra is. A polgári jogi
jogviszony fennállása kérdésében a felek és a
másodfokú bíróság álláspontja megegyező.
A 2011. március 1-jét megelőzően közzétett felhívás
ellenére a szabálytalanságkezelésre a második
rendelet szabályozását kell alkalmazni, amelynek
részletszabályait a működési kézikönyv tartalmazza
[második rendelet 122. § (4) bekezdés, 2. § (1)
bekezdés 4. pont, működési kézikönyv 3. §].
A 3385/2018. (XII. 14.) AB határozat [29]
bekezdésében írtak szerint a szabálytalansági eljárás
a támogatási szerződés szerződő felei, illetve a

támogatást nyújtó fél felettes szerve közötti eljárás
arra vonatkozóan, hogy a támogatott a támogatás
jogszabályi és szerződésben meghatározott
feltételeinek eleget tett-e, szerződésszerűen
teljesített-e. Ha megállapítást nyer, hogy a támogatott
a feltételeknek nem tett eleget, a másik szerződő fél
(a támogató) – többek között – a szerződéstől
elállhat. A támogatási szerződés sajátos szerződés, a
szabálytalansági eljárás és annak jogkövetkezményei
sajátos eljárási forma, amelyben keverednek a
polgári jogi és a közjogi elemek. A támogatási
szerződés tárgyát közpénz felhasználása képezi, a
szerződés azonban nem hatósági, hanem polgári jogi
szerződés. A közpénz felhasználásának módját a
lebonyolításban részt vevő szervezet egy hatósági
jellegű eljárásban ellenőrzi, a szerződésszegés
jogkövetkezménye azonban közjogi jellegű és
polgári jogi (elállás) is lehet. A szabálytalansági
eljárás, amennyiben szabálytalanság megállapítására
került sor, az ennek megtörténtét rögzítő
tájékoztatással zárul [24]. A szabálytalansági
eljáráson belül egyszeri jogorvoslatra van lehetőség
[29].
[36] A támogatási szerződésekkel kapcsolatos – a
felülvizsgálati kérelmekben is hivatkozott – kúriai
határozatok nagy részét közigazgatási bírósági
eljárásban hozták, és azok alapvetően hatásköri
kérdésekkel
foglalkoztak.
A
Kúria
Kfv.IV.35.695/2017/8. számú, EBH 2019.K.10.
számon közzétett határozata [35] bekezdésében írtak
szerint a támogatási szerződés megkötésével a felek
között polgári jogi jogviszony jön létre, amely
jogviszonyban az irányító hatóság nem közigazgatási
határozatot hoz, hanem polgári jogi nyilatkozatot
tesz. A nyilatkozat jellegén nem változtat az a
körülmény, hogy annak megtétele eljárásrendjét
jogszabály határozza meg, valamint a támogató
oldalán a döntés meghozatalában és az ellenőrzési
feladatok elvégzésében államigazgatási szerv is részt
vesz. A Kúria Kpkf.V.39.273/2020/6. számú
végzésének [2], [17] és [18] bekezdése szerint a
szabálytalansági eljárásban meghozott döntések –
így
a
per
tárgyát
képező
elállás
jogkövetkezményének
elrendelése
–
nem
minősülnek közigazgatási tevékenységnek, ezért
nem lehet azok jogszerűségét közigazgatási
jogvitában vizsgálni. A közigazgatási eljárásokban
az elállással mint polgári jogi jogintézménnyel nem
foglalkoztak. A jelen ügyben ezért a megsértettként
állított második rendelet és a működési kézikönyv
szabályozásából kiindulva, a jogszabályi háttér
figyelembevételével, a konkrét szabálytalansági
döntés vizsgálata alapján kellett a jognyilatkozatot
értelmezni a régi Ptk. 207. § (1) bekezdése alapján.
[37] A második rendelet szerint a szabálytalansági eljárás
lezárása két aktust tartalmaz. Egyrészt a
szabálytalanság megtörténtének vagy annak hiánya
megállapítását, másrészt jogkövetkezmény vagy
intézkedés
elrendelését;
szabálytalanság
megállapításakor
a
lezárás
mindenképpen
tartalmazza mindkét elemet [90. § (2) bekezdés].
Szabálytalanság megállapítása esetén négyféle
jogkövetkezmény rendelhető el [90. § (3) bekezdés]:
az elszámolható költségek csökkentése és a
jogosulatlanul
igénybe
vett
támogatás
visszafizetésére kötelezés; a támogatási szerződéstől
való elállás; a támogatási rendszerből történő kizárás;
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uniós jogi aktusban meghatározott egyéb
jogkövetkezmény
alkalmazása.
E
jogkövetkezmények közül az elállás polgári jogi
jellegű. A szabálytalansági eljárás eredményéről a
kedvezményezettet a szervezet szabálytalanságfelelőse értesíti [91. § (2) bekezdés]. Az a
kedvezményezett, akire nézve a szabálytalansági
döntés a támogatási jogviszonyból származó jogokat
vagy kötelezettségeket állapít meg, módosít, illetve
megszüntet, a szabálytalansági döntés ellen
jogorvoslattal élhet [92. § (1) bekezdés]. A második
rendelet 90. § (2) bekezdés a) és b) pontja
szabályozásából
következően
szabálytalanság
megállapításakor a jogorvoslat kiterjed a
szabálytalanság megtörténtének a megállapítására és
a
jogkövetkezmény
elrendelésére
is.
A
szabálytalansági
döntésben
meghatározott
jogkövetkezmények érvényesítését a jogorvoslati
eljárás végéig fel kell függeszteni [92. § (2)
bekezdés]. A jogorvoslati kérelem alapján a
szabálytalansági döntést helybenhagyják vagy
megsemmisítik [99. § (1) bekezdés], amit a
szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet közöl
a kedvezményezettel [99. § (3) bekezdés].
[38] A működési kézikönyv szerint a szabálytalansági
eljárás célja annak megállapítása, hogy történt-e
szabálytalanság, az milyen következményekkel jár,
és ezek miként kezelhetők. A szabálytalansági eljárás
az azt lefolytató szervezet vezetőjének a döntésével
zárul, aki a szabálytalansági gyanú megalapozottsága
esetén megállapítja, hogy szabálytalanság történt,
ezzel egyidejűleg dönt a jogkövetkezmények
alkalmazásáról. A jogorvoslati döntést követően az
alapügyben eljárt szervezet tájékoztatja azt a
kedvezményezettet, akire nézve a jogorvoslati döntés
a támogatási jogviszonyból származó jogot vagy
kötelezettséget állapít meg, módosít, illetve szüntet
meg.
[39] A fentiekből következően a szabálytalansági
eljárásban azt kell megállapítani, hogy történt-e
szabálytalanság,
ha
igen,
az
milyen
következményekkel jár, és ezeket miként kell
kezelni. A szabálytalansági eljárás lezárása a
szabálytalanság megtörténtének megállapítása
mellett ezért az arról való döntést foglalja magában,
hogy a szabálytalanság súlyára figyelemmel a
következmények
kezeléséhez
melyik
jogkövetkezmény milyen mértékű alkalmazása
szükséges. A szabálytalansági eljárást lefolytató
szervezet vezetője dönt a jogkövetkezmény
alkalmazásáról, ami polgári jogi jellegű elállás is
lehet. A támogatási szerződéssel létrejött polgári
jogviszonyban
a
szabálytalanság
jogkövetkezményeként elrendelt elállás polgári jogi
jognyilatkozat, függetlenül attól, hogy annak
eljárásrendjét jogszabály határozza meg, és abban
államigazgatási szerv is részt vesz (Kúria Kfv.IV.35.
695/2017/8., megjelent: EBH 2019.K.10. [35]; Kúria
Kpkf.V.39.273/2020/6.
[17],
Kúria
Kpkf.VI.40.329/2020/2. [23], [26]). Az elállással
szemben a kedvezményezett azért terjeszthet elő
jogorvoslati kérelmet, mert a szabálytalansági döntés
(az elállás) a támogatási jogviszonyra vonatkozik és
polgári jogi joghatást vált ki [második rendelet 92. §
(1) bekezdés]. A jogorvoslati eljárás megindításáról
vagy ennek hiányáról szintén értesíteni kell azt a
kedvezményezettet,
akinek
a
támogatási
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[40]

[41]

[42]

[43]

szerződésből származó jogait vagy kötelezettségeit a
szabálytalansági döntés érinti [második rendelet
92. § (4) bekezdés]. A jogorvoslati eljárás során azt
vizsgálják, hogy történt-e szabálytalanság, valamint
annak súlyához, következményeihez igazodó
jogkövetkezmény-e az elállás. A jogorvoslati döntést
végül ugyancsak közlik a kedvezményezettel, mert
az szintén a polgári jogi támogatási jogviszonyra
vonatkozik.
A polgári jogi jogviszony keretében a
szabálytalansági döntésben elrendelt elállás ezért
olyan egyoldalú jognyilatkozat (régi Ptk. 199. §
második fordulat), amely a másik fél
tudomásszerzésével válik hatályossá [régi Ptk. 214. §
(1) bekezdés]. A jognyilatkozatot ezt követően – a
polgári jog általános szabályozása alapján – nem
lehetne visszavonni [régi Ptk. 214. § (2) bekezdés],
mert ahhoz a nyilatkozattevő kötve van [régi Ptk.
211. § (1) bekezdés]. A speciális szabályozás a
jogorvoslati kérelem alapján erre mégis lehetőséget
biztosít [második rendelet 94. § (2) bekezdés]. A
jogorvoslat lehetősége nem zárja ki a szerződést
felbontó hatást [régi Ptk. 320. § (1) bekezdés], hanem
– a második rendelet speciális szabályozásából
eredően – bizonytalan jövőbeli eseményt
(felfüggesztő feltételt) jelent. Az elálló nyilatkozat
hatálya a jogorvoslati kérelem előterjesztésének
hiánya, visszavonása vagy a szabálytalansági döntés
helybenhagyása bekövetkeztével áll be [régi Ptk.
228. § (1) bekezdés].
A jelen ügyben az I. rendű alperes a felperesnek
címzett és megküldött levélben arról tájékoztatta a
felperest, hogy a szabálytalansági eljárást
szabálytalanság megállapításával zárta le. A
szabálytalansági döntést az ÁSZF 9.3. pontja alapján
írásban indokolta. Ennek körében megállapította a
szabálytalanság megtörténtét, valamint elrendelte a
támogatási szerződéstől való elállást és ennek
következtében a támogatás visszakövetelését. Az
elálló
nyilatkozatot
a
második
rendelet
normaszövegével megegyezően szövegezte meg. Az
a polgári jogi jogkövetkezmény alkalmazására
vonatkozott, mert az elállás a szerződést felbontja
[régi Ptk. 320. § (1) bekezdés], és ezáltal válik
lehetővé a teljesített szolgáltatás visszakövetelése
[régi Ptk. 319. § (3) bekezdés]. Az irányító hatóság
tehát ezen a módon nyilatkozott a szerződéstől való
elállásról. Mindezek alapján a speciális szabályozási
környezetben a fentiek szerint tett I. rendű alperesi
nyilatkozatot a felperesnek úgy kellett értenie, hogy
az elállásra vonatkozó egyoldalú nyilatkozat [régi
Ptk. 207. § (1) bekezdés].
A jogerős ítéletben megfogalmazott ezzel ellentétes
következtetés – a régi Ptk. 320. § (1) bekezdése,
valamint a második rendelet 90. § (2) bekezdés a)
pontja és a (3) bekezdés b) pontja alapján elrendelt
elállással kapcsolatban – sérti a régi Ptk. 207. § (1)
bekezdését.
Az ügy érdemére kiható jogszabálysértésre
figyelemmel a Kúria a Pp. 424. § (3) bekezdése
alapján a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte. A
másodfokú bíróság az elállási jognyilatkozattal
kapcsolatos eltérő jogi álláspontja miatt nem
vizsgálta az elsődleges kereset további indokait,
valamint a másodlagos keresetet ([20]). A Kúria ezért
a Pp. 424. § (3) bekezdése alapján az ügyben eljárt
másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat
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hozatalára utasította. Az új eljárásban a másodfokú
bíróságnak az elsődleges kereset további indokaival
és a másodlagos keresettel kapcsolatos felperesi
fellebbezést kell elbírálnia [Pp. 424. § (4) és (6)
bekezdés]. A Kúria jelen döntésével az elállási
jognyilatkozat kérdését elbírálta, amely a
megismételt eljárásban köti az eljáró bíróságot és a
feleket, egyúttal kizárja az e kérdésekben való
ismételt
határozathozatalt
(Kúria
Pfv.V.21.327/2020/8. [59]–[60]).
(Kúria Pfv.I.20.591/2021/45.)
I. A Kúria mellőzi a jogerős ítélet
felülvizsgálatát a hivatkozott jogszabálysértés
239
és a jogerős ítélet indokolása közötti összefüggés

hiányán túl a jogvitában nem irányadó, nem adekvát
és a fél által is indokolás nélkül hivatkozott
jogszabályhelyek alapján.
II. Abban az esetben, ha a megbízási szerződésben
kikötött sikerdíjat a megbízó a kifizetés feltételének
hiányában fizette meg, a megbízott a vagyoni előny
visszatérítésére jogalap nélküli gazdagodás jogcímen
köteles.
III. A jogalap nélküli gazdagodással a felek között a
szerződéses jogviszonyuktól független, önálló kötelmi
jogviszony jött létre [2016. évi CXXX. törvény (Pp.)
413. § (1) bek. b)–c) pont; 2013. évi V. törvény (Ptk.)
6:86. § (1) bek., 6:579. §].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az alperes állami támogatásokhoz kapcsolódó
pályázatok előkészítésével és tanácsadással is
foglalkozó cég. A megbízó felperes és a megbízott
alperes között 2018. október 1-jén eseti megbízási
szerződés
jött
létre
munkahelyteremtő,
kapacitásbővítő beruházás előminősítésére bruttó
1 524 000 forint megbízási díjért. A felek 2018.
október 15-én megbízási keretszerződést kötöttek a
külső források igénybevételével megvalósítani
kívánt üzem beruházási terv – mint projekt – kapcsán
tanácsadói, projekt képviseleti feladatok ellátásra. A
szerződés I.1.4. pontjában a megbízott alperes a
projektfinanszírozás/támogatás
megszerzésével
kapcsolatban többek között vállalta az aktív
közreműködést a pénzügyi források megszerzésében
[befektetői tőke, pályázatok, EKD támogatás (egyedi
kormánydöntéssel nyújtható készpénztámogatás),
banki hitelek, biztosítékok, lízing, egyéb
finanszírozás]. A VIII.8.1.a) pont szerint az I. pontba
foglalt feladatok kapcsán a megbízott megbízási díjra
jogosult. Az alperes a tanácsadásért bruttó 6 350 000
forint megbízási díjat számlázott ki 2018. október 16án.
[2] A megbízási keretszerződés releváns VIII.8.1.b)
pontja szerint: amennyiben a Megbízó a
megvalósítani kívánt beruházásához a Megbízott
munkájának eredményeként az 1.3. – helyesen 1.4. –
pontban foglalt források megszerzésére válik
jogosulttá, akár indikatív módon is – ideértve az
indirekt módon megszerzett forrásokat is –, úgy a
Megbízott az elvégzett munkája ellenértékeként
sikerdíjra is jogosult, amelynek mértéke a nettó
projektérték önerővel csökkentett összegének 4%-a
+ áfa, amelyből 1% + áfa a finanszírozási forrás
elérhetőségét vagy támogatási jogosultságot igazoló
nyilatkozat kézhezvételekor esedékes. A további 3%

+ áfa sikerdíj a finanszírozási forrásokhoz vagy
támogatásokhoz kapcsolódó szerződések megkötését
követően esedékes. Önerőnek minősül a Megbízott
közreműködése nélkül megszerzett, a projekt
megvalósításához a Megbízó által biztosított saját
tőke vagy saját teljesítés.
[3] A felperes által a projekt megvalósítására alapított
projektcéget a Külgazdasági és Külügyminisztérium
Beruházásösztönzési Főosztálya 2018. december 6án arról tájékoztatta, hogy a 2010/2014. (VIII. 27.)
Korm.
rendeletben
foglalt
támogathatósági
feltételeket megvizsgálva a beruházás jogosult lehet
a kormány egyedi döntése alapján történő
támogatásra. A projekt értékelését a Nemzeti
Befektetési Ügynökség végzi, az elnöke fog
tájékoztatást nyújtani a beruházáshoz megajánlható
közvetlen támogatás mértéke tárgyában hozott
döntésről.
[4] Az üzleti terv szerinti beruházási összeg,
5 586 450 000 forint alapján az alperes által 2018.
december 6-án a sikerdíj 1%-áról, 49 663 541
forintról kiállított számlát a felperes teljesítette.
[5] A felperes a vártnál nagyságrenddel kisebb összegű
támogatásra kapott ajánlatot, így a projekt –
megfelelő források hiányában – nem valósult meg.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[6] A felperes a keresetében az alperes kötelezését kérte
49 663 451 forint és ennek 2018. december 7.
napjától járó késedelmi kamata megfizetésére
elsődlegesen
a
megbízási
keretszerződés
létrejöttének hiányában, másodlagosan annak
jóerkölcsbe ütközése, harmadlagosan jogalap nélküli
kifizetés miatt. Érvényesített jogként az elsődleges és
harmadlagos kereseti kérelme kapcsán a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:579. § (1) bekezdését, a
másodlagos keresete vonatkozásában a Ptk. 6:113. §
(1) bekezdését jelölte meg. A harmadlagos keresetet
azzal indokolta, hogy az 1% sikerdíjat megalapozó
eredmény nem következett be.
[7] Az alperes az ellenkérelmében a kereset elutasítását
kérte.
Az első- és a másodfokú ítélet
[8] Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította.
Indokolása szerint a megbízási keretszerződés
létrejött és érvényes. A keretszerződés VIII.8.1.b.
pontjából kitűnik, hogy az 1% + áfa mértékű sikerdíj
feltételét képező, a külső forrásra való jogosulttá
válás akkor következik be, ha a finanszírozási forrás
a megbízó részére elérhető, vagy rendelkezésre áll a
támogatási jogosultságot igazoló nyilatkozat. Ennek
a Külgazdasági és Külügyminisztérium levele
megfelel. A felperes emellett az alperes
tevékenységének eredményeként jogosulttá vált a
Pénzügyminisztérium 2019. január 21-én keltezett
levele alapján adókedvezményre és az S. Bank Zrt.
2019. július 1-én keltezett irata alapján beruházási,
forgóeszköz hitelre is. A projekt ezen forrásai tehát
hozzáférhetővé váltak, így az alperes a sikerdíjra
jogosult.
[9] A másodfokú bíróság a felperes fellebbezése folytán
meghozott ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét
megváltoztatta és kötelezte az alperest, hogy fizessen
meg a felperesnek 49 663 541 forintot, és ennek
2018. december 7-től a kifizetésig járó késedelmi
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kamatát. Az indokolásában a Ptk. 6:272. §
felhívásával rögzítette, hogy a szerződés létrejött: a
sikerdíj a megbízási szerződésben meghatározott és
kiszámítható, a felek a díjat sikerdíjként is
kiköthették, az eredménykötelemre jellemző
díjmeghatározás vegyül az ügyviteli jellegű
megbízási szerződés típusjegyeivel, a szerződés e
tekintetben eredménykötelem természetűvé vált [Ptk.
6:59. § (2) bekezdés]. A megbízási keretszerződés
érvényes: a megbízott alperes által megszerzett
forrásokhoz kötődő sikerdíjra vonatkozó kikötés nem
ütközik a jóerkölcsbe. Önmagában az, hogy a felek a
megbízási szerződés VIII.8.1.b) pontját eltérően
értelmezik, nem a szerződés érvénytelenségének
megállapítására, hanem a szerződés tartalmának a
Ptk. 6:86. § (1) bekezdése szerinti meghatározására
ad alapot. Az alperes aktív közreműködést vállalt a
szerződés 1.4. pontjában felsorolt források
megszerzésében. A sikerdíj feltétele nem csupán egy
adott típusú vagy bármilyen összegű forrás
elérhetővé válása, hanem olyan összegű forrásé,
amelyből a tervezett beruházás megvalósítható, azaz
amely megegyezik a projekt értékével. A sikerdíj
összegének kiszámításakor a projekt értékéből le kell
vonni a felperes által biztosított saját tőkét és saját
teljesítést.
[10] Az alperest, mint megbízottat nem illeti meg sikerdíj
olyan forrás után, amelyre tevékenysége
következtében a felperes még nem vált jogosulttá,
nem vált számára elérhetővé. A másodfokú bíróság
szerint a felperes a fellebbezésében csak azt
kifogásolta alappal, hogy bekövetkezett az 1%
sikerdíj
fizetési
kötelezettség
szerződésben
meghatározott feltétele, az, hogy a beruházás
megvalósításához szükséges összes forrás elérhetővé
váljon, vagy ilyen összegre támogatási jogosultságot
igazoló okirat álljon rendelkezésre. Az alperes sem
állította azt, hogy a felperes jogosulttá vált az összes
forrásra, a fellebbezési ellenkérelme szerint is a
tevékenysége révén csak 2 273 127 000 forint
forrásra szerzett jogosultságot. Ennek azonban jogi
relevanciája
nincs,
mert
a
beruházás
megvalósításához szükséges összes forrás nem állt
rendelkezésre. A sikerdíj fizetésének szerződési
feltétele ezért – eltérően az elsőfokú bíróság
ítéletében foglaltaktól – nem következett be, az nem
illette meg az alperest. Az alperes így jogalap nélkül
gazdagodott a felperes által sikerdíj címén kifizetett
összeggel, azt a Ptk. 6:579. § (1) bekezdése alapján
köteles visszafizetni. A jogalap nélküli gazdagodás
szabályainak alkalmazhatóságát a szerződéses
kötelem önmagában nem zárja ki. A jogalap nélküli
gazdagodás, mint szubszidiárius jogcím akkor nem
alkalmazható, ha a követelésnek más – akár
jogszabályon, akár szerződésen alapuló – jogcíme
van. A szerződéses partner rovására előállott
gazdagodást a Ptk. 6:579. § alapján kell visszatéríteni
akkor, ha a vagyoneltolódásra a szerződéses
jogviszony nem adott jogalapot, illetve a
szerződésszegés szabályai alapján sem orvosolható
az igazolatlanul előállott gazdagodás. Mivel arra
nézve nem merült fel adat a perben, hogy a
túlfizetésre az alperes szerződésszegő magatartása
folytán került sor, azt kell megállapítani, hogy a
felperes
az
indokolatlan
vagyoneltolódás
kiküszöbölése érdekében kizárólag jogalap nélküli
gazdagodás visszafizetése iránti igénnyel léphetett
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fel, a gazdagodás visszaigényléséhez más jogcímmel
nem rendelkezett (BH 2010.333).
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[11] Az alperes a felülvizsgálati kérelmében a jogerős
ítélet hatályon kívül helyezését és a keresetet
elutasító határozat hozatalát, másodlagosan a
másodfokú bíróság új eljárásra és új határozat
hozatalára
utasítását
kérte.
Megsértett
jogszabályként a Ptk. 6:86. § (1) bekezdését jelölte
meg. A jogszabálysértést azzal indokolta, hogy a
másodfokú bíróság az egyes szerződési feltételeket
és nyilatkozatokat nem a szerződés egészével
összhangban értelmezte, a szerződést iratellenesen
nyilvánította eredménykötelemmé. Az alperes
kiemelte, hogy a tevékenysége révén a felperes
2 273 127 000 forint külső forrásra szerzett
jogosultságot. Téves és iratellenes az a megállapítás,
amely szerint az alperes feladata lett volna az összes
forrás,
5 586 450 000
forint
megszerzése.
Hangsúlyozta azt is, hogy a felek között nem volt vita
abban, hogy az 1% sikerdíj a támogatási jogosultság
megszerzésekor esedékes, amelyet a szerződés
VIII.8.1.b) pontja pontosan körülírva tartalmaz. A
Ptk. 6:579. § szerinti jogalap nélküli gazdagodás,
mint szubszidiárius jogcím nem alkalmazható, mert
a követelésnek szerződésen alapuló jogcíme van.
[12] Megsértett jogszabályként jelölte meg a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 21. § (2) bekezdés a) pontját, (4)
bekezdését a követelés áfa tartalmának figyelembe
vétele miatt, a 237. § (1) bekezdését, a (3) bekezdés
a)–c) pontjait, a 270. § (l) bekezdését, a 279. § (1)
bekezdését, a 386. § (1), 346. § (l), (4), (5)
bekezdését. A jogszabálysértést azzal indokolta,
hogy a jogerős ítélet nem tartalmazza a bíróság által
megállapított tényeket, az ítélet alapjául szolgáló
jogszabályok értelmezését, a megállapított tényekre
vonatkozó
bizonyítékokat,
a
tények
megállapításának egyéb körülményeit, továbbá
azokat az okokat, amelyek miatt a bíróság valamely
tényállítást nem talált bizonyítottnak.
[13] A felülvizsgálati kérelem további érvei szerint a
szerződés VIII.8.l.b) pontjában rögzített, 1%
sikerdíjhoz
kötött
teljesítés
tényszerű
bekövetkezésére figyelemmel a másodfokú bíróság
megsértette a Ptk. 6:122. §-át, a 6:123. § (l)
bekezdését, a Ptk. 6:176. § (5) bekezdését, a Ptk.
6:179. § (1)–(2) bekezdését és a 6:592. § (1)
bekezdését is, mert nem vette figyelembe, hogy az
alperes határidőhöz nem kötött további teljesítése,
további források megszerzése a felperes hibájából
vált lehetetlenné. Az alperes a Ptk. 6:89. § (3) és (5)
bekezdése és a Pp. 33. § megsértését azért állította,
mert nem vette figyelembe, hogy a felperes az
alpereshez intézett jognyilatkozatát a szerződés
megkötésétől számított egyéves határidőn túl
terjesztette elő és a megtámadási határidő megnyílása
után a szerződési akaratát ráutaló magatartásával
többször megerősítette. Hibás ténymegállapítás és a
szerződéssel, valamint a tényállással ellentétes, hogy
a sikerdíj a megszerzett forrásokhoz kötődött volna.
Az 1% sikerdíj már akkor megillette, amikor a
felperes jogosulttá vált a Magyar Kormány
támogatására. Az alperes kiemelte, hogy nem volt
szerződési feltétel az összes forrás elérhetővé válása.
A két külön feltétel bekövetkezése esetén járó
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sikerdíj félreértelmezése és összekapcsolása
jogszabályellenes. Az alperes által hivatkozott
további jogszabályhelyek: Ptk. 6:58. §, 6:59. §,
6:61. §, 6:62. § (1) bekezdés, 6:63. § (5) bekezdés,
6:64. § (1) bekezdés, 6:86. § (1) bekezdés, 6:87. § (1)
bekezdés, 6:90. §, 6:125. §, 6:126. §, 6:127. §,
6:150. §, 6:180. §.
[14] A felülvizsgálati kérelem szerint a jogerős ítélet eltér
a Kúria Gfv.VII.30.676/2017/8. számú határozatától.
Az a része, amelytől a felülvizsgálattal támadott
ítéleti rendelkezés jogkérdésben eltér: „a perbeli
megbízási szerződések 18. pontjában kikötött
sikerdíj vonatkozásában a másodfokú bíróság szintén
okszerűen értékelte a rendelkezésre álló,
bizonyítékokat, amikor megállapította, hogy a
felperes által elkészített pályázatok sikeresek voltak.
A megbízási szerződéssel elérni kívánt eredmény
ugyanis – a szerződés szövege szerint – nem a
támogatási szerződés megkötése, hanem a kedvező
támogatási döntés volt.”
[15] A felperes a felülvizsgálati ellenkérelmében kérte a
jogerős ítélet hatályában való fenntartását. Kiemelte,
hogy az eljárás során végig vitatta azt, hogy az
alperes munkájának eredményeként akár 1 Ft
támogatásra is jogosulttá vált volna. Az alperes nem
adta (észszerű) magyarázatát annak, hogy a jogerős
ítélet megváltoztatását mennyiben és milyen okból
kívánja a megjelölt jogszabályhelyek alapján, az
indokolás vélt hiányosságai mennyiben hatottak ki a
jogerős ítéletre. A jogszabályhelyek idézése nem
felel meg a Pp. 413. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
követelményeknek, ezért azokat figyelmen kívül kell
hagyni.
A Kúria döntése és jogi indokai
[16] A felülvizsgálati kérelem nem alapos, a jogerős ítélet
a hivatkozott okokból nem jogszabálysértő. A Kúria
a másodfokú bíróság helytálló indokaival egyetértett,
azok megismétlése nélkül, a felülvizsgálati kérelem
érvei ellenében mutat rá a következőkre.
[17] A felülvizsgálat, mint rendkívüli jogorvoslat, a
jogerő áttörésének kivételes eszköze, amelyre csak a
törvényben meghatározott esetekben és feltételek
fennállása esetén kerülhet sor. Az alperes a jogerős
ítélet felülvizsgálatát a Kúriától a Pp. 406. § (1)
bekezdése alapján az ügy érdemére kiható
jogszabálysértésre
hivatkozással
is
kérte.
A Pp. 413. § (1) bekezdés b) pontja alapján a
felülvizsgálati kérelem egymással szorosan
összefüggő
kötelező
tartalmi
kellékei
a
jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely
megjelölése, valamint annak kifejtése, hogy a fél a
határozat megváltoztatását milyen okból kívánja. Ez
megköveteli a féltől a jogerős ítélet általa sérelmezett
és a rendkívüli perorvoslatot megalapozó
fogyatékosságának a bemutatását – a megsértett
jogszabályhely
megjelölése
mellett
–
a
jogszabálysértés tartalmi körülírásával, az arra
vonatkozó jogi álláspontjának a kifejtésével. A
felülvizsgálati kérelem e tartalmi elemei határozzák
meg a Kúria felülbírálati lehetőségének a tartalmi és
perjogi kereteit.
[18] A másodfokú bíróság a felperes fellebbezése folytán
meghozott ítéletében az elsőfokú bíróság keresetet
elutasító ítéletét megváltoztatta és helyt adott a
harmadlagos keresetnek. Az elsődleges és a
másodlagos kereset elutasítása miatt a felperes
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felülvizsgálati kérelemmel nem élt, ezért a Kúria
előtti rendkívüli jogorvoslati eljárás tárgya az alperes
felülvizsgálati kérelme alapján a jogerős ítéletnek az
alperest a harmadlagos kereset alapján marasztaló
rendelkezése volt. Ebből következően a Kúria a
jogerős ítéletet ebben a részében vizsgál(hat)ta felül,
a
felülvizsgálati
eljárásnak
a
megbízási
keretszerződés létrejötte és érvényessége nem volt
tárgya. Az egymással eshetőleges viszonyban álló
több kereset (látszólagos tárgyi keresethalmazat)
közül a harmadlagos kereset nem összegszerűségi,
hanem a létrejött és érvényes szerződés teljesítésével
kapcsolatos jogvita: arról kellett dönteni, hogy
teljesült-e az 1% sikerdíj kifizetésének szerződési
feltétele. A harmadlagos
kereset érdemi
elbírálásához,
a
jogalap
nélküli
fizetés
megállapításához szükséges releváns tényként a
szerződés teljesítése, a díjra vonatkozó kikötés és
teljesítés bizonyítékaként – az alperes és az elsőfokú
bíróság által – állított okiratok tartalma alapján volt
megítélhető. Az alperesnek a felülvizsgálati
kérelmében ebben a keretben kellett az adekvát
jogszabályhely(ek)
megsértését
állítania
és
indokolnia.
[19] A Kúria kizárólag a felülvizsgálati kérelmet
előterjesztő fél által megjelölt és tartalmában is
kifejtett
anyagi
jogi
és
eljárásjogi
jogszabálysértéseket
vizsgálhatja.
A
jogszabályhelyek
megjelölése
mellett
a
jogszabálysértést tartalmilag is körül kell írni, azzal
kapcsolatban a félnek a jogi álláspontját is
részletesen ki kell fejtenie, ismertetnie kell a
jogszabálysértésre való hivatkozása indokait, szabad
szöveges formában megfogalmaznia a jogerős ítélet
sérelmezett, rendkívüli perorvoslatot megalapozó
fogyatékosságát. Azok a hivatkozások, amelyek
esetében a törvény által előírt tartalmi
követelmények maradéktalanul nem teljesülnek,
érdemben nem vizsgálhatók, azokat a Kúria
figyelmen kívül hagyja [Pp. 413. § (1) bekezdés b)
pont, 415. § (1) bekezdés f) pont, a felülvizsgálati
kérelem hivatalbóli elutasításának egyes kérdéseiről
szóló 1/2016. (II. 15.) PK vélemény 4. pontja és az
ahhoz fűzött indokolás]. A kifejtettekre tekintettel a
Kúria mellőzte a jogerős ítélet felülvizsgálatát a
hivatkozott jogszabálysértés és a jogerős ítélet
indokolása közötti összefüggés hiányán túl a
harmadlagos kereset alapjául szolgáló jogvitában
nem irányadó, nem adekvát és az alperes által is
indokolás
nélkül
hivatkozott
következő
jogszabályhelyek alapján.
[20] A felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálásának
szabálya, a Pp. 424. § (1) bekezdése szerint a Kúria a
megtámadott határozatot hatályában fenntartja
nemcsak abban az esetben, ha a határozat a
jogszabályoknak megfelel, hanem akkor is, ha olyan
eljárási szabálysértés történt, amelynek az ügy
érdemi elbírálására lényeges kihatása nem volt. Az
alperes a felülvizsgálati kérelmét ez okból nem
alapozhatta a Pp. 21. §-ának rendelkezéseire, a
pertárgy érték számításának a szabályára történt
hivatkozása sem.
[21] A jogerős ítélet harmadlagos keresetnek helyt adó
rendelkezése a megállapított tényállásból levont
következtetés körébe tartozik. Az alperes ezért e
körben az ítélet jogi indokolására tartozó kérdést
támadott, azokat a következtetéseket, amelyeket a
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másodfokú bíróság a megállapított tényállásból, a
szerződés sikerdíjra vonatkozó kikötése és a teljesítés
bizonyítékaként hivatkozott okiratok tartalmából
levont. Ebből következően alaptalanul állította a
jelentős tények megállapítására, a bizonyítás
eredményének a mérlegelésére vonatkozó Pp. 279. §
(1) bekezdése eljárásjogi szabályának – az ügy
érdemi elbírálására lényegesen kiható – megsértését.
[22] Alaptalanul állította az alperes a Ptk. 6:86. § (1)
bekezdésének a megsértését is. A felülvizsgálat
alapjául szolgáló tényállásban a Kúria rögzítette a
megbízási keretszerződés releváns VIII.8.1.b)
pontját, amelynek egyértelmű rendelkezése nem
szorult értelmezésre. Ahogyan azt az alperes is
hangsúlyozta a felülvizsgálati kérelmében: a felek
között nem volt vita abban, hogy az 1% sikerdíj a
támogatási jogosultság megszerzésekor esedékes,
amelyet a szerződés VIII.8.1.b) pontja pontosan
körülírva tartalmaz. A harmadlagos kereset érdemi
elbírálásához,
a
jogalap
nélküli
fizetés
megállapításához szükséges releváns tény, a
szerződés teljesítése a szerződés díjra vonatkozó
kikötése és annak tükrében a teljesítés
bizonyítékaként – az alperes és az elsőfokú bíróság
által – állított okiratok tartalmának az értékelése
alapján volt megítélhető. Ebben a keretben nincs
jelentősége annak, hogy a projekt végül kinek a
hibájából nem valósult meg.
[23] A Kúria a Pp. 424. § rendelkezéseinek értelmében
annak függvényében hozza meg a határozatát, hogy
a jogerős ítélet sérti-e a felülvizsgálati kérelemben
hivatkozott jogszabály-helyet és az eljárási
szabálysértésnek az ügy érdemi elbírálására lényeges
kihatása volt, illetve a jogerős ítélet az ügy érdemére
kiható módon jogszabálysértő. A jogerős ítélet ilyen
szempontú
felülbírálatra
alkalmassága
szempontjából vizsgálja a Kúria a másofokú bíróság
indokolási kötelezettségének a teljesítését is. A
másodfokú
bíróság
az
elsőfokú
ítéletet
megváltoztató, a harmadlagos keresetnek helyt adó
ítéleti rendelkezésének az indokolása kiterjed az ügy
érdeme szempontjából releváns kérdésekre. Kúria
nem észlelte a jogerős ítélet indokolásában elvárt,
annak meggyőző erejét adó bírói jogi érvelés hiányát,
a Pp. 386. § (1) bekezdése, 346. § (l), (4), (5)
bekezdései megsértését.
[24] Az alperes a harmadlagos keresettel szemben azzal
védekezett, hogy a sikerdíjhoz kapcsolódó elvárt
eredmény konkrétan meghatározásra került, ez pedig
abban fejeződik ki, hogy az alperes tevékenységének
eredményeként a felperes források megszerzésére
vált jogosulttá, amely eredmény bekövetkeztét a
KKM és a PM levél is igazolta. Az alperes a
felülvizsgálati kérelmében is tévesen állítja azt, hogy
a felperes „jogosulttá vált” a kormány támogatására.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium Beruházás
Ösztönzési Osztálya 2018. december 6. napján kelt
levele azt támasztja alá, hogy a felperes a
támogatásra „jogosult lehet”, ez pedig nem felel meg
a megbízási keretszerződés szerinti eredménynek. A
hivatkozott levélnek a Kúria által a felülvizsgálat
alapjául szolgáló tényállásban rögzített tartalma
(jogosult lehet a kormány egyedi döntése alapján
történő támogatásra) nem feleltethető meg a
megbízási keretszerződés VIII.8.1.b) pontjába foglalt
feltételeknek, mert nem „a finanszírozási forrás
elérhetőségét vagy támogatási jogosultságot igazoló
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nyilatkozat”.
A
Pénzügyminisztérium
Jövedelemadók és Járulékok Főosztálya a 2019.
január 21-én keltezett levelében pedig csak arról
tájékoztatta az alperest, hogy a projektcég
beruházásához
kapcsolódó
maximális
adókedvezmény összege folyóáron 666 153 forint,
jelen értéken 400 074 forint. A Kúria a másodfokú
bírósággal értett egyet abban, hogy a hivatkozott –
részben később keletkezett – okiratok nem alapozták
meg 2018. december 6-án az 1% sikerdíj kifizetését,
mert nem a finanszírozási forrás elérhetőségét, a
támogatási jogosultságot igazoló nyilatkozatok. Itt
jegyzi meg a Kúria azt is, hogy az alperes annak
állításával, hogy nem volt feladata az összes forrás
megszerzése, maga sem vitatja azt, hogy ezen összeg
alapján számított sikerdíjra nem volt jogosult.
[25] A kifizetett sikerdíjat mint az alperes által jogalap
nélkül szerzett vagyoni előny visszatérítését a
felperes a Kúria szerint is jogalap nélküli gazdagodás
jogcímen – a Ptk. 6:579. § (1) bekezdése alapján –
követelhette. Annak összegével az alperes a felperes
rovására jogalap nélkül gazdagodott, mert arra és
annak megtartására a megbízási keretszerződés nem
jogosította fel. Miután a szerződés az alaptalan
gazdagodás tényállására nem terjedt ki és a
gazdagodás a szerződésszegés szabályai alapján sem
orvosolható, a jogalap nélküli gazdagodással a felek
között a szerződéses jogviszonyuktól független,
önálló kötelmi jogviszony jött létre. A
vagyoneltolódás visszatérítése a Ptk. 6:579. § (1)
bekezdése alapján történhet.
[26] Az alperes a jogerős ítélet felülvizsgálatát a Kúriától
a Pp. 406. § (1) bekezdése alapján arra hivatkozással
is alaptalanul kérte, hogy a jogerős ítélet eltér a Kúria
Gfv.VII.30.676/2017/8. számú határozatától. A
felülvizsgálati kérelem nem elégíti ki a Pp. 413. § (1)
bekezdés c) pontjában írt tartalmi követelményt: az
alperes elmulasztotta megjelölni, hogy a Kúria
határozatától milyen jogkérdésben tér el a jogerős
ítélet, miben nyilvánul meg az eltérő jogértelmezés.
Az eltérő jogértelmezés tárgya a jogerős ítélet által
felvetett, jogértelmezést igénylő elvi jelentőségű
jogkérdés lehet, amely a jogerős ítélettel megsértett
jogszabály rendelkezésének az értelmezésével, az
alkalmazott norma alapvető tartalmával, az ahhoz
kapcsolódó esetleges jogkövetkezményekkel függ
össze. Az alperes nem jelölte meg a másodfokú
bíróság által a Kúriától eltérően értelmezett
jogkérdést és a Kúria hivatkozott határozatának
kiemelt része sem jogkérdésben foglalt állást.
[27] A Kúria a kifejtettekre tekintettel a jogerős ítéletet
hatályában fenntartotta.
(Kúria Pfv.V.21.013/2021/19.)
A sajtó-helyreigazítás tárgyában hozott
jogerős ítélet azért nem képez ítélt dolgot a
240
személyiségvédelmi per szempontjából, mert bár

azonos ténybeli alapból származik, de más jogalapon
történik
az
igény
érvényesítése.
Ezért
a
személyiségvédelmi perben akkor is kérhető a
megfelelő elégtételadásra kötelezés, ha a bíróság a
sajtószervet ugyanazon tényállítás alapján korábban
már helyreigazításra kötelezte [2013. évi V. törvény
(Ptk.) 2:45. § (2) bek., 2:51. § (1) bek. c) pont;
Alaptörvény IX. cikk (1)–(2) bek.].
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A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az alperes által szerkesztett internetes oldalon 2020.
február 3. napján megjelent „A börtönbiznisz egyik
legnagyobb nyertese a Facebookon dühöng, mert a
kormány leállította a bűnözők kártérítéseit” című
cikk (a továbbiakban: 1. számú cikk) szerint „Több
mint félmilliárd forinttal részesedett a bűnözőknek
ítélt kártérítési pénzekből F. G. ügyvéd, ahogy azt
megírtuk, ez a negyedik legmagasabb összeg. (…)
Börtönbüntetésre ítélt bűnözőknek megítélt
kártérítések címén több mint félmilliárd forintot
keresett, és ezzel a börtönbiznisz nyerteseinek
rangsorában a negyedik helyet szerezte meg F. G.
(…) A közösségi oldala alapján F. G. most amiatt
háborog, mert a kormány megszüntette a számára
rendkívül jövedelmező börtönbizniszt. Így a jövőben
nem tud a magyar adófizetők pénzéből újabb
félmilliárdot kipréselni.”
[2] A 2020. február 27-én megjelent „A börtönbiznisz
egyik legnagyobb nyertese: F. G. ügyvéd” című
írásban (a továbbiakban: 2. számú cikk) a szerző
többek között arról ír, hogy „Félmilliárdnál is többet
keresett elítélt bűnözők jogi képviseletéből F. G.
ügyvéd. (…) az elmúlt évek során önálló üzletággá
fejlődő börtönbiznisz egyik legnagyobb nyertese
(…) Összesen 324 ügyben képviselt elítélt bűnözőket
a magyar állammal szemben, kártérítés gyanánt az
ügyvédi irodája pedig 516 951 040 forintot kapott.”
[3] A cikkben sérelmezett közlések miatt sajtóhelyreigazítás iránt indult perben a bíróság jogerős
ítéletével helyt adott a felperes keresetének és
helyreigazító közlemény közzétételére kötelezte az
alperes szerkesztőségét.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[4] A felperes keresetében kérte annak megállapítását,
hogy az alperes az 1. számú cikkben annak valótlan
állításával, hogy „több mint félmilliárd forinttal
részesedett a bűnözőknek ítélt kártérítési pénzekből
F. G. ügyvéd” (a továbbiakban: 1. közlés), továbbá
hogy „börtönbüntetésre ítélt bűnözőknek megítélt
kártérítések címén több mint félmilliárd forintot
keresett F. G.” (a továbbiakban: 2. közlés)
megsértette a felperes jóhírnévhez való személyiségi
jogát. Kérte annak megállapítását, hogy az alperes a
2. számú cikkben azzal sértette meg a jóhírnévhez
való személyiségi jogát, hogy valótlanul állította,
miszerint „félmilliárdnál is többet keresett elítélt
bűnözők jogi képviseletéből F. G. ügyvéd” (a
továbbiakban: 3. közlés), továbbá „az elmúlt évek
során önálló üzletággá fejlődő börtönbiznisz egyik
legnagyobb nyertese (…) F. G. ügyvéd” (a
továbbiakban: 4. közlés); míg a „kártérítés gyanánt
az ügyvédi irodája pedig 516 951 040 forintot
kapott” (a továbbiakban: 5. közlés) tekintetében
pedig a valóságot abban a hamis színben tüntette fel,
mintha a felperes kapta volna a megjelölt összeget
ügyvédi munkadíjként. Kérte az alperes kötelezését a
jogsértés abbahagyására, a jogsértéstől való további
és az általa szerkesztett internetes sajtótermék nyitó
oldalán (címlapján) az eredeti közléssel azonos
betűtípussal – az általa megfogalmazott tartalommal
– közlemény közzétételére mindaddig, amíg az
eredeti közlés elérhető, de legalább 30 napra, továbbá
1 200 000 forint sérelemdíj megfizetésére.
[5] Az alperes a kereset elutasítását kérte. Védekezése
szerint köztudomású tény, hogy az ügyvédi
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tevékenység ellenérték fejében nyújtott szolgáltatás.
A hatóságok, bíróságok által az ügyfél részére
megítélt összegek nem az ügyvédet illetik, ezért a
sérelmezett közlésnél a való tény hamis színben való
feltüntetése nem merülhet fel. A kifogásolt közlések
nem tényállítások, hanem kellő ténybeli alappal
rendelkező értékítéletek, amelyekkel nem lépte túl a
szabad véleménynyilvánítás alkotmányos határait.
Hivatkozott arra is, hogy a közlések sértő jellege
hiányzik, a felperes ilyet konkrétan nem is jelölt meg.
Vitatta a sérelemdíj iránti igény jogalapját és
összegszerűségét. Az elégtételadás körében
hivatkozott a BH 2014.175. számon közzétett
döntésben foglaltakra, amely szerint megbánásra
ítélettel senki nem kötelezhető.
Az első- és a másodfokú ítélet
[6] Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította: az
alperes azzal, hogy [az 1. számú cikkben] valótlanul
állította: „több mint félmilliárd forinttal részesedett a
bűnözőknek ítélt kártérítési pénzekből F. G.
ügyvéd”,
továbbá
„börtönbüntetésre
ítélt
bűnözőknek megítélt kártérítések címén több mint
félmilliárd forintot keresett (…) F. G.”, valamint a
[2. számú cikkben] valótlanul állította, hogy
„félmilliárdnál is többet keresett elítélt bűnözők jogi
képviseletéből F. G. ügyvéd”, „az elmúlt évek során
önálló üzletággá fejlődő börtönbiznisz egyik
legnagyobb nyertese (…) F. G. ügyvéd”, továbbá a
„kártérítés gyanánt az ügyvédi irodája pedig
516 951 040 forintot kapott” mondatban a valóságot
abban a hamis színben tüntette fel, mintha a
megjelölt összeget dr. F. G. kapta volna ügyvédi
munkadíjként, megsértette a felperes jóhírnévhez
való jogát. Kötelezte az alperest a jogsértés
abbahagyására, eltiltotta a további jogsértéstől és
kötelezte az általa szerkesztett internetes sajtótermék
nyitó oldalán (címlapján) közlemény közzétételére
az eredeti közléssel azonos betűtípussal mindaddig,
amíg az eredeti közlés elérhető, de legalább 30 napig,
továbbá 1 200 000 forint sérelemdíj megfizetésére.
[7] Az elsőfokú bíróság nem fogadta el az alperesnek azt
a védekezését, miszerint köztudomású az, hogy a
bíróság által megítélt kártérítési, kártalanítási összeg
kit és milyen arányban illet meg. A cikkek szerzője –
tudatlanságból vagy szándékosan – nem tett
különbséget az eltérő tartalmú fogalmak között, ez
pedig okot ad az átlagolvasók félreértésen alapuló
negatív véleményformálására.
[8] Kiemelte, hogy a sajtó feladata hiteles tájékoztatással
elősegíteni a társadalom tagjainak szabad
véleményformálását. A sérelmezett közlések – ahogy
az 1. számú cikkel kapcsolatban a sajtóhelyreigazítás
iránti perben megállapításra került – ennek a
követelménynek nem felelnek meg, mivel valótlan
tényállításokat tartalmaznak. A felperes Facebookoldalán a kifejezésre juttatott negatív, fenyegető
tartalmú véleményeket a sérelmezett közlések
generálták. Ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 2:42. §
(1)–(3) bekezdései, a 2:45. § (2) bekezdése, a 2:51–
52. § alapján – a keresetnek helyt adva – a rendelkező
rész szerint határozott.
[9] Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben
megváltoztatta és megállapította, hogy az alperes a
felperes jóhírnévhez való jogát az 1., 2. és a 3.
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közlésekkel sértette meg, ezt meghaladóan a
jogsértés megállapítására irányuló keresetet
elutasította. Az elégtételadás körében mellőzte az
alperesnek az elsőfokú bíróság által meghatározott
tartalmú
közlemény
közzétételére
kötelező
rendelkezését és a felperest arra jogosította fel, hogy
az ítélet rendelkező részét nyilvánosságra hozza, a
sérelemdíj összegét pedig 600 000 forintra
leszállította.
[10] A másodfokú bíróság kiemelte: a sajtó-helyreigazítás
iránt indult perben jogerősen megállapításra került,
hogy az 1. és 2. közlés valótlan tényállítás, a perben
pedig nem merült fel olyan körülmény, amely alapot
ad a kifogásolt közlések véleményként történő
értékelésére. A szerző egyrészt azt a tényt állítja,
hogy a felperes elítélteket képviselt kártérítési,
kártalanítási perekben, továbbá, hogy ebből a
tevékenységéből több mint félmilliárd forint
bevételhez jutott, illetve több mint félmilliárd
forinttal részesedett a bűnözőknek megítélt
kártérítési pénzekből. Ez az állítás jelenik meg a 3. és
5. közlésben is. A 2. számú cikk bemutatja a felperes
szakmai „életútját” is, kritika tárgyává téve, hogy hol
tanult, dolgozott és milyen véleménycikk fűződik a
nevéhez. Egy táblázatot is bemutat, amely az ügyvédi
irodák, ügyvédek nevét, az általuk intézett ügyek
számát és a kifizetett összegeket tartalmazza. A
másodfokú bíróság megállapítása szerint a 2. számú
cikk sem tár fel olyan körülményt, amely alapján az
olvasó – legalább következtetés szintjén, a logika
általános szabályai szerint – tudhatná, hogy a
„megnyert” összegek nem, illetve nem teljes
egészében az ügyvédi irodákat, ügyvédeket illeték,
hogy a felperes nem teljes egészében részesült a
táblázatban kimutatott és a cikkben is hivatkozott
összegből, az nem az ő, illetve ügyvédi irodája
bevétele volt. A valós tények eltorzítása, egyes
tények felnagyítása, mások elhallgatása, a valóság
valamennyi eleme feltárásának elmaradása az
olvasók számára elferdített valóságot közvetít,
valótlan tényállításban testesül meg. A 2. számú cikk
alapján nem egyértelmű az átlagolvasó számára hogy
a felperes „részesedése” csupán azt jelenti, hogy az
általa
a
kártalanítási
perekben
képviselt
fogvatartottak részére megítélt összegek a letéti
számlájára kerültek.
[11] A másodfokú bíróság nem értett egyet az elsőfokú
bíróság azon megállapításával, hogy a 4. közlés
tényállításnak minősül. Megítélése szerint az a
szerző tényekből levont olyan következtetése,
amelynek ténybeli alapjait a sajtóközlemény feltárta,
annak kifejezésével a szerző a véleményét
fogalmazta meg. Kiemelte, hogy ebből a
szempontból nincs jelentősége annak, hogy az
alperes felnagyította-e a felperes bevételének a
mértékét. A vélemény függetlenül annak helyes,
vagy helytelen voltától, nem ad alapot a jóhírnév
megsértésének a megállapítására.
[12] A másodfokú bíróság további indokolása szerint az
5. közlést tartalmazó szövegrészben a 2. számú cikk
„adatokat ismertet, amellyel valós tényt nem tüntet
fel hamis színben, hanem valós tények alapján
valótlan tényállítást tesz, miszerint a felperes több
mint félmilliárd forinttal részesedett a bűnözőknek
megítélt kártérítési pénzekből. E vonatkozásban
tehát a felperes keresete nem foghat helyt.”
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[13] A másodfokú bíróság nem értett egyet az elsőfokú
bíróság ítéletében meghatározott elégtételadás
módjával és annak tartalmával. Rámutatott, hogy a
felperes ezen a jogcímen – tartalma szerint – a sajtóhelyreigazítás iránt indult perben már elrendelt
helyreigaztó közlemény közzétételére kérte kötelezni
az alperest. Erre azonban azért nincs lehetőség, mert
a felperes a helyreigazítás közzétételét végrehajtás
útján kikényszerítheti. Hangsúlyozta, hogy az
ugyanolyan tartalmú – elégtételadást szolgáló –
közlemény helyreigazítással azonos helyen és
módon való közzététele indokolatlan „duplikációt”
eredményezne, nem szolgálná a jogsértés
megtörténtének tudatosítását, az erkölcsi jóvátételt.
Ezért a másodfokú bíróság a felperest arra jogosította
fel, hogy a jogerős ítélet rendelkező részét hozza
nyilvánosságra, megteremtve ezzel az erkölcsi
elégtétel megfelelő fórumát. A másodfokú bíróság a
sérelemdíj összegét a megállapított jogsértés
súlyával arányban állóan leszállította. Ezért az
elsőfokú bíróság ítéletét a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Pp.) 383. § (2) bekezdése alapján részben
megváltoztatta.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[14] A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet, amelyben – tartalma szerint
– a jogerős ítélet részbeni hatályon kívül helyezését
és az elsőfokú ítélet teljes körű helybenhagyását
kérte. Megsértett jogszabályként hivatkozott –
egyebek mellett – a Pp. 341. § (1) bekezdésére,
346. § (5) bekezdésére, a Ptk. 2:45. § (2)
bekezdésére, a Ptk. 2:51. § (1) bekezdés c) pontjára.
[15] Állította, hogy iratellenes és az alapvető logikával
ellentétes a másodfokú bíróságnak az a
megállapítása, hogy a 4. közlés olyan vélemény,
tényekből levont következtetés, amelynek ténybeli
alapjait a sajtóközlemény feltárta. A bizonyíthatósági
teszt alapján ugyanis az a kijelentés, hogy egy
üzletágnak valaki nyertese vagy sem, és a többiekhez
képest mennyire az, egyszerű matematikai
művelettel bizonyítható. A másodfokú bíróság
megállapításával szemben az alperes meg sem
kísérelte bizonyítani ezt az állítását, az ügyvédek
egyedi
megállapodásainak
számadataira
vonatkozóan a cikk nem tartalmaz információt.
[16] Kifogásolta, hogy az 5. közlés vonatkozásában a
másodfokú bíróság figyelmen kívül hagyta, hogy a
megjelölt kártalanítási összeget a bíróságok a
felperes által képviselt ügyfelek és nem az ügyvédi
iroda részére ítélték meg, ezért jogszabályt sértve
mellőzte a jogsértés megállapítását. E közlés
tekintetében pedig a Fővárosi Ítélőtábla saját
korábbi, 2Pf.20.388/2021/4. számú ítéletében hozott
döntésének is ellentmond, amelyben ugyanezt a
közlést valótlan tényállításnak minősítette.
[17] Sérelmezte, hogy a jogerős ítélet a hasonló közlések
miatt korábban indult sajtó-helyreigazítási perben
elrendelt helyreigazítás miatt mellőzte az 1. számú
cikk tekintetében az elégtétel adására kötelezést,
mert nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely
tiltja az által kért elégtételadás módját. A 2. számú
cikk jogsértő közlése tekintetében pedig a
másodfokú bíróság ténylegesen nem alkalmazta a
felróhatóságtól független szankciót: az elrendelt
nyilvánosságra hozatalra ugyanis a felperes az ítélet
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nélkül is jogosult. A felperes saját nyilvánossága
töredéke az eredeti cikkek megjelenésével elért
nyilvánosságnak. Az alperes kiadásában megjelenő
internetes oldal ugyanis jelenleg Magyarország
harmadik legolvasottabb hírportálja, nagyjából napi
több mint kétmillió látogatóval. Hivatkozott arra is,
hogy ez a rendelkezés ellentétes a Kúria
precedensképes ítéleteivel (Pfv.IV.21559/2018/6.,
Pfv.IV.20967/2018/9., Pfv.IV.20037/2018/8.).
[18] A felperes sérelmezte, hogy a másodfokú bíróság a
sérelemdíj körében nem vette kellő mértékben
figyelembe a jogsértés súlyát és ismétlődő jellegét,
valamint azt, hogy az alperes a valótlan tényállításait
a jogsértés kifejezett tudatában ismételte meg.
Hangsúlyozta, hogy a sérelemdíj megítélésénél nem
kizárólag a kompenzációs célt, hanem annak polgári
jogi büntetés funkcióját is értékelni kell. A
másodfokú bíróság figyelmen kívül hagyta a
jelenlegi értékviszonyokat, holott a jogsértéséket
tartalmazó megjelent cikkenként igényelt 600 000
forint sérelemdíj összege nem eltúlzott.
[19] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős
ítélet hatályában fenntartását kérte, annak helyes
indokai alapján.
A Kúria döntése és jogi indokai
[20] A felülvizsgálat a Pp. 406. § (1) és (2) bekezdésében
megnevezett
jogerős
határozatok
ellen
jogszabálysértésre alapítottan igénybe vehető
rendkívüli perorvoslat.
[22] A Kúria a jogerős ítéletet a fentiek
figyelembevételével a Pp. 423. § (1) bekezdése
alapján a joghatályosan előterjesztett felülvizsgálati
kérelem keretei között, az abban megjelölt
jogszabályok, illetve a Kúria közzétett határozatától
jogkérdésben való eltérés tekintetében vizsgálta és
ítélte meg a jogerős ítélet jogszabálysértő voltát. A
jogerős ítéletnek nem volt felülvizsgálattal támadott
része a perben sérelmezett 1., 2. és 3. közlés miatt
megállapított jóhírnév megsértése.
[23] A felülvizsgálati kérelem részben alapos a
következők szerint.
[24] A személyiségi jogok általános védelme körében a
Ptk. 2:42. § (2) bekezdésével összefüggésben a
nevesített személyiségi jogok között a Ptk. 2:45. (2)
bekezdése kimondja, hogy a jóhírnév megsértését
jelenti különösen, ha valaki más személyre
vonatkozó és e személyt sértő, valótlan tényt állít
vagy híresztel, vagy valós tényt hamis színben tüntet
fel. E rendelkezés értelmében tehát a jóhírnév
sérelmét az érintett személyére vonatkozó, valótlan
és a közfelfogás szerint sértő tény állítása
(híresztelése, hamis színben való feltüntetése)
okozza.
[25] A felülvizsgálati eljárásban az 1., 2. és 3. kifogásolt
közlés valótlan tényállításként történt minősítése már
nem volt vitatott. A felülvizsgálati kérelemben
kifejtettek alapján az eldöntendő jogkérdés a 4. és 5.
közlés miatti jogsértés és az elégtételadás megítélése
volt.
[26] Téves a felperesnek az a felülvizsgálati álláspontja,
hogy a 4. közlés való tényt hamis színben feltüntető
tényállítás. Az Alkotmánybíróság következetes
gyakorlata szerint a véleménynyilvánítás szabadsága
kiterjed egyrészt az értékítéletet kifejező, az egyén
személyes meggyőződését közlő megszólalásokra,
függetlenül attól, hogy a vélemény értékes vagy
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értéktelen, helyes vagy helytelen, tiszteletre méltó
vagy elvetendő. Másrészt a szólásszabadságnak
részei a tényállást tartalmazó megnyilvánulások is,
mert valamely tény közlése is kifejezhet személyes
véleményt, továbbá tényközlések nélkül a
véleményformálás ellehetetlenülne (3145/2018.
(V. 7.) AB határozat Indokolás [53]).
[27] A kifogásolt közléseket, kifejezéseket nem formális
megjelenésük, hanem valóságos tartalmuk szerint
kell figyelembe venni, a cikk egymással összetartozó
részeit összefüggésükben kell értékelni, és az
értékelésnél tekintettel kell lenni a társadalmilag
kialakult közfelfogásra is (PK. 12. állásfoglalás II.
pont, 3217/2020. (VI. 19.) AB határozat, Indokolás
[80]).
[28] A másodfokú bíróság a fenti szempontokat
figyelembe véve vizsgálta a sérelmezett közlést és
helytállóan foglalt állást abban a kérdésben, hogy
annak ténybeli alapját a 2. számú cikk feltárta, az a
szerzőnek a feltárt tényekből levont következtetése.
A szerző ugyanis abból a valós tényből indul ki, hogy
a felperes 324 ügyben látta el elítéltek képviseletét
kártalanítási ügyekben. A sajtóközlemény szerint „az
elmúlt évek során önálló üzletággá fejlődő
börtönbiznisz egyik legnagyobb nyertese” a felperes.
A szerző ezt a közlését a bemutatott táblázattal
támasztja alá, amely az ügyvédi irodák, ügyvédek
nevét, az általuk vitt ügyek számát és a kifizetett
összegeket tartalmazza. A felperes nem vitatta a
táblázatban feltüntetett ügyek számát és azt, hogy
ezekben az ügyekben képviseletet látott el,
jövedelemre tett szert és annak mértékét sem.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kifizetett összeg
nem a jogi képviselőnek járó díj, hanem az az
elítélteknek megítélt kártalanítással azonos. Ezért
sérelmezte a személyét érintő, sértőnek tartott
megállapítást. A felperes álláspontjával szemben a
táblázatban feltüntetett adatokból – függetlenül a
felpereshez ténylegesen befolyt összeg nagyságától –
a szerző juthatott arra a következtetésre, hogy a
felperes az egyik legnagyobb nyertese ezeknek az
ügyeknek. Ez a vélemény pedig – annak helyes vagy
helytelen voltától függetlenül – a jóhírnév
megsértésének megállapítására nem ad alapot.
[29] Tévesen mellőzte ugyanakkor a másodfokú bíróság a
jogsértés megállapítását az 5. közléssel kapcsolatban,
e tekintetben a másodfokú bíróság ítéletének
rendelkező része és indokolása nincs összhangban.
Amint arra a felperes is helytállóan hivatkozott, a
másodfokú ítélet e vonatkozásban ellentmondást
tartalmaz: egyrészt indokolásában megállapította,
hogy a szerző „valós tények alapján valótlan
tényállítást tesz, miszerint a felperes több mint
félmilliárd forinttal részesedett a bűnözőknek
megítélt kártérítési pénzekből”, a rendelkező részben
ugyanakkor elutasította e közlés tekintetében a
keresetet. A Kúria – a másodfokú bíróság
indokolásával egyezően – azt állapította meg, hogy
az 5. közlés tényállítás, amely az elemzés adatai
alapján is egyértelműen valótlan. A való tények
elferdítése, összemosása, a feltárt valós adatok nem
egyértelmű ismertetése esetén ugyanis az átlagolvasó
nincs abban a helyzetben, hogy a befolyt
pénzösszegek sorsáról a valóságnak megfelelő képet
alkosson, megállapíthassa, hogy a megítélt kártérítési
összegek ténylegesen az elítélteket, fogvatartottakat
illetik, és annak csupán egy része képezi – megbízási
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díj címén – az őket képviselő ügyvéd vagy ügyvédi
iroda tényleges bevételét.
A
felperes
felülvizsgálati
kérelmében
megalapozottan kifogásolta a másodfokú bíróság
által meghatározott elégtételadás módját és annak
tartalmát, ami ellentétes a megjelölt kúriai
határozatokban kifejtett jogértelmezéssel. A sajtóhelyreigazítás iránt indult perben a felperes keresettel
érvényesített joga nem a Ptk. XII. címében
szabályozott, a személyiségi jogok megsértésének
szankcióin alapul (Pf.IV.25.089/2021/6.). A sajtóhelyreigazítás iránti perben általános személyiségi
jogi igények nem bírálhatók el, indokolt esetben is
jogkövetkezményként csak helyreigazítás rendelhető
el. A sajtó-helyreigazítás tárgyában hozott jogerős
ítélet azért nem eredményez ítélt dolgot a
személyiségvédelmi per szempontjából, mert bár
azonos ténybeli alapból származik, de más jogalapon
történik az igény érvényesítése. Ezért akkor is
kérhető a megfelelő elégtételadásra kötelezés, ha a
bíróság a sajtószervet ugyanazon tényállítás miatt
már helyreigazításra kötelezte.
Az elégtételadás keretében a sérelmet szenvedett
személy erkölcsi jóvátételt, általában olyan tartalmú
nyilatkozat közzétételét követelheti, amely a
jogsértés megtörténtét tudatosítja azzal a személyi
körrel, amely előtt őt a sérelem érte. A Ptk. 2:51. §
(1) bekezdés c) pontján alapuló megfelelő elégtétel
akkor tölti be a jóvátételi funkcióját, ha ugyanazt a
nyilvánosságot éri el, amely előtt a jogsértés
megtörtént. A sajtóban megjelent, jóhírnevet sértő
közlés esetén a nyilvánosság biztosítására is a
sajtónyilvánosság útján kerülhet sor, ez azonban nem
teszi azonossá az elégtételadást a sajtó-helyreigazítás
körében
elrendelt
helyreigazító
közlemény
közzétételével. A sajtó-helyreigazítás iránt indult
perben elrendelt helyreigazításnak és a személyiségi
jog megsértése esetén az elégtétel adásának a célja és
rendeltetése eltérő. A helyreigazító közlemény a
sajtóközleményben megjelent valótlan közléseket –
szükség esetén a valóság közlése mellett, míg az
elégtétel adása általában az adott személyiségi jog
megsértését tudatosítja azzal a személyi körrel,
amely előtt a jogsértés megtörtént.
Az adott esetben a jogsértő közlések az alperes
internetes sajtótermékében széles körben ismertté
váltak, ezért indokolt a nyilvánosságot is a
jogsértéssel érintett körben biztosítani. Az
elégtételadás
keretében
ugyanakkor
arra
vonatkozóan nincs jogszabályi rendelkezés, hogy a
bíróság az alperest hozzájárulása hiányában a
jogsértés elismerésére vagy sajnálkozás kifejezésére
(a felperes „megkövetésére”) kötelezze. A felperes
számára a jogsértést megállapító ítéleti rendelkezés
nyilvánosságra hozatala biztosítja a megfelelő
erkölcsi jóvátételt.
Mindezekre tekintettel a Kúria úgy ítélte meg, hogy
a jogerős ítélet felülvizsgálattal támadott
rendelkezése részben sérti a felülvizsgálati kérelem
alapján vizsgált jogszabályokat, ezért azt a Pp. 424. §
(3) bekezdése alapján részben hatályon kívül
helyezte, és a Pp. 405. § (1) bekezdésének
alkalmazásával a Pp. 383. § (2) bekezdése alapján az
elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta.
(Kúria Pfv.IV.21.485/2021/4.)
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fogva, magával a félbeszakadást előidéző
okkal bekövetkezik – a bíróság félbeszakadást

megállapító végzése azt csupán deklarálja –, és a fél
halála vagy megszűnése esetén a jogutód perbelépéséig
vagy perbevonásáig, illetve amennyiben a megszűnt
félnek nincs jogutódja, a per megszüntetése érdekében
történő ügygondnok kirendeléséig tart [1952. évi III.
törvény (régi Pp.) 111. § (7) bek., 112. § (4) bek., 157. §
g) és h) pont].
A fellebbezés alapjául szolgáló tényállás
[1] Az I. és III. rendű felperesek keresete az alperes
korlátlan
és
teljes
tagi
felelősségének
megállapítására és a megjelölt összegben
követeléseik megfizetésére irányul a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 54. §
(2) bekezdése, 143. § (2) bekezdés a) pontja, a
csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991.
évi XLIX. törvény (Cstv.) 63. § (2) bekezdése
alapján; az I. rendű felperes továbbá 60 500 000
forint megfizetésében is kéri az alperes
marasztalását, a III. rendű felperes – a II. rendű
felperes perbeli jogutódjaként – a felszámolás
eredményeként törölt adóssal szemben a Kft.
149 593 649 forint és 100 000 Ft regisztrációs díj,
valamint a V. Kft. 22 392 865 forint hitelezői
követelését megszerezve azokat érvényesíti az
alperessel szemben.
[2] Az elsőfokú bíróság keresetet elutasító ítélete ellen
az I. rendű és a III. rendű felperesek terjesztettek elő
fellebbezést: az I. rendű felperes az őt perköltségben
marasztaló rendelkezést, míg a III. rendű felperes a
keresetét elutasító részében támadta az elsőfokú
ítéletet.
[3] A másodfokú eljárás alatt a III. rendű felperes
megszűnt: kényszertörlési eljárás eredményeként a
cégjegyzékből 2021. október 2-i hatállyal törlésre
került.
A fellebbezéssel támadott határozat
[4] Az ítélőtábla végzésével a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.)
157. § h) pontja és 251. § (1) bekezdése alapján a III.
rendű felperes és az alperes között a pert
megszüntette, egyben az elsőfokú bíróság ítéletét
részben, a III. rendű felperes keresetét elutasító és a
III. rendű felperest – a II. rendű felperessel
egyetemlegesen – elsőfokú perköltség és illeték
megfizetésére kötelező rendelkezésére nézve
hatályon kívül helyezte.
[5] Határozatának indokolásában rögzítette, hogy a III.
rendű felperes cégjegyzékből történő törlésére a
kényszertörlési eljárás befejezésével, a cégbíróság
kényszertörlést elrendelő végzése alapján került sor a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ctv.) 118. § (6) bekezdése alapján.

Kiemelte, hogy a kényszertörlést elrendelő végzés
szerint a III. rendű felperes kényszertörlés során
fellelt egyetlen vagyonelemét 701 288 forint
bankszámla követelés jelentette, amelyet a
cégbíróság a társaság tagjának adott át. Rámutatott
továbbá, hogy a kényszertörlési eljárás alatt nem
merült fel adat a III. rendű felperes perben
érvényesített követelésére és perbeli helyzetére a
Ctv. 118. § (5) bekezdése szerint. Mindebből az
ítélőtábla arra következtetett, hogy a III. rendű
felperesnek a kereseti követelése tekintetében – a
társaság megszüntetésére irányuló eljárásban való
átadása hiányában – nincs különös jogutódja, ezért a
fél
megszűnése
miatt
nem
az
eljárás
félbeszakadásának [régi Pp. 111. § (1) bekezdés],
hanem a per megszüntetésének volt helye [régi Pp.
157. § h) pont].
Fellebbezés
[6] Az ítélőtábla végzésével szemben az I. és a II. rendű
felperes, valamint az alperes terjesztett elő
fellebbezést.
[7] Fellebbezéseikben – azonos irányban és tartalommal
–
elsődlegesen
az
ítélőtábla
végzésének
megváltoztatását és a félbeszakadás megállapítását,
másodlagosan az ítélőtábla végzésének a hatályon
kívül helyezését és új eljárás lefolytatására utasítását
kérték.
[8] Arra hivatkoztak, hogy az ítélőtábla végzése a régi
Pp. 3. § §-ába, 111. § (1) és (7) bekezdésébe,
a 157. § h) pontjába ütközően jogszabálysértő.
Kifogásolták, hogy az ítélőtábla a felek
meghallgatása és bizonyítás felvétele (a III. rendű
alperes tagjának megkeresése és a cégiratok
beszerzése) nélkül zárta ki a különös jogutódlás
lehetőségét, illetve hogy a régi Pp.-ben megkövetelt
kérelem nélkül döntött a per megszüntetéséről.
Felvetették a perbeli követelés kényszertörlést
megelőző
engedményezését,
amelyre
a
kényszertörlés irataiból nem lehet következtetni.
Hangsúlyozták, hogy a perbe vitt jogviszony
természete a jogutódlást nem zárja ki – a III. rendű
felperes pozícióját is engedményezés alapozta meg –
, továbbá hogy a III. rendű felperes megszűnése miatt
a törlését bejelentő jogi képviselő nyilatkozata már
nem tekinthető a féltől származónak, illetve hogy a
régi Pp. 157. § h) pontját a 111. § (7) bekezdésével
együtt kell értelmezni.
A Kúria döntése és annak jogi indokai
[9] A Kúria a fellebbezéseket a régi Pp. 233/A. §-a
alapján bírálta el, és az alábbiak szerint alaposnak
találta.
[10] A régi Pp. 111. § (1) bekezdése arra az esetre, ha
valamelyik fél az eljárás alatt meghal vagy
megszűnik – nem értve ide azt, ha a jogviszony
természete miatt a jogutódlás kizárt – az eljárás
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[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

félbeszakadását mondja ki az adott fél jogutódjának
perbelépéséig, illetve perbevonásáig (61–62. §).
A perbe vitt anyagi jogviszony természetét tekintve
jelen ügyben nem volt kizárt a jogutódlás a felperesi
pozícióban. Ezzel ellentétes megállapítást a
fellebbezett határozat sem tartalmaz, ennek
megfelelően vizsgálta is a jogutódlás kérdését.
Leszögezi a Kúria, hogy az eljárás félbeszakadása a
törvény erejénél fogva, magával a félbeszakadást
előidéző okkal beáll – a bíróság félbeszakadást
megállapító végzése [régi Pp. 112. § (4) bekezdés]
azt csupán deklarálja –, és a fél halála vagy
megszűnése esetén a jogutód perbelépéséig, vagy
perbevonásáig, illetve amennyiben a megszűnt
félnek nincs jogutódja, a régi Pp. 111. § (7)
bekezdésében foglalt kivételszabály alkalmazásával,
kérelemre a per megszüntetése érdekében történő
ügygondnok kirendeléséig tart.
A régi Pp. 111. § (1) és (7) bekezdéséből, valamint a
157. § g) és h) pontjából együttesen következik az az
alábbiakban részletezett zárt szabályozási struktúra,
amelyet az egyes jogintézmények, a félbeszakadás és
a különböző megszüntetési okok együttesen
határoznak meg.
Peres eljárásban a fél eljárás alatti halála vagy
megszűnése esetén az elsődlegesen tisztázásra váró
kérdést az adott per tárgyává tett jogviszony
természete határozza meg. A bíróságnak elsőként
abban kell állást foglalnia, hogy az ügyben irányadó
anyagi jogi szabályok szerint kizárt-e, avagy
megengedett a jogutódlás. Ha a jogviszony
természete a jogutódlást nem zárja ki, a peres eljárás
félbeszakadását kell megállapítani [régi Pp. 111. §
(1) bekezdés]; amennyiben viszont a jogutódlást az
anyagi jogszabályok kizárják, a régi Pp. erre az esetre
külön megszüntetési okot intézményesít. A régi Pp.
157. § g) pontja szerint kell a pert megszüntetni a fél
halála vagy megszűnése esetén, ha a jogviszony
természete a jogutódlást kizárja.
A vizsgált szabályozási logika második lépcsője a
félbeszakadt eljáráshoz kapcsolódik: míg korábban a
fél megszűnésével (halálával) félbeszakadt eljárás a
megszűnt fél jogutódja nélkül nem volt folytatható,
sem megszüntethető, a régi Pp. 2006. január 1-jei
módosítása eredményeként, a 111. § (7)
bekezdésében foglalt külön rendelkezéssel lehetővé
vált, hogy a fél kérelmére a bíróság által kirendelt
ügygondnok ellen folytatódjon a félbeszakadt per, és
azt a bíróság a régi Pp. ezzel egyidejűleg beiktatott
157. § h) pontja alapján megszüntesse.
A régi Pp. 2006. január 1-jétől hatályos 111. § (7)
bekezdése kimondja ugyanis, hogy a fél a per
megszüntetése érdekében akkor is kérheti a
félbeszakadt eljárás folytatását, ha a megszűnt félnek
nincs jogutódja. Ezért mondja ki a régi Pp. 157. § h)
pontja, hogy a bíróság a pert a fél kérelmére
megszünteti, ha a megszűnt félnek nincs jogutódja.
A régi Pp. 157. § h) pontjában szabályozott
megszüntetési ok nem alkalmazható a vele
kapcsolatos és szorosan összefüggő részletszabályok
nélkül: a bíróság a régi Pp. 111. § (1) bekezdése
szerint félbeszakadt eljárás alapján a (7) bekezdésben
írtak betartásával – kérelemre, ügygondnok
kirendelésével – dönthet a félbeszakadt eljárás
megszüntetéséről a 157. § h) pontja alkalmazásával,
a megszűnt fél jogutódjának hiánya miatt.
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[18] Tévedett ezért az ítélőtábla, amikor az eljárása alatt
jogutód nélkül megszűnt III. rendű felperes esetében
az általános és a különös jogutódlás lehetőségét
egyaránt kizárva anélkül találta alkalmazhatónak –
hivatalból – a régi Pp. 157. § h) pontját, hogy
figyelembe vette volna az eljárás félbeszakadásának
tényét, annak joghatását és az erre az esetre lehetővé
tett speciális megszüntetési szabályokat.
[19] A fentiekből következett egyben az is, hogy a III.
rendű alperes megszűnésével a törvény erejénél
fogva félbeszakadt eljárásban a fellebbezéssel
támadott határozat – amelyet indokolásából is
kitűnően a másodfokú bíróság a félbeszakadás
félretételével hozott meg – nem volt sem a
félbeszakadással, sem annak megszüntetésével
kapcsolatos bírói rendelkezésnek tekinthető, ezért az
a régi Pp. 112. § (2) bekezdése alapján hatálytalannak
minősült.
[20] A kifejtettekre tekintettel a Kúria az ítélőtábla
végzését a régi Pp. 258. § (2) bekezdésének
alkalmazásával hatályon kívül helyezte, és az
ítélőtáblát új eljárásra és új határozat hozatalára
utasította.
[21] A megismételt eljárásban az ítélőtáblának az előzőek
figyelembevételével kell eljárnia a félbeszakadt
eljárásban.
(Kúria Gf.VI.30.177/2022/2.)
A felülvizsgálati kérelem egymással szorosan
242
összefüggő kötelező tartalmi kellékei a
jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely

megjelölése, illetve annak kifejtése, hogy a fél a
határozat megváltoztatását milyen okból kívánja. Az
irányelv mint uniós jogforrás közvetett jogi szabályozó
eszköz, az elérendő célokat illetően kötelezi a címzett
tagállamokat, azok tartalmát a tagállamok kötelesek a
nemzeti jogrendszerükbe beépíteni. A tagállami
bíróságoknak az irányelvet átültető nemzeti
jogszabályt kell alkalmazniuk, ezért önmagában az
irányelvi rendelkezésekre történő hivatkozás nem
elégséges a felülvizsgálati kérelem megalapozására
[2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 413. § (1) bek., 415. §
(1) bek. f) pont; (EU) 2017/1132 irányelv 86a. cikk (4)
bek. a) pont, 121. és 128. cikk].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A cég 2020. február 1-jén hozott alapítói
határozatával elhatározta egy szlovák cégbe történő
beolvadását. Erre vonatkozó kérelmét 2021. április
27-én benyújtotta az elsőfokú bírósághoz. Az
elsőfokú bíróság az 51. sorszámú végzésével a
tőkeegyesítő
társaságok
határokon
átnyúló
egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Háetv.) 6. §-a és a 12. § (3) bekezdése
alapján kiállított tanúsítványban megállapította, hogy
a cég eleget tett a jogszabályi követelményeknek.
[2] A cég 2021. október 26-i hatállyal felszámolási
eljárás hatálya alá került, annak cégnyilvántartásba
történő bejegyzésére 2021. október 28-án került sor.
[3] A szlovák bíróság a 2021. november 9-én kelt, az
elsőfokú bírósághoz november 19-én érkezett
végzésében értesítette az elsőfokú bíróságot, hogy a
határokon túli tőkeegyesítés Szlovákiában 2021.
november 6-án hatályba lépett.
[4] A cég 2021. december 10-én a cégjegyzékből való
törlése iránti kérelmet nyújtott be az elsőfokú
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bírósághoz. Arra hivatkozott, hogy a határon túli
tőkeegyesítés során a szlovák bíróság a jogutódot a
szlovák cégnyilvántartásba bejegyezte.
Az első- és a másodfokú határozat
[5] Az elsőfokú bíróság végzésével a cég törlése iránti
kérelmét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:40. § a) pontja, a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ctv.) 62. § (2) bekezdés a) pontja és
az
egyes
jogi
személyek
átalakulásáról,
egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi
CLXXVI. törvény (a továbbiakban: Átv.) 11. § (1)
bekezdése alapján elutasította.
[6] A cég fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság
végzésével az elsőfokú bíróság végzését
helybenhagyta. Határozatában megállapította, hogy
az elsőfokú bíróság helytállóan hivatkozott az Átv.
11. § (1) bekezdésére, a Ptk. 3:40. § a) pontja az
átalakulás korlátját képezi. Kifejtette emellett, a jelen
határokon átnyúló átalakulásra nem a fellebbezésben
hivatkozott, az Európai Parlament és Tanács
2005/56/ EK irányelve alkalmazandó, hanem az
Európai Parlament és a Tanács 2017. június 14-i
(EU) 2017/1132 irányelve a társasági jog egyes
vonatkozásairól (kodifikált szöveg), és utalt annak
86a. cikk (4) bekezdés a) pontjára, 121. és 128.
cikkeire.
A cég felülvizsgálati kérelme
[7] A jogerős végzés ellen a cég felülvizsgálati kérelmet
terjesztett elő, amelyben annak hatályon kívül
helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra és új
határozat hozatalára utasítását kérte. Állította, a
jogerős végzés sérti az (EU) 2017/1132. irányelv 87.
cikk (1) bekezdését és 56. preambulum pontját.
Előadta, a másodfokú bíróság az irányelvet jogsértő
módon értelmezte, figyelmen kívül hagyta az
egyesülési eljárás megindításának és a tanúsítvány
kiadásának időpontját, amelyek megelőzték
felszámolási eljárás jogerős elrendelését. A társaság
beolvadását a szlovák jog szerint már bejegyezte a
szlovák cégbíróság, amit nem lehet hatálytalanná
nyilvánítani.
A Kúria döntése és annak jogi indokai
[8] A cég felülvizsgálati kérelme érdemi elbírálásra nem
alkalmas.
[9] A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (a továbbiakban: Pp.) 413. § (1) bekezdése
értelmében a felülvizsgálati kérelemben meg kell
jelölni – többek között – a jogszabálysértés pontos
megnevezésével, a jogszabályhely megjelölésével
azt az eljárási, illetve anyagi jogi szabálysértést,
amely kihatott az ügy érdemi eldöntésére, valamint
annak indokait, hogy a fél az új határozat hozatalát
vagy a határozat hatályon kívül helyezését milyen
okból kívánja.
[10] A Pp. 415. § (1) bekezdés f) pontja szerint a Kúria a
felülvizsgálati kérelmet visszautasítja, ha az nem
felel meg a törvény által meghatározott
követelményeknek, és az ennek megfelelő
kiegészítése a kérelem benyújtására biztosított
törvényes határidőn belül nem történt meg.
[11] A cég jogszabálysértésként az (EU) 2017/1132.
irányelv rendelkezéseinek megsértését jelölte meg. A

Kúria rámutat, az EUMSZ 288. cikke alapján az
irányelv mint uniós jogforrás közvetett jogi
szabályozó eszköz, az elérendő célokat illetően
kötelezi a címzett tagállamokat, aminek tartalmát a
tagállamok kötelesek a nemzeti jogrendszerükbe
beépíteni. A tagállami bíróságoknak az irányelvet
átültető nemzeti jogszabályt kell alkalmazniuk,
amelynek értelmezése során az irányelvben
megfogalmazott
cél
megvalósítására
kell
törekedniük (C-91/92. sz. Paola Faccini Dori ügyben
1994. július 14-én hozott ítélet 26. pont, C-240244/98. sz. Oceano Grupo és társai egyesített
ügyekben 2000. június 27-én hozott ítélet 32. pont).
Amennyiben a tagállam eleget tesz implementációs
kötelezettségének,
az
irányelv
az
ennek
eredményeként elfogadott magyar jogszabályon
keresztül fejti ki hatását.
[12] Az (EU) 2017/1132. irányelvet – illetve az ebben az
irányelvben kodifikált, az Európai Unió korábbi
társasági jogi irányelveinek rendelkezéseit – a
magyar jogalkotó az első-, illetve a másodfokú
végzésben felhívott jogszabályokban implementálta.
A cég a felülvizsgálati kérelmében a bíróság által
alkalmazandó és tényleges alkalmazott magyar
jogforrások vonatkozó rendelkezéseit nem jelölte
meg, és arra sem hivatkozott, hogy az irányelv jelen
ügyben releváns valamely rendelkezésének a
nemzeti jogba történő átültetése nem vagy nem
helyesen történt meg. Arra vonatkozó előadást sem
tett, hogy az implementáció keretében elfogadott
magyar jogszabályt kellene az irányelv fényében,
irányelvkonform módon értelmezni. Kiemelendő az
is, hogy a jogerős végzésben hivatkozott irányelvi
rendelkezés [86a. cikk (4) bekezdés a) pont]
kifejezetten tagállami hatáskörbe utalja a
tőkeegyesítő társaságok valamely másik tagállam
joga által szabályozott tőkeegyesítő társasággá való
átalakulásaira vonatkozó fejezet alkalmazásának
kizárását többek között olyan esetekben, ha az
érintett társaságok fizetésképtelenségi eljárás vagy
megelőző szerkezetátalakítási keret hatálya alatt
állnak. Ennek jogi hatása az, hogy az irányelvi
rendelkezések helyett a tagállami hatáskörbe utalt
speciális rendelkezések elfogadására nyílik
lehetőség, azaz maga az irányelv ad kifejezett
felhatalmazást arra, hogy a tagállamok dönthetnek
úgy, hogy nem alkalmazzák az irányelv I. fejezetét,
azaz e területen kizárólag a tagállami jog szabályai
vehetők figyelembe.
[13] A fentiek alapján az irányelv közvetlen vagy
közvetett hatályának kérdése nem vethető fel, és
önmagában az irányelvi rendelkezésekre történő
hivatkozás nem elégséges a felülvizsgálati kérelem
megalapozására, miután a kifejtettek értelmében a
másodfokú bíróság által ténylegesen alkalmazott
(uniós jogi implementációs kötelezettség körében,
illetve a speciális szabályozásra adott felhatalmazás
körében
elfogadott)
jogszabály
valamely
rendelkezésének megsértésére történő hivatkozás
hiányában a felülvizsgálat eredményeként nem
hozható a cégre kedvezőbb határozat, eljárási okból
a felülvizsgálati petitumban megjelölt kérelem nem
teljesíthető.
[14] Az 1/2017. PJE határozat szerint ugyanis a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
alkalmazása körében is megfelelően irányadó
1/2016. (II. 15.) PK vélemény alapján a
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felülvizsgálati kérelem egymással szorosan
összefüggő
kötelező
tartalmi
kellékei
a
jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely
megjelölése, illetve annak kifejtése, hogy a fél a
határozat megváltoztatását milyen okból kívánja.
Ezeknek az együttes törvényi feltételeknek a fél
akkor tesz eleget, ha egyrészt a megsértett
jogszabályhelyet konkrétan megjelöli, másrészt a
hivatkozott jogszabálysértést tartalmilag is körülírja,
illetve az arra vonatkozó jogi álláspontját részletesen
kifejti, azaz a jogszabálysértésre való hivatkozás
indokait is ismerteti. A felülvizsgálati kérelem
tartalmi kellékeinek a hiánya miatt a fél hiánypótlásra
való
felhívásának
nincs
helye
(Kúria
Gfv.VI.30.173/2021/5., Pfv.II.20.445/2022/2.).
[15] Mindezekre tekintettel a Kúria a felperes
felülvizsgálati kérelmét a Pp. 415. § (1) bekezdés f)
pontja alapján visszautasította.
(Kúria Gfv.VI.30.189/2022/6.)
Az
egyesület
pártoló
tagja
tagsági
243
jogviszonyának a létrejötte (a közgyűlési
döntés a tagfelvételi kérelem elfogadásáról) abban az

esetben is megállapítható, ha az arra utaló egyéb
körülmények (a gyakorolt tagsági jogok és egyéb
körülmények mellett) a bizonyítási szükséghelyzet
fennállása ezt alátámasztja [2013. évi V. törvény (Ptk.)
3:67. § (1) bek., 3:75. § (2)–(4) bek.; 2011. évi CLXXV.
törvény (Civil tv.) 4. § (5) bek.; 2016. évi CXXX.
törvény ( Pp.) 265. §].

[1]
[2]

[3]

[4]

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
Az alperes a törvényszék által nyilvántartásba vett
egyesület.
Az alperes alapszabályának 10. pontja értelmében az
egyesületnek rendes és különleges jogállású tagjai is
lehetnek: különleges jogállásúnak a tiszteletbeli és a
pártoló tagok minősülnek, az egyesület alapítói
valamennyien rendes jogállású tagok. Pártoló tag az
lehet, aki az egyesület tevékenységét – a közgyűlés
által meghatározott jogok és kötelezettségek
gyakorlása, illetve teljesítése mellett – időszakosan
vagy rendszeresen támogatni kívánja; az egyesület
tevékenységében vagyoni hozzájárulással vesz részt;
az egyesület által megszerzett vadászterületen
vadászati és egyéb kapcsolódó tevékenység
(létesítmény-építés, -elhelyezés) végzésére a
tagfelvételről szóló közgyűlési határozatban
meghatározott feltételekkel jogosult, illetve köteles.
Az alapszabály 18. pontja rögzíti – többek között –,
hogy a közgyűlésen szavazati jog kizárólag a rendes
jogállású tagokat illeti meg, a rendkívüli jogállású
(pártfogó és tiszteletbeli) tagokat részvételi és – a
közgyűlés rendjének megfelelő – nyilatkozattételi
(tanácskozási) jog illeti meg.
A 12. pont tartalmazza, hogy a különleges jogállású
tagok alapszabályban meg nem határozott jogait és
kötelezettségeit az adott különleges jogállású tag
felvételéről döntő közgyűlési határozat és annak
megfelelően a később meghozott közgyűlési
határozatok határozzák meg. Ezzel párhuzamosan
szól a 15. pont a pártoló tag tagsági jogviszonyának
felmondásáról: eszerint az adott különleges jogállású
tag tagsági jogviszonya a tagfelvételről döntő
közgyűlési határozat, továbbá – az annak
megfelelően – a későbbiekben meghozott közgyűlési

határozatok
által
meghatározott
feltételek,
kötelezettségek teljesítésének hiánya, avagy
elmulasztása miatt mondható fel.
[5] A felperes 2017-ben kérte pártoló tagként a
tagfelvételét, kérelmét az alperes befogadta és a
közgyűlés megtárgyalta. Az alperes ezt követően
biztosította is a felperes részére pártoló tagként –
annak ellenére, hogy az őt megillető tagsági jogok és
az őt terhelő kötelezettségek meghatározásával
közgyűlési határozatot nem kapott – az egyesület
keretein belül a vadászati tevékenységben való
részvételt, 2018. és 2019. években meghívta az
alperes közgyűléseire, amelyeken a felperes pártoló
tagként részt is vett.
[6] A felperes az őt pártoló tagként terhelő vagyoni
hozzájárulás fizetési kötelezettségét 2017., 2018. és
2019. évekre teljesítette: belépésekor az alapszabály
rendelkezéseinek megfelelően 800 000 forint
vagyoni hozzájárulást, ezt követően pedig a
közgyűlés által meghatározott 200 000 forint éves
tagdíjat teljesítette.
[7] Az alperes közgyűlése azt követően, hogy a 10/2019.
(05. 18.) számú határozattal felhatalmazta az
egyesület elnökét arra, hogy közös megegyezéssel
szüntesse meg a felperes pártoló tagsági
jogviszonyát, a 2020. augusztus 1-jén tartott ülésen
hozott 4/2020. (08. 01.) számú határozattal a felperes
pártoló tagsági viszonyát 30 napos határidővel
felmondta, arra hivatkozással, hogy a felperes a
vadászat szabályait megszegte, és elmulasztotta a
2020. évi tagdíj, illetve hozzájárulás megfizetését.
A felperes keresete és az alperes ellenkérelme
[8] A felperes keresetében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
3:35. §-a alapján a 4/2020. (08. 01.) számú
közgyűlési határozat hatályon kívül helyezését kérte.
[9] Az alperes ellenkérelme elsődlegesen az eljárás
megszüntetésére, érdemben a kereset elutasítására
irányult.
Az első- és a másodfokú határozat
[10] Az elsőfokú bíróság ítéletével az alperes 4/2020. (08.
01.) számú közgyűlési határozatát hatályon kívül
helyezte.
[11] Az elsőfokú bíróság ítéletének indokolása szerint –
tagsági
jogai
tényleges
gyakorlásán
és
kötelezettségei
teljesítésén
keresztül
–
megállapítható a felperes pártoló tagsági
jogviszonyának 2017. évi létrejötte, erre
figyelemmel a felperes kereshetőségi joga fennáll. A
keresettel támadott határozat jogszabályértő
jellegének érdemi vizsgálatával pedig megállapította
a bíróság, hogy – a kereset helytálló érvelésének
megfelelően – mulasztott az alperes, amikor nem
hívta meg a felperest a perbeli határozatot hozó
közgyűlésre,
a
mulasztása
a
határozatot
jogszabálysértővé tette.
[12] Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül
helyezte és az eljárást a polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.)
240. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a Pp. 176. §
(1) bekezdés g) pontjára is tekintettel – megszüntette.
[13] Végzésének indokolásában a felek között vitás
pártoló tagsági jogviszony létrejöttét illetően
rögzítette, hogy a belépési kérelem közgyűlés általi
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elfogadása kellő többséggel meghozott alakszerű
határozattal kell történjen, anélkül – a Ptk. 3:67. § (1)
bekezdése, 3:75. § (2), (3) és (4) bekezdései és az
alapszabály II.7. pontja alapján – a pártoló tagsági
jogviszony nem jön létre. Kiemelte, hogy az alperes
állításával szemben, miszerint a felperes pártoló
tagsági jogviszonyáról közgyűlési határozatot nem
hozott, ezért nem áll az rendelkezésére, a felperesnek
kellett a perben – akár a bizonyítási szükséghelyzet
szabályainak alkalmazásával – bizonyítania a tagsági
jogviszonyát és az ebből következő perindítási jogát
a Pp. 265. § (1)–(3) bekezdései szerint. A felperes a
2020. november 25-i válasziratában arra hivatkozott,
hogy a tagfelvételéről a közgyűlés nem hozott
határozatot, majd a 2021. január 6-i tárgyaláson úgy
pontosította előadását, hogy 2017-ben részt vett a
közgyűlésen, ahol tárgyalták a pártoló tagságát és
ennek eredményeképpen pártoló taggá vált, de az
ellenkérelem megismeréséig nem tudott arról, hogy a
belépéséről alakszerű határozatot hoztak volna. Ez
utóbbi nyilatkozatot a felperes fellebbezési
ellenkérelme iratellenesen értelmezte, egyben meg
nem engedett változtatást jelentett a tényelőadásában
[Pp. 373. § (1) bekezdés], amikor a felperes a
másodfokú eljárásban már azt állította, hogy 2017ben az alperes közgyűlése határozattal fogadta el a
belépési nyilatkozatát, annak csupán a kézbesítése
maradt el.
[14] A másodfokú bíróság hangsúlyozta, hogy a felek
perben irányadó egyező előadása szerint a felperes
pártoló tagként kért felvételéről az alperes
közgyűlése nem hozott alakszerű határozatot. Ebből
arra következtetett, hogy a felperes pártoló tagsági
jogviszonya nem jött létre, ezért a Ptk. 3:35. § (1)
bekezdése értelmében keresetindítási jog nem illeti
meg.
Felülvizsgálati kérelem, ellenkérelem
[15] A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős
végzés hatályon kívül helyezését és az elsőfokú
bíróság utasítását kérte új eljárásra és új határozat
hozatalára.
[16] Arra hivatkozott, hogy a jogerős végzés a Pp. 4. §
(2)–(4) bekezdéseibe, az 5. § (1) és (2) bekezdésébe,
a 6. §-ába, a 33. §-ába, a 237. § (1)–(5) bekezdéseibe,
a 263. § (1) és (2) bekezdésébe, a 265. § (1)–(5)
bekezdéseibe, a 373. § (5) bekezdésébe, a 379. §-ába,
illetve a Ptk. 3:35. § (1) bekezdésébe, a 3:36. §-ába,
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a
továbbiakban: Civil tv.) 4. §-ának (5) bekezdésébe
ütközően jogszabálysértő.
[17] Előadta, hogy a másodfokú bíróság tévesen vette
figyelembe és mérte össze a 16. sorszámú tárgyalási
jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatát és a fellebbezési
ellenkérelme tartalmát. Állította, hogy mindkét
perbeli nyilatkozata egyező abban a körben, hogy a
felperes pártoló tagságát kérelmére az alperes
közgyűlése tárgyalta, annak eredményeként taggá
vált és bizonyosan hoztak határozatot is (bár a
birtokába nem került ebben a formában), hiszen ezt
követően gyakorolhatta a tagsági jogait. Rámutatott,
hogy a jogerős végzés indokolásával ellentétben
indítványozta
a
bizonyítási
szükséghelyzet
alkalmazását, ezt a 16. sorszámú tárgyalási
jegyzőkönyv is tartalmazza. Az elsőfokú bíróság
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annak alkalmazásával kötelezte az alperest a
tagfelvételről
döntő
közgyűlési
határozat
becsatolására.
[18] Állította, hogy a jogerős végzés meghozatalát
követően szerzett tudomást az alperes 2018. március
24-i közgyűlési jegyzőkönyvéről és az abban
rögzített döntésről: a felperes (és más pártoló tagok)
tagsági jogviszonyának a „megerősítéséről”.
Hangsúlyozta ezzel kapcsolatban az alperes valótlan
tényállításait a per során, illetve azt is, hogy
amennyiben a megszüntetés alapját jelentő hiány
orvoslására lehetőséget kapott volna a másodfokú
eljárásban, azt az utólag kézhez vett jegyzőkönyvvel
már korábban megtehette volna.
[19] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelme elsődlegesen
a felülvizsgálati eljárás megszüntetésére –
tartalmilag a szerinte visszavontnak tekintendő
felülvizsgálati
kérelem
miatt
az
iratok
visszaküldésére –, másodlagosan a jogerős végzés
hatályban fenntartására irányult, annak helyes
indokai alapján.
A Kúria döntése és annak jogi indokai
[20] A Kúria a jogerős végzést a Pp. 423. § (1) bekezdése
alapján a felülvizsgálati kérelem keretei között
vizsgálta, és azt az ott megjelölt okból – az alábbiak
szerint – jogszabálysértőnek találta.
[21] A felülvizsgálati ellenkérelemben foglaltak miatt
elsőként azt rögzíti, hogy a Pp. 243. § (1)
bekezdésének és a 178. § (2) bekezdésének,
közelebbről a fellebbezési határidőn belül
előterjesztett keresetlevél ismételt benyújtásának és
az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezési
jogról való lemondás szabályának nem tulajdonítható
a felülvizsgálati kérelemre kiterjedő tartalom: a
felülvizsgálat ugyanis a jogerős határozattal szemben
igénybevehető rendkívüli perorvoslat. Ezért a
felperes felülvizsgálati kérelme érdemi elbírálásának
nem volt eljárásjogi akadálya az ügyben.
[22] Az ügy érdemét illetően a Kúria előrebocsátja, hogy
a Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi
CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 10/A. §
(1) bekezdése kettős feltétel közé szorítja a
különleges jogállású tagok keresetindítási jogát a
Ptk. 3:35. §-a alkalmazása szempontjából: az
egyesület sérelmezett határozatának hatályon kívül
helyezését a különleges jogállású tagok kizárólag e
jogállásuk fennállása mellett és érintettségük esetén
kérhetik a bíróságtól, annyiban, amennyiben a
támadott határozat rájuk nézve jogot vagy
kötelezettséget állapít meg, ezeket kiterjeszti vagy
korlátozza, illetve megszünteti.
[23] Jelen ügyben a keresettel támadott közgyűlési
határozat tartalma kétségtelenné teszi a felperes
perbeli legitimációját a közvetlen érintettséget
illetően, hiszen a kérdéses határozat éppen a felperes
– egyébként fennállónak tekintett – pártoló tagsági
jogviszonyának a megszüntetéséről rendelkezik. A
perben ennek ellenére mégis az a sajátos helyzet állt
elő az alperes védekezésére tekintettel, hogy
kérdésessé vált a kereshetőségi jog első feltétele, a
felperes különleges tagi jogállása, a pártoló tagsági
jogviszonyának létrejötte, holott azt közvetetten a
támadott közgyűlési határozat is alátámasztotta.
[24] A jogviszony létrejötte körében megalapozottan utalt
a felperes a felülvizsgálati kérelmében a bizonyítási
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szükséghelyzet intézményének alkalmazására tett
indítványára és nyilatkozatának téves értékelésére –
végső soron jogsértő mellőzésére – a felülvizsgálattal
támadott jogerős végzés eredményeként.
Leszögezi a Kúria, hogy a felperes pártoló tagi
jogállását eredményező döntés meghozatala és annak
megfelelő dokumentálása, nem csak a határozatok,
de a tagság nyilvántartása is az alperes feladatkörébe
tartozott [Ptk. 3:67. § (1) bekezdés, 3:75. § (2)–(4)
bekezdés, 3:19. § (1) bekezdés, 3:80. § i) és j) pont],
ugyanakkor
az
előzőekkel
bizonyítható
(bizonyítandó) tény igazolása a felperes bizonyítási
érdeke volt, ami felvetette a bizonyítási
szükséghelyzet alkalmazásának szükségességét és
lehetőségét a perben [Pp. 265. § (1)–(3) bekezdés].
A felperes – nyilvánvalóan annak tudatában, hogy a
perben őt terheli az alperes által vitássá tett pártoló
tagsági
jogviszonya
fennállásának,
ezáltal
kereshetőségi jogának a bizonyítása, ami egyben
szükségtelenné is tette az elsőfokú bíróság anyagi
pervezetését az adott bizonyításra szoruló tényt
érintően a bizonyítási érdekkel és teherrel
összefüggésben [Pp. 265. § (1) bekezdés, 237. § (2)
bekezdés] –, a másodfokú bíróság végzésének
indokolásában írtakkal ellentétben kifejezetten élt a
bizonyítási
szükséghelyzet
intézményének
lehetőségével.
A 2021. január 6-i elsőfokú tárgyalás
jegyzőkönyvéből kitűnően a felperes nem csak arról
nyilatkozott, hogy 2017-ben részt vett a pártoló
tagságát tárgyaló közgyűlésen, és annak
eredményeként pártoló taggá vált (vagyis a
közgyűlés döntött a tagfelvételi kérelme
elfogadásáról), és hogy „bizonyosan kellett
szülessen” erről határozat (10.G.40.092/2020/16.
jegyzőkönyv 1. oldal, 4. oldal), de egyben
indítványozta a Pp. 265. § (3) bekezdésének
alkalmazását,
a
bizonyítási
szükséghelyzet
megállapítását és az alperes kötelezését a vonatkozó
(az alperes által megjelöltek szerint a 3/2017. számú)
közgyűlési határozat csatolására, mulasztása esetén
pedig a felperes pártoló tagsági jogviszonya és ebből
következő kereshetőségi joga megállapítását
(10.G.40.092/2020/16. jegyzőkönyv 2. oldal
harmadik bekezdés). Indítványának megfelelően az
elsőfokú bíróság tárgyaláson kihirdetett végzésével
kötelezte is az alperest a felperes pártoló tagsági
jogviszonyával kapcsolatos közgyűlési határozat
csatolására.
Annak ellenére, hogy a felperes indítványára és az
elsőfokú bíróságnak az alpereshez intézett
felhívására végül mégsem történt meg a felperes
tagfelvételéről döntő közgyűlési határozat – vagy
legalább a tagfelvételi kérelmet megtárgyaló
közgyűlési jegyzőkönyv, avagy egyéb, a
tagfelvételre vonatkozó okirat, akár tagnyilvántartás
– csatolása a bizonyítási eljárás során, kétségtelen,
hogy az alperes a felperes tagfelvételi kérelmét
befogadta és intézte, el is bírálta, a felperest pártoló
tagjai sorába felvette, részére tagsági jogainak
gyakorlását – idetartozóan részvételét tanácskozási
joggal a döntéshozó szerv ülésein, valamint a
vadászati jog gyakorlását – az egyesület keretein
belül biztosította, kötelezettségeinek (vagyoni
hozzájárulás, tagdíj fizetés) teljesítését előírta és azt
el is fogadta. Mindebből következően helye volt a Pp.
265. § (3) bekezdésében írt jogkövetkezmény
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alkalmazásának
az
ügyben,
ahogy
azt
végkövetkeztetését tekintve az elsőfokú bíróság
ítéletében
meg
is
tette:
a
bizonyítási
szükséghelyzetben lévő felperes által bizonyítandó
tény, a pártoló tagsági jogviszonya létrejöttéhez
vezető, tagfelvételi kérelmét elfogadó közgyűlési
döntés – amelynek létével kapcsolatban kétely az
előzőekben kiemelt egyéb körülmények mellett nem
kellett, hogy felmerüljön a bíróságban – valósnak
volt elfogadható a perben.
Mindebből következően tévesen következtetett az
ügyben másodfokú bíróság a felperes pártoló tagsági
jogállásának és egyben perindítási jogának a
hiányára, ez okból az eljárás megszüntetésének
ebben teljesülő feltételére.
Az
előzőekben
megállapítottak
egyben
szükségtelenné tették a felülvizsgálati kérelem
vizsgálatát a további, így a másodfokú eljárásban
pótolható hiányra vonatkozó részében.
A kifejtettek értelmében a Kúria a jogerős végzést a
Pp. 424. § (3) bekezdése alapján hatályon kívül
helyezte, és a másodfokú bíróságot új eljárásra és új
határozat hozatalára utasította.
A megismételt másodfokú eljárásban az előzőek
figyelembevételével kell döntenie a másodfokú
bíróságnak az alperes fellebbezéséről és az elsőfokú
ítélet felülbírálatáról.
(Kúria Gfv.VI.30.252/2021/6.)

POLGÁRI KOLLÉGIUM
MUNKAÜGYI SZAKÁG
I. A közalkalmazotti jogviszonyban álló tanár
244
óraszámának
csökkentése
olyan
kinevezésmódosításnak minősül, amely ellen, ha arra

egyoldalúan került sor, ezen a jogalapon a munkáltatói
jognyilatkozat közlésétől számított harminc napon
belül kell előterjeszteni a keresetlevelet. A bírósághoz
fordulás végső határideje – helytelen jogorvoslati
kioktatás esetén is – hat hónap [a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 58. §,
287. § (1) bek. a) pont, 22. § (5) bek.].
II. Ha a felek között megállapodás jött létre a kinevezés
módosítása tárgyában a megállapodás az Mt. 28. §-a
szerint támadható meg, míg a megállapodás
semmisségére igényt elévülési időn belül lehet alapítani
[Mt. 286. §].
A tényállás
[1] A felperes 2013. szeptember 23-tól áruismeret tanár
munkakörben állt határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban az alperesnél. Az alperes kezdetben
heti 18,18 óra, majd 2016. szeptember 1-jétől heti
16,36 óra részmunkaidőben foglalkoztatta a
felperest.
A
felperes
az
általa
észlelt
szabálytalanságok megszüntetése érdekében több
alkalommal fellépett az alperesnél.
[2] Az alperes igazgatója a 2016 júniusában megtartott
tanévzáró értekezleten a felperes és másik három
pedagógus számára jelezte, hogy a következő
tanévben esetlegesen egyetlen órájuk sem lesz. 2016.
szeptembertől azonban kizárólag a felperes
óraszámát csökkentette és ennek érdekében
kinevezésmódosítást készített. Az alperes által
kiállított „kinevezés módosítás előkészítés”
elnevezésű okirat a felperes esetében heti 9 órás
óraszámot tüntetett fel. Az ez alapján elkészült
kinevezésmódosítást az alperes munkáltatói jogkör
gyakorlója 2016. szeptember 15-én, a felperes pedig
2016.
szeptember
22-én
írta
alá.
A
kinevezésmódosítás az alábbiakat tartalmazza: A
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXIX. törvény (Nkt.) alapján
kinevezését 2016. szeptember 1. napi hatállyal az
alábbiak szerint módosítom: munkaidő: heti 16,36
óra részmunkaidős. A kinevezés módosítás alapján a
felperes havi illetményének összege 127 700
forintról 108 300 forintra csökkent. Az okirat szerint
„a jogviszonyból származó igény érvényesítésére az
elévülési időn belül keresettel fordulhat a Fővárosi
Közigazgatási
és
Munkaügyi
Bírósághoz.
Tájékoztatom, hogy az Mt. 286. § (1) bekezdése
alapján a jogviszonnyal kapcsolatos igények három
év alatt évülnek el.”
[3] A felperes 2016. november 23-án és 29-én írásban
fordult az alperes titkárságához, majd 2017. március
8-án a munkáltatói jogkör gyakorlójához címzett
levelében a kinevezés módosításáról szóló, 2016.
szeptember 16-i döntés felülvizsgálatát kérte

hivatkozva a hiányos indokolásra, arra, hogy az
csupán a törvények megnevezésére utalt, a módosítás
okára nem. Kérte a kötelező tanítási órái felemelését
a teljes munkaidő szerinti óraszámra, amellyel
összefüggésben egyeztetést kezdeményezett. A
munkáltatói jogkör gyakorlója 2017. március 21-i
levelében
úgy
nyilatkozott,
hogy
a
kinevezésmódosítás a felek akaratával valósult meg,
az alperes a felperes kinevezésmódosítási ajánlatát
elfogadta.
A felperes keresete és az alperes ellenkérelme
[4] A felperes a 2017. július 10-én előterjesztett
keresetében a munkáltató egyoldalú intézkedéséből
eredő anyagi kára megtérítéseként 223 220 forint
elmaradt illetmény és 97 391 forint elmaradt pótlék
megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Álláspontja
szerint a felek között nem jött létre közös
megegyezés a kinevezés módosítására, az a
munkáltató egyoldalú intézkedése volt, amelynek
aláírására kényszer és fenyegetés hatására került sor,
ugyanakkor a megállapodás megtámadására
vonatkozó nyilatkozatát a per során visszavonta.
Keresetének későbbi módosításában a perindítási
határidő elmulasztásával kapcsolatban semmisségre
hivatkozott, és a megállapodás jóerkölcsbe
ütközését, valamint jogszabályba ütközését állította.
Hivatkozott arra is, hogy a munkáltató joggal való
visszaélést valósított meg, valamint őt hátrányosan
megkülönböztette.
[5] Az alperes elsődlegesen az igényérvényesítési
határidő elmulasztása okán a per megszüntetését,
másodlagosan a kereset elutasítását kérte.
Az első- és a másodfokú bíróság határozata
[6] A törvényszék ítéletével kötelezte az alperest
302 193 forint és ezen összeg 2017. március 1-jétől a
kifizetésig
számított
késedelmi
kamata
megfizetésére.
[7] Az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárás adatai
alapján megállapította, hogy a felperes a
közalkalmazotti jogviszonya létesítésétől kezdve
folyamatosan fellépett a szakképzési kerettanterv
maradéktalan végrehajtása érdekében, a diákoknak
fizetendő ösztöndíj és a pedagógusoknak fizetendő
pótlék kérdésében tapasztalt rendellenességek miatt.
[8] Rögzítette, hogy a 2016. júniusi tanévzárón megjelölt
négy pedagógus közül a 2016. szeptember 1-jétől
kezdődő tanévben kizárólag a felperest érintette
negatív módon a tanulói létszám és az óraszámok
alakulása. Az intézményvezető tanúvallomása
szerint a felperestől semmiféle kezdeményezés nem
érkezett az általa egyébként is kevésnek tartott heti
óraszám további csökkentésére, vagyis a 2016.
szeptember 12-i kinevezésmódosítást előkészítő irat
nem tőle indult. A tagintézményvezető eljárása
semmilyen módon nem volt figyelemmel a felperes
szándékára, kérésére, amely a kinevezésmódosítással
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szemben óraszámnövelést szeretett volna elérni.
Mindezekből arra következtetett, hogy az alperes
egyoldalúan módosította a felperes kinevezését, így
a kinevezésmódosítás a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
58. §-ába ütközött, az illetmény csökkentése
jogellenes volt.
Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a hathónapos
igényérvényesítési határidő elmulasztásának nem
volt jelentősége, figyelemmel az alperes jogorvoslati
tájékoztatásra.
Az alperes fellebbezése alapján eljárt ítélőtábla
ítéletével az egyoldalú kinevezés módosítással
kapcsolatban a pert megszüntette és az elsőfokú
bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte. Ezt
meghaladóan az elsőfokú bíróság ítéletét
megváltoztatta és a keresetet elutasította.
A másodfokú bíróság az alperes pergátló kifogása
alapján és hivatalból is vizsgálta a keresetindítási
határidő
betartását.
Megállapította,
hogy
az Mt. 286. § (1) bekezdésében szabályozott
hároméves
elévülési
idő
mint
általános
keresetindítási határidő mellett az Mt. rövidebb
keresetindítási határidőket is meghatároz, így az Mt.
287. § (1) bekezdés a) pontja szerint az egyoldalú
munkaszerződés módosítással kapcsolatos igény
érvényesítése esetén is. Mivel a felperes az egyoldalú
kinevezésmódosítás jogellenessége miatt indított
pert az alperessel szemben, a 2016. szeptember 22-i
aláírását követően 2017. július 10-én előterjesztett
keresetével a határidőt elmulasztotta.
Az ítélőtábla álláspontja szerint tévedett az elsőfokú
bíróság, amikor úgy ítélte meg, hogy a felperes a
jogorvoslati tájékoztatásra figyelemmel három éven
belül fordulhatott bírósághoz. Mivel az alperes
álláspontja szerint a kinevezésmódosítás közös
megegyezéssel jött létre, így nem tartalmazott
indokolást és a jogorvoslati tájékoztatást sem az
egyoldalú
kinevezésmódosítással
szembeni
igényérvényesítésre, hanem az illetmény esetleges
téves megállapításával szembeni jogorvoslatra
vonatkozott. Megállapította, hogy a téves vagy
elmulasztott
munkáltatói
tájékoztatással
összefüggésben kialakult hároméves keresetindítási
határidő az Mt. 287. § (4) bekezdése és az Mt. 22. §
(5) bekezdése alapján már nem tartható. A
bírósághoz fordulás végső határideje a 30 napos
keresetindítási határidő körébe tartozó esetben 6
hónap akkor is, ha a munkáltató téves jogorvoslati
tájékoztatást adott, vagy egyáltalán nem adott
kioktatást [Mtv.II.10.178/2017/4., 4/2013. (IX. 23.)
KMK vélemény 9. pont]. A felperes igénye továbbá
nem a helytelen besorolásból eredő állapotsérelem
volt, ezért az erre vonatkozó bírói gyakorlat sem volt
alkalmazható. Mivel a felperes a 2016. szeptember
22-i kinevezésmódosítással szemben csak 2017.
július 10-én terjesztette elő a keresetét, az elkésett,
ezért a másodfokú bíróság e körben az elsőfokú
bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és a pert a Pp.
157. § a) pontja, illetve a Pp. 130. § (1) bekezdés h)
pontja alapján megszüntette.
Az ítélőtábla álláspontja szerint, mivel a felperes az
egyoldalú
kinevezésmódosítással
szemben
határidőben nem fordult bírósághoz, ezért az
egyoldalú kinevezésmódosítást nem vizsgálhatta és
nem állapíthatta meg, hanem azt megállapodásnak
kellett tekinteni.
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[14] Rögzítette, hogy a felperes megtámadásra vonatkozó
fellebbezési érvelése a Pp. 235. § (1) bekezdése
alapján meg nem engedett keresetváltoztatásnak
minősült, figyelemmel arra, hogy ezen érvelését az
elsőfokú eljárásban már visszavonta. A felperes az
egyoldalú kinevezésmódosítás semmisségével
kapcsolatban
a
keresetindítási
határidőt
elmulasztotta, ezért erre vonatkozó érveit a
semmisség körében sem érvényesíthette. Ezzel
ellentétes értelmezés a keresetindítási határidő
jogszabályellenes meghosszabbítását eredményezné.
[15] Az ítélőtábla az elsőfokú bíróságtól eltérő jogi
álláspontjára tekintettel a felperes általános
magatartási követelményekre alapított érvelését is
vizsgálta. A joggal való visszaélés tilalmának
megsértésével kapcsolatos munkaügyi perekben
felmerült egyes kérdésekről szóló 5/2017. (XI. 28.)
KMK vélemény 2. pontjára utalva rögzítette, hogy a
szerződéses jognyilatkozattal összefüggésben joggal
való visszaélésre nem lehet hivatkozni, mivel a
szerződés
megkötéséhez,
annak
tartalma
kialakításához a felek konszenzusa szükséges,
egyoldalú szerződéskötési, szerződésmódosítási jog
nem létezik. Nem fogadta el a felperes egyenlő
bánásmód követelményének megsértésére történő
hivatkozását sem, és utalt arra, hogy az egyenlő
bánásmód
követelményének
megsértésével
kapcsolatos munkaügyi perek egyes kérdéseiről
szóló 4/2017. (XI. 28.) KMK vélemény 3. pontja
alapján az egyéb helyzet mint védett tulajdonság
keretei nem értelmezhetőek tágan. Ezért a felperes
alaptalanul hivatkozott az egyenlő bánásmód
megsértésére is, mert nem volt olyan védett
tulajdonság, amely az óraszám csökkentésében
szerepet játszott volna. A másodfokú bíróság
álláspontja szerint a felperes alaptalanul állította a
kinevezésmódosítás jóerkölcsbe ütközését is, mivel
annak megállapítása során nem a szerződő fél
érdeksérelmét, hanem azt kell vizsgálni, hogy maga
a jogügylet társadalmilag elítélendő-e.
[16] Az ítélőtábla álláspontja szerint alaptalan volt a
felperes biztatási kárra történő hivatkozása is.
Megállapította, hogy az Mt. 31. §-a folytán
alkalmazandó, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
6:587. §-ának alkalmazása kizárt a szerződés
megkötése után bekövetkezett kár megtérítésénél, de
önhiba, azaz a keresetindítási és megtámadási
határidő elmulasztása esetén is. A felperes esetleges
kárát saját mulasztása okozta.
[17] Mindezekre figyelemmel a másodfokú bíróság az
elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. § (2) bekezdése
alapján megváltoztatta és a keresetet elutasította.
A felülvizsgálati kérelem és felülvizsgálati
ellenkérelem
[18] A felperes a felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen
a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és az
elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását,
másodlagosan a másodfokú bíróság új eljárásra és új
határozat meghozatalára történő utasítását kérte.
[20] A felperes érvelése szerint az elsőfokú bíróság a
rendelkezésre álló iratokból, tanúvallomásokból
helyesen állapította meg a tényállást és abból
helytálló következtetésre jutott, ezzel szemben a
másodfokú bíróság iratellenesen járt el és a
jegyzőkönyvben foglalt több tanúvallomással
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ellentétes következtetést vont le. Az ítélőtábla az Mt.
287. § (4) bekezdésére és az Mt. 22. § (5)
bekezdésére hivatkozva állapította meg az
igényérvényesítés elkésettségét, ugyanakkor nem
vette figyelembe a Kúria Mfv.10.600/2015/6. számú
ítéletét, amely nem tekintette elkésettnek a
jogorvoslati figyelmeztetésben foglalt 3 éves
határidőn belül előterjesztett keresetet.
Álláspontja szerint a jogerős ítéletben hivatkozott
4/2013. KMK vélemény a munkaviszony
megszüntetésére
irányuló
egyoldalú
jognyilatkozatokra vonatkozik, a BH 2009.12.569.,
valamint az EBH 2014.02.M5. számú döntések pedig
eltérő tényállásuk miatt nem vehetőek figyelembe.
A másodfokú bíróság az Mt. 287. § (1) bekezdésében
foglaltakkal szemben arra az álláspontra
helyezkedett, hogy miután a felperes az egyoldalú
kinevezésmódosítása miatt határidőben nem fordult
bírósághoz, azt megállapodásnak kell tekinteni. A
kinevezés módosítását tehát megállapodásnak
tekintette, amely ekként az Mt. 58. §-ába ütközött,
azaz semmis. Az alperes beadványaiban és a
másodfokú ítéletben is keveredik az egyoldalú
kinevezésmódosítás és a megállapodás attól függően,
hogy a határidő elteltét avagy a semmisséget kell
bizonyítani.
A perbeli kinevezésmódosítás a munkáltató által
gyakorolt módon sem az egyoldalú munkaszerződésmódosítás, sem a megállapodás jogszabályi
előírásainak nem felelt meg. Az előbbinek azért, mert
nem szerepelt benne indokolás és 30 napos
keresetindítási határidőre való utalás, az utóbbinak
pedig azért, mert az irat szövege nem utal a
munkavállaló beleegyezésére.
Ha az egyoldalú munkaszerződés-módosítás 30 nap
elteltével közös megegyezés nélkül is hatályba lép a
keresetindítás elmaradása esetén, akkor ez
az Mt. 58. §-ának megkerülését jelenti, amelynek
elsődleges oka a személyes bosszú volt. Az ítélőtábla
tévesen értelmezi a kinevezésmódosítást egyoldalú
munkaszerződés-módosításként, amelyre ekként
nem az Mt. 287. §-a, hanem az Mt. 58. §-a és 27. §-a
vonatkozik. Az elsőfokú bíróság ezért helytállóan
állapította meg, hogy közös megegyezés hiányában
az alperes kinevezés módosítása az Mt. 58. §-ába
ütközött, ezért semmis.
A felperes további érvelése szerint a másodfokú
bíróság tévesen állapította meg, hogy a felperes
igénye nem állapotsérelem, illetve nem a
jogviszonyból származó igény érvényesítéséről van
szó. A perbeli esetben a munkáltató nem volt
tekintettel arra, hogy egyoldalú döntésével nincs joga
lecsökkentenie a felperes óraszámát és ezzel
jövedelmét. Az a tény, hogy a felperes emiatt
folyamatosan alacsonyabb összegű jövedelemben
részesült, állapotsérelemnek tekinthető.
A másodfokú bíróság a Ptk. 6:587. §-ának
megsértésével hagyta figyelmen kívül a biztatási
kárra való hivatkozását is. A peranyagból
megállapítható, hogy az alperes nemcsak azzal
késleltette a felperes keresetindítását, hogy
hároméves elévülésről adott jogi kioktatást, hanem
azzal is, hogy három alkalommal is elzárkózott az
egyeztetéstől. Amikor pedig 2017. februárban
elkezdődött a kommunikáció, akkor azt a látszatot
kelltette, hogy készen áll a vitás kérdések
megbeszélésére, ugyanakkor időt kért. A felperestől
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ezért nem volt elvárható, hogy keresetet indítson, a
késedelmes perindítás tényét maga a munkáltató
okozta. Az Mt. 6. §-ának rendelkezése szerint a felek
kötelesek egymást minden lényeges körülményről
tájékoztatni,
ennek
elmaradása
esetén
a
munkavállaló érvényesítheti a biztatási kárra
vonatkozó igényét.
A felperes álláspontja szerint téves a másodfokú
bíróság jóerkölcsbe ütközésről és az egyenlő
bánásmód megsértéséről kifejtett jogértelmezése is.
A munkáltató intézkedése nem irányulhat szándékos
károkozásra, a munkavállaló megélhetésének
veszélyeztetésére bosszúból, vagy abból a célból,
hogy így szabaduljon meg a munkavállalótól. Az
ilyen magatartás jóerkölcsbe ütközik, amelyet az Mt.
6. §-a is tilt. Az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 8. § r) és t)
pontja alapján a foglalkoztatási jogviszony
részmunkaidős jellege [r) pont] vagy a munkavállaló
egyéb tulajdonsága [t) pont] sem teszik lehetővé,
hogy emiatt hátrányosan megkülönböztessék a
munkavállalót. A felperessel hasonló munkakörben
dolgozó kolléganőnek nem volt magasabb
végzettsége, képzettsége, ugyanakkor teljes
munkaidőben dolgozott és nem fogalmazott meg
kritikát az iskola vezetésére vonatkozóan. Ezért a
diszkrimináció tényállása az elsőfokú ítéletben feltárt
tények alapján megállapítható lett volna, pusztán ezt
a kérdést az elsőfokú bíróság nem tartotta fontosnak.
Az alperes a felülvizsgálati ellenkérelmében a
jogerős ítélet hatályában történő fenntartását és a
felperes felülvizsgálati perköltségben történő
marasztalását kérte.
A támadott jognyilatkozat minősítése kapcsán
előadta, hogy a felperes joga mindenkor eldönteni,
hogy egy adott jognyilatkozat kapcsán kíván-e
keresetet előterjeszteni, és amennyiben igen, azt
milyen jogcímen teszi meg. A kinevezésmódosítást
egyoldalú jognyilatkozatnak tekintve az Mt. 287. §
(1) bekezdés a) pontja alapján 30 napos, legfeljebb 6
hónapos keresetindítási határidő alatt érvényesítheti
igényét, ezt követően nem. A keresetindítási határidő
elkésettségére figyelemmel a kinevezés módosítás
csak kétoldalú közös megegyezés útján létrejött
jognyilatkozatként volt vizsgálható, ezért a felperes
egyoldalú kinevezésmódosítás okán fennálló
semmisségre alapított érvelése nyilvánvalóan
alaptalan. A felperes egyéb semmisségi okot nem
nevesített a per során.
Az alperes vitatta az állapotsérelem fennállását is
figyelemmel arra, hogy ez csak semmisség vagy
jogellenesség megállapítása esetén lehetett volna
hivatkozási alap.

A Kúria döntése és annak jogi indokai
[32] A felülvizsgálati kérelem a következők szerint nem
megalapozott.
[34] A perben nem volt vitatott, hogy a felperes
munkaidejét és evvel arányosan az illetményét
csökkentő
kinevezésmódosítást
az
alperes
képviseletében eljáró V. Z. 2016. szeptember 15-én,
a felperes pedig szeptember 22-én írta alá. Tény az
is, hogy a felperes a teljes tanév során e
szerződésmódosításban szereplő óraszámban és
illetmény ellenében végezte a munkaköri feladatait,
keresetét csak 2017. július 10-én terjesztette elő.
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[35] Az eljáró bíróságoknak elsődlegesen abban a
kérdésben kellett állást foglalni, hogy a felperes
kinevezésének módosítására a munkáltató részéről
egyoldalúan avagy közös megállapodás alapján
került sor.
[36] A rendelkezésre álló peradatok szerint az
intézményvezető már 2016. júniusban jelezte a
felperes számára, hogy a szükséges óraszámot a
következő tanévben már nem tudja biztosítani, majd
2016. szeptember 16-án – a közalkalmazotti
jogviszony egyik alanyaként – V. Z. aláírta a
kinevezés módosítását. A felperes a per során vitatta,
hogy a 2016. szeptember 12-i keltezésű, heti 9
óraszámot
tartalmazó,
„kinevezésmódosítás
előkészítése” elnevezésű iraton szereplő aláírás tőle
származna avagy az aláírásra az iraton szereplő
időpontban került sor és evvel kapcsolatban
büntetőfeljelentést tett. A büntetőeljárás eredménye a
per során ugyan nem vált ismertté, azonban az
elsőfokú bíróság e kérdés eldöntésénél az
intézményvezető tanúvallomásának tulajdonított
jelentőséget és – tévesen – arra következtetett, hogy
a felperes kezdeményezésének hiányában a felek
között nem jött létre megállapodás a kinevezés
módosításáról. Az alperes a per során következetesen
és helytállóan hivatkozott arra, hogy a megállapodás
létrejötte körében nem annak volt jelentősége, hogy
azt a közalkalmazotti jogviszony melyik alanya
kezdeményezte, hanem annak, hogy azt mindkét fél
aláírta, így érvényesen létrejött. A felperesnek a
megállapodás
létrejöttének
cáfolatára
tett
hivatkozásai, a módosításra vonatkozó szándék
hiánya és H. I.-né figyelmeztetése – amely szerint az
aláírás elmaradása esetén nem részesül illetményben
– az Mt. 28. §-a szerint legfeljebb megtévesztésként
avagy jogellenes fenyegetésként értelmezhető, így a
megállapodás megtámadására adhatott volna alapot.
A felperes azonban a kinevezés módosítását az Mt.
28. § (7) bekezdésében foglalt határidő alatt nem
támadta meg, a per során erre vonatkozó érvelését
visszavonta, így a megállapodás érvénytelensége
akarathiba okán nem volt megállapítható.
[37] Az alperes az elsőfokú ítélettel szemben előterjesztett
fellebbezésében nemcsak a keresetindítási határidő
elmulasztását kifogásolta, hanem arra is hivatkozott,
hogy a felek megállapodtak a kinevezés
módosításában. Ezért a másodfokú bíróság a felek
között érvényesen létrejött megállapodás alapján
téves értelmezéssel vizsgálta a keresetindítási
határidő betartását, és szüntette meg a pert a felperesi
hivatkozások egyik jogalapja tekintetében, mert az
adott esetben nem volt olyan egyoldalú munkáltatói
intézkedés, amelyre az Mt. 287. § (1) bekezdés a)
pontja az irányadó. A kinevezés módosítását tehát –
az ítélőtábla álláspontjával szemben – nem a
keresetindítási határidő elmulasztása miatt, hanem
annak mindkét fél általi elfogadása okán kellett
érvényes megállapodásnak tekinteni.
[38] A felperes munkaideje (heti óraszáma) és az ezzel
arányosan
illetménycsökkenése
a
felek
konszenzusán alapult, megfelelt az Mt. 58. §-ának.
[39] A felperes azon érvelésének, amely szerint
kinevezését az alperes egyoldalúan módosította és
annak aláírásakor csupán az átvételt ismerte el,
ellentmond a megállapodásban foglaltak egy tanéven
keresztül történő teljesítése és az is, hogy azt a
munkáltatói jogkör gyakorlójánál csupán 2017.
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[40]

[41]

[42]

[43]

márciusban és akkor is az indokolás hiányosságai
miatt kifogásolta. A per adatai azt alátámasztották,
hogy a felperes a megállapodás alapján létrejött
foglalkoztatása körülményeivel nem értett egyet,
teljes munkaidőre történő módosításra törekedett,
ugyanakkor a kinevezése ismételt módosítására
irányuló ajánlatának munkáltató általi visszautasítása
nem eredményezhette a korábban már érvényesen
létrejött kinevezés módosítás érvénytelenségét.
A fentiekből következően a felperes a felülvizsgálati
kérelmében tévesen hivatkozott arra, hogy a
munkáltató eljárása a jóerkölcsbe ütközött és sértette
a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, mivel a
perben nem egyoldalú munkáltatói intézkedésről,
hanem a felek között létrejött megállapodásról kellett
állást foglalni. Az ítélőtábla helytállóan állapította
meg, hogy a létrejött megállapodás az általános
elfogadott erkölcsi normáknak megfelelt, az abban
foglaltakat
a
társadalom
sem
minősíti
tisztességtelennek. Az a körülmény, hogy a felperes
számára a megállapodás alapján létrejött helyzet
hátrányt jelentett a megállapodás semmisségét nem
eredményezhette.
Az egyenlő bánásmód megsértése körében a felperes
már az alapeljárás során sem jelölte meg a vele
összehasonlítható helyzetben lévő személyt vagy
csoportot, védendő tulajdonságot pedig nem
nevesített. A felülvizsgálati eljárásban olyan új
körülményre, amely nem volt a megelőző eljárás
tárgya, amelyre vonatkozóan a fél az első- és a
másodfokú eljárás során nem hivatkozott és a
bizonyítékait nem jelölte meg, nem lehet hivatkozni
(BH 2002.447., BH 2002.88., Pp. 270. § (1)
bekezdés, Pp. 275. § (1) bekezdés). Ebből
következően a felülvizsgálati eljárásban védendő
tulajdonságként már nem volt vizsgálható a felperes
foglalkoztatásának részmunkaidős jellege.
A másodfokú bíróság helytállóan állapította meg,
hogy a felperes kárát (illetménycsökkenését) saját
magatartása – a megállapodás elfogadása és a
megtámadási határidő elmulasztása – okozta, így a
biztatási kárra vonatkozó érvelése is megalapozatlan
volt.
A fentiekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletnek az
elsőfokú bíróság ítéletét részben hatályon kívül
helyező és a pert megszüntető rendelkezését a Pp.
275. § (4) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte,
egyebekben a felperes keresetét elutasító
rendelkezését a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján
hatályában fenntartotta.
(Kúria Mfv.IV.10.160/2021/5.)

Ha a munkabalesetet a munkáltató ellenőrzési
245
körén kívül eső körülmény okozta, a
munkáltató kártérítési felelősség alóli kimentéséhez
további együttes törvényi feltételek bizonyítása
szükséges [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény (Mt.) 166. § (2) bek.].

A tényállás
[1] A felperes helyettesítés céljából határozott időre,
2015. június 2-től 2020. november 7-ig szociális
gondozó munkakörben állt közalkalmazotti
jogviszonyban az alperesnél.
[2] 2017. február 1-jén reggel ónos eső esett, amikor a
felperes munkatársával felkereste N. P. gondozottat
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annak B. lakóhelyén. Az ingatlanon belül a
gondozott lakrészének megközelítésére szolgáló
terület annak ellenére csúszós, síkos volt, hogy
használói azt mentesítő anyaggal felszórták. A
felperes a gondozott ellátását követően az udvaron az
utca felé haladva a járdán megcsúszott, elesett és a
fejét egy virágtartóba ütötte be. A baleset
következtében
koponyatörést
(halántékés
sziklacsonttörést) szenvedett, jobb oldali dobüregi
bevérzése keletkezett, amely a belső fület károsította.
Sérülései miatt két hét időtartamú kórházi ellátást
kapott, elvesztette jobb oldali hallását és ugyanezen
az oldalon a belső egyensúly szerve is sérült. A
balesetet követően egy hónapig kettős látásban
szenvedett, majd egy évig hányingerrel, hányással
kísért erőteljes szédüléssel küzdött. Egy évig teljes
ellátásra szorult, majd állapota fokozatosan javulni
kezdett, azonban jelenleg is szédül, időszakosan fáj a
feje, amely panaszok balesettől eltérő okát nem
lehetett azonosítani.
[3] A hosszú ideig tartó kiszolgáltatott élethelyzet, a
visszatérő rosszullétek miatt a felperes pszichés
egészsége is megrendült, jelenleg is kevert
szorongásos tünetek jellemzik. A felperes fizikai
munkavégzésre való képessége erősen korlátozott,
legfeljebb könnyű ülő munka végzésére alkalmas. A
saját személye körüli teendőket el tudja látni,
ápolásra, gondozásra jelenleg nem szorul, azonban a
háztartási, ház körüli munkákat csak kisebb részben,
a
könnyű,
fizikálisan
nem
megterhelő
tevékenységeket tudja elvégezni. Az ezen felüli
tevékenységekben, valamint a mentális és
mozgásszervi fogyatékosságot okozó betegségben
szenvedő kisebb gyermeke hétvégi ellátásában
rendszeresen segítségre, kisegítő igénybevételére
szorul.
[4] A felperes balesetét a társadalombiztosítási
kifizetőhely üzemi balesetnek ismerte el, amelyet
követően kétéves időtartamban üzemi baleseti
táppénzben részesült, majd a foglalkozásegészségügyi orvos alkalmatlan minősítésére
tekintettel közalkalmazotti jogviszonya 2019.
február 28-án megszűnt.
[5] A felperes össz-szervezeti egészségkárosodása 29%os mértékű, az üzemi baleseti eredetű
egészségkárosodásának mértéke 15%. A balesettel
összefüggésben bekövetkezett egészségkárosodására
figyelemmel havi 10 025 forint baleseti járadékot
állapítottak meg részére, amely 10 350 forintra
emelkedett.
A felperes keresete és az alperes ellenkérelme
[6] A felperes elmaradt jövedelme, költsége, ápolással és
gondozással felmerült költsége, háztartási kisegítő
költsége, továbbá 6 000 000 forint sérelemdíj, ezen
összegek késedelmi kamata megfizetésére kérte
kötelezni az alperest.
[7] Az alperes az ellenkérelmében a kereset elutasítását
kérte. Álláspontja szerint a felperes balesete más
tulajdonában álló ingatlanon, azaz ellenőrzési körén
kívül eső olyan körülmény miatt következett be,
amellyel nem kellett számolnia és az sem volt tőle
elvárható,
hogy
a
károkozó
körülmény
bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
Másodlagosan a felperes kizárólagos elháríthatatlan
magatartását állította, hivatkozva arra, hogy az
ingatlan használójának figyelmeztetése ellenére nem

Munkaügyi Szakág
a legkisebb veszélyt jelentő bokros rész mellett
közlekedett.
Az első- és a másodfokú bíróság határozata
[8] A törvényszék ítéletében kötelezte az alperest
1 265 193
forint
jövedelempótló
kártérítés,
1 104 148 forint költség és 4 millió forint sérelemdíj,
valamint havi 13 900 forint és a tárgyhónapot követő
hónap 10. napjáig esedékesen havi 153 667 forint
jövedelempótló kártérítés megfizetésére. Ezt
meghaladóan a felperes keresetét elutasította.
[9] Az elsőfokú bíróság ítéletének indokolásában a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 2. § (3)
bekezdése alapján alkalmazandó, a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 166. § (1) és (2) bekezdése, a
167. § (1) bekezdése és a munkavédelemről szóló
1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 2. §
(2) és (3) bekezdése, 54. §-a, továbbá a
munkáltatónak
munkavállalója
egészségi
állapotában bekövetkezett károkért fennálló
felelőssége egyes kérdéseiről szóló 1/2018. (VI. 25.)
KMK véleménye (a továbbiakban: KMK vélemény)
alapján vizsgálta az alperes kártérítési felelősségét.
Megállapította, hogy a felperes kára a
közalkalmazotti
jogviszonyával
okozati
összefüggésben következett be, ezért a kártérítési
felelősség alóli mentesülését az alperesnek kellett
bizonyítania. Álláspontja szerint a kockázatértékelés,
a veszélyek felmérése és lehetőség szerinti elhárítása
a munkáltató feladata. A becsatolt kockázatértékelés
a szociális ellátást tevékenységi körként tüntette fel,
amely értelemszerűen az alperes telephelyein kívüli
munkavégzést is feltételezett, ennek ellenére az
időjárás és a közlekedés körében egyetlen
veszélytényezőt sem tartalmaz, a csúszás és
botlásveszélyt kizárólag az irodai munkavállalók
esetén azonosította. A szélsőséges időjárás miatti
veszélyek felmérését, e vonatkozásban a
munkavállalók megfelelő oktatását, utasítással
ellátását elmulasztotta, a csúszásmentes lábbeli
viselését szóban ugyan előírta, azonban annak
megfelelőségét ténylegesen nem vizsgálta, ezért nem
hivatkozhat alappal arra, hogy a kárt az ellenőrzési
körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel
nem kellett számolnia és nem is volt elvárható, hogy
a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje.
[10] Az alperes nem tudta bizonyítani a mentesülés
alapjául szolgáló körülményeket az Mt. 166. § (2)
bekezdés b) pontja alapján sem. A perben nem nyert
bizonyítást, hogy amennyiben a felperes a bokrok
mentén halad az udvaron az utca irányába, akkor az
elcsúszás feltétlenül elkerülhető lett volna. A
közlekedési útvonal csak egy rövid szakaszon
vezethetett volna a sövény mellett, a sima, csúszós
területre a felperesnek ebben az esetben is rá kellett
volna lépnie.
[11] Az elsőfokú bíróság az alperes kimentése hiányában
a felperes keresetének jogalapját bizonyítottnak
találta, és az alperest az Mt. 167. § (1) bekezdése
szerint
vagyoni
kártérítés
és
sérelemdíj
megfizetésére kötelezte.
[12] Az alperes fellebbezése és a felperes csatlakozó
fellebbezése alapján eljárt ítélőtábla ítéletével az
elsőfokú bíróság ítéletét a fellebbezett részében
helybenhagyta.
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[13] A másodfokú bíróság ítéletének indokolása szerint a
perben nem volt vitatott, hogy a felperes a munkaköri
feladatainak ellátása során bekövetkezett balesetben
sérült meg, így a tartós egészségkárosodást okozó
megbetegedése a közalkalmazotti jogviszonyával
összefüggésben keletkezett [Mt. 166. § (1)
bekezdés]. A másodfokú bíróság ezért azt vizsgálta,
hogy az alperes mentesülését eredményező, az Mt.
166. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt konjunktív
okok az adott esetben fennálltak-e.
[14] A KMK vélemény II.1.2. pontjához fűzött indokolás
és a Kúria EBH 2016.M.9. számú határozata alapján
megállapította, hogy a munkáltató telephelyén kívül
végzett munka vagy szolgáltatás ellátása önmagában
nem jelenti, hogy a kár ellenőrzési körön kívül
következett be. Az elsőfokú bíróság helytállóan
állapította meg, hogy az Mvt. 2. és 54. §-ainak
rendelkezése alapján az egészséget nem
veszélyeztető,
biztonságos
munkavégzés
feltételeinek és eszközeinek biztosításán túl a
munkáltatót terheli az evvel összefüggő tájékoztatás,
oktatás, a kockázati tényezők előzetes felmérése, a
várható veszélyek azonosítása, illetve a szabályszerű
működtetés ellenőrzésének kötelezettsége is.
[15] Nem volt vitatott, hogy a baleset napján az ónos eső
miatt az utak fagyosak, síkosak voltak, amely
körülmények a gondozott lakóhelyén is fennálltak.
Az alperesnek tisztában kellett lennie azzal, hogy a
szociális gondozók feladatellátását, a gondozottak
otthonaiban való felkeresését veszélyessé teheti a
rendkívül időjárási helyzet, azonban sem a
kockázatértékelésben, sem a balesetvédelmi
oktatások során nem hívta fel a munkavállalók
figyelmét az ebből keletkező veszélyekre, azokról
nem adott tájékoztatást, így különösen nem adott sem
általánosságban, sem a baleset napjára vonatkozóan
utasítást arra, hogy a gondozottak felkeresését
veszélyessé tevő időjárási körülmények esetén a
konkrét munkafeladatokat halasszák el, ütemezzék át
olyan időpontra, amikor azt fokozott veszély nélkül
megtehetik. Az ítélőtábla rámutatott arra, hogy a
munkáltatónak a gondozottak ingatlanain történő
csúszásmentesítésre nincs közvetlen ráhatása,
azonban az adott esetben a gondozottak lakhelyéül
szolgálató ingatlanakon való közlekedés a
munkáltató termelési kockázatába eső tényként
értékelendő. A KMK vélemény II.2. pontja szerint
ugyanis általában a munkáltató ellenőrzési körébe
tartozik a telephelyen/székhelyen kívül végzett
munka kijelölt, körül határolt helyszíne, ideértve
annak adottságait, a közlekedéssel összefüggő
körülmények csak ezen a körön kívül nem tartoznak
a munkáltató ellenőrzési körébe. A gondozott
ingatlanának ónos eső miatt rendkívül síkos, az ott
közlekedőkre ezért veszélyes volta a munkavégzés
szükségszerű helyszínének olyan adottsága volt,
amely a munkáltató ellenőrzési körébe tartozott,
azonban a veszély kapcsán nem végzett
kockázatértékelést és a munka megszervezése során
sem írt elő munkavállalói számára annak elkerülése
érdekében követendő eljárást, holott azzal a
károkozó
körülményt
befolyásolhatta,
kiküszöbölhette
volna.
Mindezek
alapján
megállapította, hogy a kárt a munkáltató ellenőrzési
körébe eső körülmény okozta, a törvényben előírt
további feltételek vizsgálata ezért szükségtelen volt.
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[16] A másodfokú bíróság az alperes mentesülését az Mt.
166. § (2) bekezdés b) pontja alapján sem találta
megalapozottnak. Álláspontja szerint a munkavállaló
magatartása akkor vezet a munkáltató felelősség alóli
mentesüléséhez, ha a kárt kizárólag a munkavállaló
maga okozta és az a munkáltató részéről
elháríthatatlan volt. Ha a kár bekövetkezése nem
kizárólag a munkavállaló magatartására vezethető
vissza, a munkáltató a felelősség alól nem
mentesülhet (KMK vélemény II.5.).
[17] Az ítélőtábla érvelése szerint a perbeli esetben több
olyan körülmény is felmerült, amelyek kizárják,
hogy a felperes elháríthatatlan magatartása volt a
baleset kizárólagos oka. Ilyennek ítélte azt, hogy a
felperesnek a munkafeladata ellátásához harmadik
személyek ingatlanán kellett közlekednie, amely a
februári ónos esőzés miatt rendkívül síkos, csúszós
volt. A felperes ezen, a síkosságmentesítés ellenére is
veszélyes útvonalon vesztette el az egyensúlyát, bár
óvatos közlekedésre törekedett. Nem merült fel adat
olyan munkáltatói elvárásra, hogy a gondozottak
felkeresését az időjárás vagy az útviszonyok
függvényében szüneteltethette volna, az eljegesedett
területen munkája elvégzése érdekében keresztül
kellett haladnia. Az ítélkezési gyakorlat szerint nem
eshet a munkavállaló terhére, hogy egy előre nem
látható, váratlan helyzetben a lehetséges
magatartások közül nem a legelőnyösebbet választja
(EBD 2019.M.25.). A másodfokú bíróság álláspontja
szerint nem is volt levonható arra következtetés,
hogy amennyiben a sövény tövében közlekedett
volna, a balesetre nem került volna sor. H. J.-né
tanúvallomása szerint ugyanis az utcára történő
kijutás érdekében ebben az esetben is rá kellett volna
lépnie az ónos esőtől nem védett, lebetonozott
területre. Abból pedig, hogy a felperes munkatársa
ezen az útszakaszon nem csúszott el, az alperes
álláspontjával szemben nem következik, hogy a
balesethez gondatlan munkavállalói magatartásként
a felperes figyelmetlensége, óvatlansága vezetett
volna, így az alperes a kártérítési felelősség alól nem
mentesülhetett.
[18] A másodfokú bíróság álláspontja szerint az alperes a
másodlagos fellebbezésében a megállapított
kártérítési járadék (háztartási és házkörüli munka
ellenértéke, keresetveszteség) körében alaptalanul
vitatta az elsőfokú bíróság ítéletében foglaltakat. A
szakértői
vélemény
megállapításai
és
a
tanúvallomások sem értékelhetőek az elsőfokú
bíróság mérlegelésétől eltérő, az alperes által kért
eredménnyel.
[19] Az ítélőtábla a kereseti kérelemhez kötöttségre
figyelemmel alaptalannak ítélte a felperes csatlakozó
fellebbezését is.
A felülvizsgálati kérelem és felülvizsgálati
ellenkérelem
[20] Az alperes a felülvizsgálati kérelmében a jogerős
ítélet hatályon kívül helyezését és a felperes
keresetének elutasítását kérte. Álláspontja szerint a
jogerős ítélet az Mt. 166. § (2) bekezdésébe ütközően
állapította meg, hogy a perbeli balesetnek a felek által
sem vitatott és ítéleti tényállásban megállapított
körülményei alapján a kártérítési felelősség alóli
mentesülés feltételei nem álltak fenn. A
munkáltatónak semmilyen ráhatása nem volt a
gondozott kertjének síkosság mentesítésére, annak a
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[21]

[22]

[23]

[24]
[25]

[26]

perbeli baleset hajnalán történt eljegesedéséről pedig
tudomása sem volt és nem is lehetett, hiszen őt e
körben ellenőrzési kötelezettség nem terhelte.
Ugyanezen okból nem állt módjában a felperest
külön utasításokkal ellátni, hiszen vele előző nap állt
kapcsolatban utoljára, amikor még nem állt fenn a
csúszásveszély.
A perbeli adatok szerint a baleset legkorábban fél 8
és 8 óra között történhetett, vagyis olyan időpontban,
amikor még februárban is nappali világosság van. A
gondozott és hozzátartozói az eljegesedésre külön is
felhívták a gondozók figyelmét, megmutatva
számukra a csúszásmentes útvonalat. A felperes
munkatársa ezen az útvonalon biztonsággal ki is
jutott a közterületre, míg a felperes a jeges szakaszon
haladt és azon elcsúszott.
Az alperes álláspontja szerint a jeges úton történő
csúszásveszélynek a kockázatelemzésben és a
balesetvédelmi
oktatásban
történő
külön
megjelenítése olyan eltúlzott, életszerűtlen elvárás a
munkáltatótól, amely nem következik a munkáltató
Mt. szerinti kötelezettségeiből. Általános belátási
képességgel bíró munkavállalótól külön erre történő
kioktatás hiányában is elvárható, hogy ne lépjen rá a
láthatóan eljegesedett útszakaszra, különösen abban
az esetben, ha rendelkezésre áll egy kevésbé
csúszásveszélyes közlekedési terület is. A
munkáltató a biztonságos munkavégzés kapcsán
terhelő kötelezettségeinek eleget tett, semminemű
ráhatása nem volt a baleset körülményeire, illetve
annak elkerülésére.
Az alperes felülvizsgálati érvelése szerint az ítéleti
tényállásból megállapítható az elháríthatatlan
károsulti magatartás is, amely azzal valósult meg,
hogy a felperes az elhangzott figyelmeztetés
ismeretében – munkatársához hasonlóan – nem az
ajánlott útvonalon közlekedett, hanem az eljegesedett
felületre lépett. A KMK vélemény II.3. pontja szerint
a „nem kellett számolnia” feltétel alkalmazásakor a
bíróság arról dönt, hogy a munkáltató milyen
gondosságot tanúsított a jogainak gyakorlása és a
kötelezettségei teljesítése során, észszerűen
számolhatott-e a károkozó körülmény valószínű
bekövetkezésével. Álláspontja szerint azonban az
alperesnek nem kellett előre számolnia azzal a
körülménnyel, hogy a gondozott udvarának kövezett
része eljegesedik, azzal pedig különösen nem, hogy
a felperes nem a csúszásmentes zöld felületet, hanem
a szemmel láthatóan eljegesedett szakaszt választja
közlekedési útvonalként. Mindezekből következően
a perbeli baleset a jogerős ítéletben írottakkal
szemben a munkáltató ellenőrzési körén kívül eső
okból, olyan körülmények között következett be,
amellyel nem kellett számolni és nem volt elvárható
tőle, hogy ennek bekövetkezését elkerülje.
A felperes a felülvizsgálati ellenkérelmében a
jogerős ítélet hatályában történő fenntartását kérte.
Elsődlegesen azt sérelmezte, hogy az alperes nem
terjesztett elő a Pp. 410. § (1) bekezdése szerint a
felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmet, ezért azt
a Kúriának a Pp. 415. § (1) bekezdés e) pontja alapján
vissza kellene utasítani.
A Pp. 408. § (2) bekezdése szerint pedig nincs helye
felülvizsgálatnak, ha az elsőfokú bíróság ítéletét a
másodfokú bíróság azonos jogszabályi rendelkezésre
és jogi indokolásra utalással hagyta helyben. Ezen
okból a Pp. 415. § (1) bekezdés e) pontjának első

fordulata alapján szintén a felülvizsgálati kérelem
visszautasításának van helye.
[27] A felperes álláspontja szerint a felek között
munkaviszony (közalkalmazotti jogviszony) állt
fenn, a bekövetkezett kár pedig összefüggött e
jogviszonnyal, mivel a baleset az alperes utasítására
végzett munkavégzés során következett be.
[28] A felelősség alóli mentesülés körében kifejtette,
hogy a Kúria gyakorlata szerint általában a
munkáltató ellenőrzési körébe tartozik a telephelyen
kívül végzett munka kijelölt, körül határolt helyszíne,
ideértve annak adottságait a munkavégzés tárgyául
szolgáló dolog, növény, állat, talaj, munkaeszköz,
valamint a munkáltató által üzemben tartott használt
járművel, annak munkáltató által megbízott vezetője
magatartásával/mulasztásával és – kizáró ok
hiányában – a munkavédelmi oktatással összefüggő
körülmények. A jelen ügyben a felperes az alperes
utasítása alapján, az alperes által meghatározott
helyszíneken, illetve személyek részére végzett
gondozási
tevékenységet.
A
biztonságos
munkavégzés körülményeit az alperesnek kellett
biztosítania,
szükség
esetén
megfelelő
munkavédelmi oktatást tartani, megfelelő ruházatot
(cipőt) adni, gondoskodni a munkavégzés helyének
síkosság mentesítéséről, ha arról az alperes által
gondozásra megjelölt személy állapota miatt nem
tudott, az tőle nem volt elvárható.
A Kúria döntése és annak jogi indokai
[29] A felülvizsgálati kérelem a következők szerint nem
megalapozott.
[30] A Kúria az alperes felülvizsgálati kérelmét a Polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 423. § (1) bekezdése alapján a
felülvizsgálati kérelem keretei között, az ott
megjelölt jogszabályok alapján vizsgálta.
[31] A Kúria megállapította, hogy a munkaügyi perekre
vonatkozó, a Pp. XXXIX. fejezetében foglalt
speciális szabályok szerint [Pp. 523. § (1) bekezdés]
a vitatott érték alapján helye volt felülvizsgálatnak,
annak befogadására vonatkozó engedélyezési eljárás
szükségtelen volt. A munkaügyi perek nem
minősülnek a Pp. 408. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott vagyonjogi pernek, ezért a
felülvizsgálati kérelem előterjesztése nem kizárt
abban az esetben sem, ha a másodfokú bíróság az
elsőfokú bíróság ítéletét azonos jogszabályi
rendelkezésre és jogi indokolásra utalással hagyta
helyben.
[32] A perben nem volt vitatott, hogy a felperest a baleset
munkavégzés közben érte, bekövetkezett sérülése
ezzel okozati összefüggésben következett be, ezért a
munkáltató kártérítési felelőssége az Mt. 166. § (1)
bekezdése alapján fennáll.
[33] Az alperes a felülvizsgálati kérelmében a kártérítési
felelősség alóli mentesülését az Mt. 166. § (2)
bekezdésének mindkét fordulatára alapítottan kérte,
állítva, hogy a jogszabályban foglalt együttes
feltételek fennállását a perben bizonyította.
[34] Az Mt. 166. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
munkáltató akkor mentesül a felelősség alól, ha a kárt
az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény
okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt
elvárható,
hogy
a
károkozó
körülmény
bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
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[35] A
jogszabályi
rendelkezésből
következően
amennyiben a kár a munkáltató ellenőrzési körébe
esően következett be, a felelősség alóli kimentésre az
a) pont alapján nincs lehetőség. Az ellenőrzési körön
kívül eső körülmény esetén azonban a munkáltató
felelősség alóli mentesülését csak a konjunktív
feltételek együttes bizonyítása eredményezheti.
[36] A perbeli esetben az
eljárt bíróságok
megalapozatlanul állapították meg, hogy a felperes
munkavégzést követő, az ingatlan elhagyása során,
vagyis
közlekedésével
összefüggésben
bekövetkezett balesete a munkáltató ellenőrzési
körébe eső körülmény volt.
[37] A KMK vélemény II.2. pontjának második
bekezdése szerint a munkáltató ellenőrzési körébe
tartozik a feladatainak ellátása, az ezzel összefüggő
személyi magatartás, a munka megszervezése; a
termeléshez (munkavégzéshez) szükséges anyag,
felszerelés, berendezés, energia tulajdonsága,
állapota, mozgatása, működése, általában a termelés
kockázata. Általában a munkáltató ellenőrzési
körébe tartozik a telephelyen (székhelyen, stb.) kívül
végzett munka kijelölt, körül határolt helyszíne,
ideértve annak adottságait; a munkavégzés tárgyául
szolgáló dolog, növény, állat, talaj, valamint a
munkáltató által üzemben tartott vagy ténylegesen
használt járművel, annak a munkáltató által
megbízott vezetője magatartásával, mulasztásával
összefüggő körülmény. A közlekedéssel összefüggő
– előbbieken kívüli – körülmények általában nem
tartoznak a munkáltató ellenőrzési körébe.
[38] Az ellenőrzési kör arra a körre szorítja a munkáltató
kártérítési felelősségét, amelyben lehetősége, egyben
kötelezettsége is a károk megelőzése érdekében
szükséges intézkedések megtétele. Az ellenőrzési
körön minden olyan objektív tényt és körülményt
érteni kell, amelynek alakítására bármilyen
lehetősége
van
a
munkáltatónak
(Mfv.I.10.442/2018/4.).
[39] A felperes a sérülést a munkafeladatának ellátását
követően, a további munkavégzés helyszínének
megközelítése
közben,
közlekedésével
összefüggésben szenvedte el, amely ekként a KMK
vélemény alapján sem minősült a munkáltató
ellenőrzési körébe eső körülménynek. Az alperest az
ellátott
személy
ingatlanának,
udvarának
tisztántartására, síkosságmentesítésére jogszabály
nem kötelezte és nem is jogosította fel, így fizikailag
nem volt lehetősége a balesetet okozó csúszásveszély
megelőzésére, vagy annak elhárítására.
[40] Az eljárt bíróságok által e körben értékelt
körülmények a kimentéses bizonyítás további
konjunktív feltételei között értékelhetőek.
[41] A „nem kellett számolnia” feltétel alkalmazásakor a
bíróság arról dönt, hogy a munkáltató milyen
gondosságot tanúsított, a jogainak gyakorlása és a
kötelezettségeinek teljesítése során észszerűen
számolhatott-e a károkozó körülmény valószínű
bekövetkezésével. A károkozó körülmény nem
minősül elháríthatónak, ha a munkáltató átlagos
erőfeszítéssel, a technika átlagos eredményeinek
felhasználásával nem befolyásolhatta annak
keletkezését, vagy kiküszöbölését (KMK vélemény
II.3. és 4. pont).
[42] Az Mt. 51. § (4) bekezdése értelmében a munkáltató
biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés követelményeit.
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[43] E rendelkezéssel összhangban az Mvt. 54. § (7)
bekezdésének a) és b) pontja szerint az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
érdekében a munkáltató köteles a szükséges
utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést
megelőzően
a
munkavállalónak
megadni,
rendszeresen meggyőződni arról, hogy a
munkakörülmények
megfelelnek-e
a
követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve
megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
[44] Ennek érdekében a munkáltatónak rendelkeznie kell
kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg,
illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a
munkavállalók
egészségét
és
biztonságát
veszélyeztető kockázatokat [Mvt. 54. § (2)
bekezdés].
[45] A szociális gondozók munkavégzésének helye a
feladat jellegéből következően nem egy adott
központi hely vagy telephely, hanem a gondozottak
különböző lakó- és tartózkodási helye. A
munkavégzés során az érintett személynek az egyes
gondozási helyszíneket gyalog, vagy közlekedési
eszközzel kell megközelíteni, így a kockázatértékelés
során nem lett volna mellőzhető a helyváltoztatásból
eredő egészséget veszélyeztető kockázatok
azonosítása
és
ezzel
összefüggésben
a
munkavállalók kioktatása. Mivel a gondozási
feladatok ellátását az időjárás aktuális helyzete nem
befolyásolhatta, a munkáltatónak a szélsőséges
hőmérsékleti avagy csapadékhelyzet esetére is
világos iránymutatást kellett volna adni a
veszélyhelyzetek
elkerülésére.
Az
alperes
kockázatértékelése
és
a
munkavállalók
balesetvédelmi oktatása azonban bizonyítottan e
körülményekre nem terjedt ki, így nem állapítható
meg, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy a
károkozó körülményt elkerülje. Az oktatáson kívül a
munkáltatótól az adott esetben elvárható magatartás
az lett volna, ha az ismert időjárási helyzetre
figyelemmel lehetőséget ad a feladatellátás
átütemezésére vagy legalább figyelemfelhívással él a
munkavállalók irányába. Az alperesnek ezentúl
lehetősége lett volna arra is, hogy a szociális
gondozók részére csúszásmentes lábbeli biztosít, ami
lehetővé tette volna a balesetmentes közlekedést. A
kockázatértékelés, a balesetvédelmi oktatás a
károkozó körülmény bekövetkezése, míg a
munkavédelmi cipő biztosítása a kár elhárítása
körében értékelendő körülmény.
[46] Az alperes alaptalanul hivatkozott a felperes
kizárólagos és elháríthatatlan magatartásra, mint a
mentesülést lehetővé tevő kimentési okra is. A
munkavállaló magatartása akkor vezet a munkáltató
felelősség alóli mentesüléséhez, ha a kárt kizárólag a
munkavállaló maga okozta, és az a munkáltató
részéről elháríthatatlan volt (KMK vélemény
II.5.pont).
[47] Az eljáró bíróságok e körben helytállóan állapították
meg, hogy a felperesnek – eltérő munkáltatói utasítás
hiányában – a gondozási feladatot el kellett látni,
amelynek szükségszerű feltétele volt az érintett
ingatlan megközelítése és annak elhagyása is.
Peradat, hogy az ingatlan tulajdonosai megkísérelték
a közlekedési útvonal síkosságmentesítését, felhívták
a felperes figyelmét a sövény melletti közlekedésre,
ennek ellenére a felperes nem a javasolt útvonalat
használta. Tényadat ugyanakkor az is, hogy a
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síkosság a közlekedési útvonalnak csak kisebb részét
érintette, így nem állapítható meg, hogy a felperes a
zöld területről történő lelépést követően a balesetet
elkerülte volna. Az ítélőtábla helytállóan állapította
meg, hogy a bírói gyakorlat szerint nem eshet a
munkavállaló terhére, ha egy előre nem látható,
váratlan helyzetben a lehetséges magatartások közül
nem a legelőnyösebbet választja.
[48] A baleset elháríthatatlanságának megítélése nem
szorítkozhat a károkozás pillanatára, hanem
figyelembe kell venni a fokozott veszéllyel járó
tevékenység folytatójának egész előző magatartását
is, valamint általában annak a helyzetnek a
kialakulására vezető valamennyi tényezőt, amelynek
alapján a károsító cselekmény bekövetkezett (BH
1992.434.). Ebből következően nem kizárólag a
felperes adott helyzetben választott magatartásának,
hanem annak is jelentősége volt, hogy az alperes a
munkafeladatok ellátása során potenciálisan
kialakuló veszélyekre és azok elhárítására a
munkavállalót nem oktatta ki, továbbá nem
biztosított számára a csúszásmentes közlekedést
lehetővé tevő lábbelit, amely adott esetben
megelőzhette volna a baleset bekövetkezését. Ezért
nem állapítható meg, hogy a balesetet a felperes
kizárólagos és elháríthatatlan magatartása okozta
(Mfv.X.10.040/2020., Mfv.I.10.291/2018.).
[49] Mindezekre figyelemmel a bekövetkezett balesetért
az alperes teljes kártérítési felelősséggel tartozik,
ezért a Kúria a jogerős ítéletet – eltérő indokolással –
a Pp. 424. § (1) bekezdése alapján hatályában
fenntartotta. Minthogy az alperes a felülvizsgálati
kérelmében
megsértett
jogszabályhely
megjelölésével kizárólag a kártérítési felelőssége
jogalapját vitatta, a Kúria a marasztalási jogcímet és
a kártérítés mértékét nem vizsgálata (Pp. 423. § (1)
bekezdés, Pp. 413. § (1) bekezdés b) pont).
(Kúria Mfv.IV.10.162/2021/4.)
A munkaszerződésben rögzített állandó
munkavégzési helytől a munkavállaló
246
hozzájárulása nélkül nem lehet véglegesen eltérni. A

munkaszerződés nem minősül munkaviszonyra
vonatkozó szabálynak, ezért nem minősülhet ráutaló
magatartásnak
a
munkaszerződéstől
eltérő
munkahelyen történő munkavégzésre vonatkozó
utasítás megtagadásának elmaradása [a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 13. §,
54. § (2) bek., 58. §].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes 1994. október 10-én létesített
munkaviszonyt az alperessel villanyszerelő
munkakörre
határozatlan
időtartamra.
Munkavégzésének helyeként MÁV Z. Sz.
Főnökséget jelölték meg.
[2] A 2000. szeptember 11-én kelt munkaszerződés
módosítás 5. pontjában a felperes munkavégzési
helyeként „MÁV V.F. Ny., telephelye K.
kirendeltség” meghatározás szerepel.
[3] A 2003. október 30-án létrejött munkaszerződés
módosítás eredményeként a felperes munkakörét
elektrikusi munkakörben határozták meg azzal, hogy
az 1997. június 16-án létrejött munkaszerződésének
a módosítással nem érintett rendelkezései
változatlanul fennmaradnak.

[4] A 2005. december 8-án kelt munkaszerződésmódosításban az 1994. október 10-én megkötött
munkaszerződést annyiban módosították, hogy a
felperes munkakörét „elektrikus II.” munkakörben
jelölték meg azzal, hogy munkavégzési helye a
munkaszerződés-módosítást követően nem változik.
[5] A felperes lakóhelye Ú., ahonnan 2016-ban 8, 2017ben 132, 2018-ban 90, 2019-ben 72 alkalommal –
összesen 302 esetben – vezényelték a ny.-i állomásra
munkát végezni. A felperesnek a 302 kiküldetésre
számított napidíja 151 000 forint.
[6] A ny.-i munkavégzési esetén minden esetben
munkaidőn kívül esett az utazási idő. A felperes
lakóhelye és Ny. közötti távolság mintegy 40 km, az
utazási idő egy útra 45 perc, oda-vissza számolva 90
perc, mely utazási időre számított munkabér jellegű
díjazás 490 232 forint. Az alperes a felperes részére
a munkabéren felül a 302 kiküldetésre megfizette a
felperes saját gépkocsihasználata miatt felmerült
költségét mint adómentesen fizetendő költségtérítést.
A felperes keresete és az alperes ellenkérelme
[7] A felperes keresetében napidíj címén 151 000 forint,
úton töltött időre számított munkabér jellegű
díjazásként 490 232 forint, összesen 641 232 forint
megfizetésére kérte kötelezni az alperest.
[8] Érvelése szerint a hatályos kollektív szerződés 56. §
2. és 3. pontja, valamint a belföldi hivatalos
kiküldetést teljesítő munkavállalók költségtérítéséről
szóló 437/2015. (XII. 28.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése
értelmében a felperes részére napidíj és költségtérítés
jár. Munkaszerződése szerint állandó munkavégzési
helye volt, ezért az alperes eljárása jogellenes,
amikor a 302 kiküldetésre járó teljes díjazást nem
fizette meg.
[9] Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására
irányult.
Álláspontja
szerint
a
felperes
munkavégzésének helye a MÁV Ny., telephelye K.
kirendeltség. A felperes munkavégzésének helye
megnevezésében
módosult,
tartalmilag
az
változatlan volt. Nem vonható le az a következtetés,
hogy a felperes munkavégzésének helye
folyamatosan K. volt.
Az első- és a másodfokú bíróság ítélete
[10] A törvényszék ítéletével kötelezte az alperest, hogy
fizessen meg a felperesnek 151 000 forintot
napidíjként, valamint 490 232 forintot, összesen
641 232 forint tőkét és annak kamatát.
[11] Az elsőfokú bíróság ítéletében utalt a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(továbbiakban: Mt.) 45. § (3) bekezdésére, valamint
a Kollektív Szerződés 16. §-ában foglaltakra.
[12] Kifejtette, hogy az ítélkezési gyakorlat szerint
munkahely a munkáltató földrajzilag meghatározott
területe. Az Mt. 45. §-ához fűzött miniszteri
indokolás is a munkahely fogalmánál konkrét,
azonosítható címmel vagy nagyobb földrajzi egység
megnevezésével történő meghatározásra utal. A
felek a munkaszerződésben úgy állapodtak meg,
hogy a felperes munkahelye a MÁV Ny., telephelye
K. kirendeltség.
[13] Az állandó munkahely alatt mindig valamely
összefüggő, helyileg is körülhatárolható területet kell
érteni. A munkáltató és a munkavállaló amennyiben
állandó munkahelyben állapodik meg, akkor ez
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[16]
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[19]

[20]

[21]

[22]

mindenekelőtt azt jelenti, hogy a munkavállaló
köteles a munkavégzési kötelezettségének a fentiek
szerint eleget tenni. A perbeli esetben az állandó
munkahelyre alkalmazott felperest az alperes az
egyik telephelyről a másikra vezényelte annak
ellenére, hogy a kettő között közlekedési
szempontból számottevő távolság van, így ez
semmiképpen nem tekinthető összefüggő területnek.
A munkavégzés helyét csak közös megegyezéssel
lehetett volna módosítani.
Az elsőfokú bíróság utalt a Kollektív Szerződés
56. § 2. és 3. pontjára, valamint a 437/2015. (XII. 28.)
Kormányrendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakra.
A Korm.rendelet szerint számított napidíjat 151 000
forintban határozta meg a keresettel egyezően.
Peradat, hogy az alperes a felperes részére a munkába
járáshoz szükséges gépjárműhasználati költséget
elszámolta, az utazási idő oda-vissza 90 perc, erre
tekintettel a Kollektív Szerződés 56. § 3. pontja
szerinti alapbér 80%-a jár a felperesnek, amely 302
alkalomra összesen 490 232 forintot tesz ki.
Az alperes fellebbezése folytán eljárt ítélőtábla
ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
A másodfokú bíróság az Mt. 45. § (3) bekezdésével
összefüggésben utalt a Kúria Mfv.I.10.097/2018.
számú elvi döntésben kifejtett álláspontjára, amely
szerint a munkaszerződésben rögzített munkahelyet
a munkáltatónak földrajzilag meghatározott
területként, konkrét azonosítható címmel vagy
nagyobb földrajzi egység megnevezésével kell
megjelölni, de a munkáltatót köti a rendeltetésszerű
joggyakorlás és
a méltányos mérlegelés
követelménye, ahogy ezt az Mt. 6. § (3) bekezdése
kimondja.
A munkavégzési hely megváltoztatása – az Mt.
58. §-a alapján alkalmazandó Mt. 44. § szerint – csak
a
felek
közös
megegyezésén
alapuló
munkaszerződés módosítással, kötelezően írásbeli
formában lehetséges.
A Kollektív Szerződés 16. § 1. pontja kimondja,
hogy a munkavégzés helyének állandó vagy változó
jellegét a munkaszerződésben kell rögzíteni,
valamint azt is, hogy változó munkavégzési hely
esetén az irányadó telephelyet is pontosan meg kell
határozni.
A felperes csatolt munkaszerződései alapján
megállapítható volt, hogy azokban nem szerepel sem
a változó, sem az állandó munkavégzési hely
meghatározása, így a felek az Mt. általános
szabályaiból következően a szerződést csak állandó
munkavégzési helyre köthették.
A munkaszerződésben „telephely” és nem a
Kollektív Szerződés fogalomhasználata szerinti
„irányadó telephely” megnevezés szerepel, amelyből
csak az a következtetés vonható le, hogy a szervezeti
egységen belül, az ahhoz tartozó négy alállomás
közül a felperes kizárólag a k.-i állomáson köteles
munkát végezni.
A másodfokú bíróság jelentőséget tulajdonított a
felperes munkaköri leírásának, amelyben az szerepel,
hogy „adott vasútvonal egy alállomásának
tápszakaszain biztosítja a felsővezeték hálózat
energia ellátásának zavartalanságát”, melyhez
egyebekben igazodik az az alperesi hivatkozás is,
hogy a főnökség működési területe négy alállomás
illetékességi területét foglalja magában, melyek
közül egy éppen K.
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[23] Nem fogadható el az alperes fellebbezésében foglalt
azon hivatkozás, hogy K. csak „bázis”, erre így
tekintettek a felek, mert a felperes ezt nem így élte
meg, és ilyen meghatározást sem az Mt., sem a
Kollektív Szerződés nem ismer.
[24] Nem fogadható el az az alperesi védekezés sem, hogy
a munkáltató szándéka a változó munkavégzési hely
meghatározására irányult, mert ez csak közös
akarattal határozható meg ekként, a szerződésnek a
felek egyező akaratát kell tükröznie. Ha a
munkáltatónak ez volt a szándéka, konkrétan
nevesítve kellett volna ezt rögzíteni.
[25] Az sem fogadható el, hogy a felperes hosszabb időn
keresztül nem kifogásolta a két telephelyen történő
munkavégzést, és ez alátámasztja a közös akaratot.
Az alá-fölérendeltségi viszony miatt ez nem
életszerű,
és
a
munkáltató
működése,
közszolgáltatási feladatellátása miatt nem is
gyakorlat. A ráutaló magatartásra való alperesi
hivatkozás sem megalapozott, hiszen érvényesen
munkaszerződést módosítani nem lehet csak írásban,
az írásbeliségért felelős munkáltató ennek
elmaradására pedig eredményesen nem hivatkozhat.
[26] Az alperes az Mt. és a Kollektív Szerződés
megsértésével járt el akkor, amikor a felperest a
munkaszerződésével ellentétesen két alállomáson
foglalkoztatta ellentételezés nélkül, ezért a felperes
helytállóan hivatkozott arra, hogy Ny.-n
az Mt. 53. §-a szerinti kiküldetésben végzett munkát,
és megalapozott volt igénye a Kollektív Szerződés
56. §-ában meghatározott juttatásokra, a napidíjra és
az úton töltött időre járó díjazásra.

[27]

[28]

[29]

[30]

Az alperes felülvizsgálati kérelme és a felperes
ellenkérelme
Az alperes elsődlegesen a felülvizsgálat
engedélyezését kérte figyelemmel arra, hogy bár a
Pp. 523. § (1) bekezdése alapján a pertárgy értéke a
teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb
havi munkabér (minimálbér) ötszörösét nem haladja
meg, de az ügy megítélése kiemelt jelentőségű
különös tekintettel arra, hogy az alperesnél ez
jelentős munkavállalói létszámot érint.
Az alperes felülvizsgálati kérelmében érdemben a
jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és a
jogszabályoknak
megfelelő
új
határozat
meghozatalát kérte.
Érvelése szerint a jogerős ítélet sérti az Mt. 22. § (3),
(4) bekezdését, 31. §-át, 44. §-át, 45. § (3)
bekezdését, 53. § (1) bekezdését, 54. § (2)
bekezdését, valamint az 58. §-át.
Az Mt. 22. § (3), (4) bekezdése, valamint a 44. §-ában
meghatározottakkal ellentétes a döntés. Abban az
esetben ugyanis, ha a munkaszerződésben
megfogalmazott munkavégzési hely állandó
munkavégzési hely típust jelentene, akkor a Ny.-ra
történő vezénylések esetében a munkavállaló
megtagadhatta volna a munkavégzés teljesítését az
Mt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak alapján. Ezt
azonban nem tette, ráutaló magatartással, tehát
egyező akarat mellett folyamatosan ellátta
tevékenységét. Másrészről a vezénylést követő 30
napon belül hivatkozhatott volna a munkaszerződés
módosítás érvénytelenségére is. Ehelyett azonban a
többi
azonos
munkakörben
foglalkoztatott
munkavállalóval egyező módon látta el feladatait
Ny.-n és K.-n.
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[31] Az Mt. 44. §-a alapján a munkaszerződést írásba kell
foglalni. Ez a paragrafus ugyanakkor külön
rendelkezik az írásba foglalás elmulasztásáról is,
amelynek
esetében
a
munkaszerződés
érvénytelenségére csak a munkavállaló – a munkába
lépést követő 30 napon belül – hivatkozhat.
[32] Az Mt. 45. § (3) bekezdését sérti az ítélet, hiszen
abban az esetben, ha a felek nem határozzák meg a
munkaszerződésben a munkavégzés helyét, akkor
munkahelynek azt kell tekinteni, ahol a munkáját
szokás szerint végzi a munkavállaló.
[33] Az Mt. 58. §-a alapján a munkaszerződés
módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat
kell megfelelően alkalmazni. Ebből egyértelműen
levonható az a gyakorlatban megvalósuló helyzet,
hogy írásba foglalás nélkül is létrejön a
munkaviszony
és
ennek
megfelelően
a
munkaszerződés-módosítás.
[34] Az Mt. 31. §-a alapján a munkaszerződés-módosítás
során a fél az akaratát a Ptk. 6:4. § (2) bekezdése
értelmében ráutaló magatartással is kifejezheti, tehát
jognyilatkozatot – így értelemszerűen szerződési
akaratot – ráutaló magatartással is kifejezésre lehet
juttatni.
[35] Az Mt. 53. § (1) bekezdését is sérti az ítélet, mert a
felülvizsgálati kérelemben olvasható indokolás
alapján fel sem merülhetett munkaszerződéstől eltérő
foglalkoztatás jelen esetben. A munkaszerződésben
meghatározott munkavégzési hely értelmezése a
2000. évtől és a peres eljárással érintett időszakban is
a felek ráutaló magatartása, egyező akarata alapján
egyértelmű volt, vagyis a Ny. és a K. állomásokon
való munkavégzés mindkét fél által kölcsönösen
elfogadott. A Ny. és a K. állomáson történő
munkavégzésre irányuló munkáltatói utasítást a
felperes korábban soha nem kifogásolta, nem tagadta
meg annak teljesítését sem.
[36] A felperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős
ítélet hatályában való fenntartására irányult.
[37] Érvelése szerint a szerződési szabadság elvéből
következik, hogy a munkaszerződés módosítása csak
a felek közös megegyezésével, egybehangzó
nyilatkozata alapján történhet. A módosításról
szabadon dönthetnek a felek, arra sem a munkáltató,
sem pedig a munkavállaló nem kötelezheti a másikat.
A felek módosító megállapodásának egyértelmű és
egyező akaratnyilvánítást kell tartalmaznia. Ennek
meglétét annak a félnek kell bizonyítania, aki a
módosítás tényére hivatkozik.
[38] A perben az alperes nem bizonyította – kísérletet sem
tett erre –, hogy a felek között időközben minden
kétséget kizáróan akarategység jött volna létre a
munkavégzési hely módosítása tekintetében.
Ismerve az alperes álláspontját, ez nyilván nem is
volt napirenden. Következetesen azt állította, hogy a
felperes munkavégzési helye eleve a főnökség teljes
területe volt, tehát erre vonatkozóan egy újabb
megállapodás létrejöttének szándéka munkáltatói
oldalról fel sem merült.
[39] E körben az Mt. 22. § (4) bekezdésére történő
hivatkozás nem is értelmezhető, hiszen a perbeli
esetben a felek között érvényes munkaszerződés van,
tehát az érvénytelenségre történő hivatkozás az
alperes részéről alaptalan.
[40] Miközben a munkáltató a teljes főnökség területén
belül csak egy állomásra vezényelte a munkavállalót,
e körben kérdéses, hogy ez a – nem létező –
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megállapodás
konkrétan
milyen
további
munkavégzési helyre vagy helyekre utal.
Az alperes a ráutaló magatartás körében kifejezett
jelentőséget
tulajdonított
annak,
hogy
a
munkavállaló a Ny.-ra történő vezénylések esetében
megtagadhatta volna a munkavégzést az Mt. 54. § (2)
bekezdése alapján. Ez azonban téves következtetés, a
felperes hallgatása semmiképpen sem minősülhet
kétséget kizáró akaratkifejezésnek.
A munkajog sajátos dogmatikája a függő helyzet, az
ebből fakadó alá-fölérendeltségi viszony olyan
körülmény, mely a ráutaló magatartás joghatásának
kiváltására történő alkalmazást kizárja.
A munkáltató széles körű utasítási joggal
rendelkezik, ennek megfelelően a teljesítés módja
tekintetében – bizonyos korlátok mellett – is
szabadon dönthet. Ehhez a munkavállaló
hozzájárulása nem szükséges.
Az utasítás megtagadása rendkívül ritkán fordul elő,
ráadásul
kivétel
nélkül
munkajogi
következményekkel fenyeget az alperesnél.
Az alperesnek a jogorvoslati eljárásban képviselt
véleménye azt is eredményezné, hogy a
munkavállaló
hallgatása
egyben
lemondó
akaratmegnyilvánulás is az egyébként őt ilyen
jogcímen megillető juttatásokról. E logika szerint a
munkaidő beosztástól eltérő munkavégzés így akár el
is veszthetné „rendkívüli munkavégzés jellegét”,
legalábbis a díjazás tekintetében.

A Kúria döntése és jogi indokai
[46] A felülvizsgálati kérelem nem megalapozott.
[47] A Pp. 423. § (1) bekezdése alapján a Kúria a
felülvizsgálat során a felülvizsgálati és a csatlakozó
felülvizsgálati kérelem korlátai között, az ott
megjelölt jogszabályok tekintetében vizsgálhatja a
jogerős ítélet jogszabálysértő voltát, figyelemmel a
Pp. 523. §-ában foglaltakra is.
[50] Az alperes a jogerős ítéletben megállapított
tényállást, a Kollektív Szerződés rendelkezései és az
állandó–változó munkahely fogalmak értelmezését,
valamint a követelés összegszerűségét a
jogszabálysértés megjelölésével nem vitatta, így a
felülvizsgálati eljárásban mindez nem volt vizsgálat
tárgyává tehető [Pp. 413. § (1) bekezdés a), c) pont,
1/2016. (II. 15.) PK vélemény, 1/2017. PJE
határozat].
[51] Alaptalanul állította az alperes – az Mt. 22. § (3)–(4)
bekezdésére hivatkozással –, hogy a munkaszerződés
módosítás a felek egyező akaratából (ráutaló
magatartással) teljesedésbe ment a változó
munkavégzési helyet illetően, mivel – álláspontja
szerint – a felperes a foglalkoztatás két helyen történő
módját soha nem kifogásolta.
[52] A munkaszerződés módosítása csak a felek közös
megegyezésével, egybehangzó jognyilatkozatuk
vagy kifejezett akarategységük alapján történhet, ami
jelen esetben nem volt rögzíthető. A felperes az
utasítás szerinti munkavégzési helyen a feladatait
ellátta, de ezzel ráutaló magatartással sem járult
hozzá a munkaszerződésben rögzített munkavégzési
hely módosításához, az Mt. 31. §-a alapján
alkalmazandó Ptk. 6:4. § (2) bekezdésére hivatkozás
téves. Ráutaló magatartás akkor állapítható meg, ha
a felek magatartása kölcsönösen elfogadott helyzet
létrehozására irányul, illetve egy ilyen helyzet
kölcsönös elfogadásának megállapítására ad alapot.

Munkaügyi Szakág

[53]

[54]

[55]

[56]

[57]

Önmagában abból a körülményből, hogy „a felperes
az utasítás teljesítését a munkavégzés során, annak
helyszínére vonatkozóan sem kifogásolta”, még nem
következik a változó munkahelyen történő
foglalkoztatás elfogadása, illetve az, hogy a
munkaszerződésben foglaltaktól ő maga is elkívánt
volna térni.
Az Mt. 54. § (2) bekezdésében szereplő
munkaviszonyra vonatkozó szabálynak nem minősül
a munkaszerződés az Mt. 13. § alapján, ezért az
alperes alappal nem hivatkozhat e körben az utasítás
megtagadásának elmaradására. Figyelemmel a
munkaviszonyban jellemző alá- fölérendeltségre és
az Mt. 53. § (1) bekezdésében foglalt eltérő
munkahelyen történő foglalkoztatás jogszabály adta
lehetőségére is, az utasítás teljesítése nem jelenti
önmagában a munkavégzési helyre vonatkozó
munkaszerződés-módosítási munkavállalói szándék
kifejezésre juttatását akkor sem, ha fennállhatott az
Mt. 53. § (2) bekezdés megsértésének lehetősége a
munkáltató részéről.
Alaptalan az alperes Mt. 45. § (3) bekezdésének
megsértésére hivatkozása: a munkaszerződésben a
felek meghatározták a felperes munkavégzési helyét,
ezért a per eldöntése szempontjából ennek volt
kiemelt jelentősége, ezen kikötést kellett értelmezni
és értékelni.
A másodfokú bíróság helyesen fejtette ki, hogy az
Mt. 58. §-a alapján alkalmazandó Mt. 44. §-a szerint
a munkavégzési hely megváltoztatására írásbeli
munkaszerződés módosítás esetén van lehetőség. Az
alperes Kollektív Szerződésének 16. § 1. pontja is
kimondja, hogy a munkavégzés helyének állandó
vagy változó jellegét a munkaszerződésben kell
megállapítani, változó munkavégzési hely esetén az
irányadó telephelyet is pontosan meg kell jelölni. A
felperes
munkaszerződésében,
illetve
módosításaiban a „változó” kitétel nem szerepelt,
mint ahogy az „irányadó” megjelölés sem a
kirendeltségnél. Ezért helytálló a másodfokú bíróság
következtetése arról, hogy az Mt. 45. § (3) bekezdése
mint általános szabály alapján állandó munkavégzési
helyben állapodtak meg a felek, azt az alperes
nagyobb szervezeti egységén belül a K.
kirendeltségre (utóbbi elnevezéssel alállomásra)
szűkítve. Ezen a meghatározáson később sem
változtattak.
Alaptalan az az alperesi hivatkozás, hogy az Mt.
53. § (1) bekezdésére figyelemmel nem volt
munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, mivel – a
fent kifejtettek alapján - a munkaszerződés írásban
rögzítette az állandó munkavégzési helyet, így attól
véglegesen az alperes a felperes hozzájárulása nélkül
nem térhetett el, átmenetileg pedig erre az Mt. 53. §
(1) bekezdése szerint kerülhetett sor. Az írásban
rögzítettektől eltérő, változó munkavégzési helyre
vonatkozó munkaszerződés-módosítási szándék a
fentiek alapján a felperesnél nem állapítható meg, az
ezzel ellentétes alperesi érvelést a bizonyítékok nem
támasztották alá.
Helyesen állapította meg a másodfokú bíróság
ítéletében azt is, hogy nem volt annak sem
jelentősége, hogy a kiküldetés ideje meghaladta a
munka törvénykönyvében rögzített [Mt. 53. § (2)
bekezdés] törvényes mértéket, az alperes ezen
jogszabállyal
ellentétes
eljárásával
fizetési
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kötelezettsége alól nem mentesülhet [Mt. 6. § (1)
bekezdés].
[58] A bíróságok a rendelkezésre álló adatok alapján
helyesen vonták le azt a következtetést, hogy az
alperes a munka törvénykönyve és a Kollektív
Szerződés megsértésével járt el, amikor a felperest a
munkaszerződésével ellentétesen két alállomáson
foglalkoztatta megfelelő ellentételezés nélkül. Ezért
a felperes érvelése helytálló volt arra nézve, hogy
Ny.-n az Mt. 53. § (1) bekezdése szerint
kiküldetésben végzett munkát, amiért külön díjazás
illeti meg, és megalapozott volt az igénye a Kollektív
Szerződés 56. §-ában meghatározott juttatásokra is.
[59] A kifejtettekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet
hatályában fenntartotta a Pp. 424. § (1) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel, mivel a felülvizsgálati
kérelem jogszabálysértés megállapítására nem adott
módot.
(Kúria Mfv.II.10.009/2022/8.)
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előterjeszthetőségére vonatkozó korlátozás
nem tartozik a bírósági jogorvoslat során hivatalból
figyelembe vehető szabályok közé [2000. évi C. törvény
(Sztv.) 52. §; 2017. évi I. törvény (Kp.) 78. §, 85. §; 2017.
évi CLI. törvény (Air.) 124. §, 127. §].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az elsőfokú adóhatóság által a 2017. évre helyi
iparűzési adónemben lefolytatott adóellenőrzés során
felperes 2017. éves nettó árbevételének összegét a
17HIPA jelű bevallásában szereplő 30 117 017 190
forinttal egyezően fogadták el. A revízió szerint a
felperes tévesen tüntetett fel 14 669 973 143 forint
anyagjellegű ráfordítást. A felperes ugyanis nem
értékesített változatlan formában árut (sem terméket,
sem szolgáltatást) a Zrt. (a továbbiakban: Zrt.)
részére, hanem egy kulcsrakész ingatlan létrehozását
valósítja meg, ennek részteljesítéseit számlázza.
Ebből kifolyólag nem volt jogosult az adóalapot az
„Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített
szolgáltatások” soron feltüntetett 14 669 973 143
forint összeggel csökkenteni.
[2] A jegyzőkönyvre a felperes észrevételt tett. Ebben
arra hivatkozott, hogy amennyiben az alvállalkozók
munkája nem ismerhető el ELÁBÉ-ként, akkor
azokat alvállalkozói teljesítésként kell figyelembe
venni a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a
továbbiakban: Htv.) 52. § 32. pontja szerint. Ehhez
kapcsolódóan az elsőfokú adóhatóság kifejtette,
hogy az alvállalkozói teljesítés lehetősége az
ellenőrzés során nem vetődött fel, írásbeli
dokumentáció hiányában sem az igénybevétel, sem
az összegszerűség nem is igazolt. Az ellenőrzési
adatokra tekintettel 2017. évre hipa adónemben
293 399 462
forint
adóhiánynak
minősülő
adókülönbözetet állapítottak meg felperes terhére,
adóbírságot szabtak ki és késedelmi pótlékot
számítottak fel.
[3] Felperes fellebbezésében egyebek mellett arra
hivatkozott, hogy esetében a hipa adóalapjának
meghatározásánál alkalmazni kell a Htv.
fióktelepekre vonatkozó 52. § 22.e) pontját. Ennek
alapján pedig csak azok a bevételek kerülhetnek
kimutatásra, amelyek ténylegesen a felperes saját
eszközeivel, munkavállalóival és forrásaival
megvalósított tevékenységhez kapcsolódnak. Az,
miszerint a számlák a felperes magyar adószáma alatt
lettek kibocsátva, nem jelenti azt, hogy ez az összeg
a hipa alapja.
[4] Az alperes a TOB/23/304-11/2021. számú
határozatával helyben hagyta az elsőfokú döntést.
Indokolása szerint a Htv. 52. § 22.a) és 22.e) alpontja,
a számvitelről szól 2000. évi C. tv. (a továbbiakban:
Sztv.) 15. § (7), 72. § (1) és (2) bekezdése, valamint
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. tv. 25. §-a alapján a Zrt. által befogadott,
teljesítésigazolással
alátámasztott,
az
új
létrehozására és értékesítésére vonatkozó, a felperes
magyar adószámával kibocsátott számláknak az

összege magyarországi (…) teljesítés, a felperes
nettó árbevétele, azt az éves beszámolóban ekként
kell kimutatni. Az alperes a határozat indokolásában
kitért arra is, hogy a másodfokú eljárásban
igazságügyi szakértőt rendelt ki, aki szintén azt
állapította meg, hogy a felperes nem értékesít árut a
Zrt. részére, hanem kulcsrakész ingatlant valósít meg
és a részteljesítéseket számlázza. Az igazságügyi
szakértő álláspontja szerint sem volt jogosult a
felperes az ELÁBÉ-ra, illetve közvetített
szolgáltatások értékére figyelemmel csökkenteni az
adóalapot, továbbá a szakértő az adókülönbözetet, az
adóbírságot és a késedelmi pótlékot az elsőfokú
adóhatósággal egyezően állapította meg.
A kereseti kérelem
[5] A felperes keresetében több okból kezdeményezte az
alperesi határozat bírósági jogorvoslatát. Hivatkozott
a tényállás felderítetlenségére, az igazságügyi
szakértő
kirendelésével
kapcsolatos
jogszabálysértésre, az adó alapjának kérdésében az
alvállalkozói teljesítmény elismerésére, illetőleg a
fióktelepre irányadó szabályok alkalmazására, ehhez
kapcsolódó tényállás feltárásnak elmaradására.
Az elsőfokú bíróság döntése
[6] Az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével az alperesi
határozatot, az elsőfokú határozatra is kiterjedően, a
közlésre visszamenőleges hatállyal megsemmisítette
és az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására
kötelezte.
[7] Az igazságügyi szakértő kérdésének esetében azt
állapította meg, hogy a felperes ügyféli jogai súlyos
sérelmet szenvedtek. A tényállás felderítettsége
kapcsán megállapította, hogy az érintett szerződés
vállalkozási szerződésnek minősül, és hogy az
alvállalkozói szint feltárása tekintetében sem az
elsőfokú, sem az alperesi adóhatóság nem folytatott
le érdemi bizonyítást, holott az legkésőbb a felperesi
észrevételek nyomán már szükségessé vált.
[8] Az elsőfokú bíróság az új eljárás szempontját akként
határozta meg, hogy a megismételt eljárásban az
adóhatóság köteles a tényállást teljeskörűen
felderíteni, egyesével és összességében vizsgálni a
felperes által az alvállalkozói teljesítések körében
csatolt okiratokat, a lefolytatott vizsgálat eredményét
rögzíteni és a feltárt tényállást összevetni az adóalap
csökkentésére vonatkozóan a Htv. és az Sztv. szerinti
rendelkezésekkel és ezt követően állást foglalni arról,
hogy felperes a nettó árbevételt csökkentheti-e a Htv.
39. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően az
alvállalkozói teljesítés értékével.
[9] A fióktelep nettó árbevételének meghatározása
kapcsán alkalmazta az adóigazgatási rendtartásról
szóló 2017. évi CLI. tv. (a továbbiakban: Air.) 124. §
(3) és (6) bekezdését és a 127. § (4) bekezdését. Azt
a következtetést vonta le, hogy az elsőfokú eljárásban
nem hivatkozott tény – a jogszabályban
meghatározott kivételektől eltekintve – már nem
képezheti a másodfokú adóhatósági eljárás tárgyát.
Ezt erősíti meg a közigazgatási perrendtartásról szóló
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2017. évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) 78. § (4)
bekezdésének szabálya is. A jogszabályhelyhez
fűzött indokolás szerint a közigazgatási per nem
újabb hatósági ügyintézési szint, ezért a
közigazgatási szerv által a megelőző eljárásban
elfogadott tényállás tekintetében csak korlátozottan
van helye új bizonyítékokra hivatkozásnak. A
megtámadási perek esetében a feleknek a
közigazgatási eljárás során kell mindent megtenniük
annak érdekében, hogy a tényállás teljes mértékben
tisztázásra kerüljön, különben a bírósági eljárás
parttalan, és igen hosszadalmas jogvitává válik. Ezt a
célt szolgálja annak rögzítése, hogy a megelőző
eljárásban nem értékelt tényre főszabályként nem
lehet hivatkozni. Kivételt képeznek ez alól azok az
esetek, amikor a félnek nem róható fel az, hogy a
tények, körülmények a megelőző eljárásban nem
kerültek értékelésre. Ilyen ok lehet, ha önhibáján
kívül nem ismerte, vagy az eljárás közigazgatási
szerv által kijelölt keretei között nem tűnt
relevánsnak egy adott tény, körülmény, illetve a
közigazgatási szerv azt nem vette figyelembe. Ennek
folytán a közigazgatási pernek nem képezheti tárgyát
olyan kérdés vizsgálata, amelyre a felperes már a
másodfokú
adóhatósági
eljárásban
sem
hivatkozhatott volna. Ez a körülmény pedig
független attól, hogy a fellebbezés ezen érvelését az
alperes az Air. 124. § (1) bekezdése ellenére – bár
nem érdemben –, de megvizsgálta a másodfokú
határozatában. A bírósági eljárás Kp. 78. §-a által
meghatározott kereteket nem törheti át az a
körülmény, hogy az alperes eljárása nem felelt meg
az Air. 124. §-ban foglaltaknak. A perben nem
vizsgálható olyan tény, ami a másodfokú adóhatósági
eljárásban sem lett volna vizsgálható.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[10] A felperes felülvizsgálati kérelmében kizárólag a
fióktelep nettó árbevételének kérdésében kérte a
jogerős ítélet megváltoztatását akként, hogy ebben a
körben is kerüljön sor az adóhatóság új eljárás
lefolytatásra kötelezésére. Másodlagos kérelmében a
nettó árbevétel kapcsán a jogerős ítélet hatályon kívül
helyezésével az elsőfokú bíróság új eljárás
lefolytatására és új határozathozatalra való utasítását
indítványozta. Álláspontja szerint a jogerős ítéletnek
a nettó árbevétellel kapcsolatos érvelésében az
elsőfokú bíróság túlterjeszkedett a kereseti kérelmen
és a felek által előterjesztett kérelmeken, és ezen
oknál fogva nem merítette ki a felperes keresetét.
Hivatkozott a Kp. 2. § (4) bekezdésének, a 85. § (1)
és (3) bekezdésének, az Air. 99. § (2) bekezdésének,
a 124. § (3) és (6) bekezdésének sérelmére.
[11] Hangsúlyozta, hogy az elsőfokú bíróság a jogsértést
olyan körben állapította meg, amelyre az eljárás
során egyik fél sem hivatkozott, azaz arra, hogy a
felperes érveit a jogszabályban meghatározott
határidőn túl adta volna elő, és ebből a szempontból
a fél érvei az alperes által figyelmen kívül hagyható
új tényeknek minősülnének.
[12] Az alperes kifejezetten határozata részévé tette a
nettó árbevétel kérdését és azzal kapcsolatban a
védiratban és a per folyamán is több nyilatkozatot
tett. A felperes és az alperes között e tekintetben nem
abban volt a vita, hogy a nettó árbevétel
meghatározásával kapcsolatos felperesi érvek
egyáltalán figyelembe vehetők-e, hanem abban,
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hogy azok érdemét tekintve a felperesnek igaza vane. Az elsőfokú bíróság téves értelmezése folytán a
bíróság a nettó árbevétellel kapcsolatos felperesi
érvek érdemi értékelését úgy mulasztotta el, hogy
azokat az alperes bárminemű hivatkozása nélkül
minősítette értékelésre alkalmatlannak.
A Kúria döntése és jogi indokai
[15] A felperes felülvizsgálati kérelme alapos.
[16] A Kúria a Kp. 115. § (2) bekezdése folytán
alkalmazandó Kp. 108. § (1) bekezdésének, továbbá
a Kp. 120. § (5) bekezdésének megfelelően a jogerős
ítéletet a felülvizsgálati kérelem keretei között, a
rendelkezésre állt iratok és bizonyítékok alapján
vizsgálta felül. Felülvizsgálati kérelem hiányában a
Kúria nem érintette a jogerős ítéletnek az
igazságügyi szakértői bizonyításra és az
alvállalkozói teljesítés vizsgálatára vonatkozó
megállapításait, az új közigazgatási eljárásra adott
szempontjait.
[17] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében kérte a
perköltség összegének csökkentésével a jogerős
ítélet megváltoztatását. A Kp. előzőekben
hivatkozott rendelkezései folytán a Kúriának nincs
felülvizsgálati lehetősége az ellenkérelem alapján,
ezért ebben a kérdésben a Kúria nem határozhatott.
[18] A felülvizsgálati kérelem kapcsán a Kúria először
annak eljárásjogi hivatkozását, az Air. 124. § (3) és a
Kp. 78. § (4) bekezdésének egymáshoz való
viszonyát elemezte.
[19] Az Air. 124. § (3) bekezdése szerint a fellebbezésben
és a fellebbezés alapján indult eljárásban –
semmisségi okon kívül – nem lehet olyan új tényt
állítani, illetve olyan új bizonyítékra hivatkozni,
amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú
döntés meghozatala, ellenőrzés esetén az észrevétel
benyújtására nyitva álló határidő letelte előtt
tudomása volt, azonban a bizonyítékot az adóhatóság
felhívása ellenére nem terjesztette elő, a tényre nem
hivatkozott.
[20] Kétségtelenül megállapítható, hogy a felperes a
fióktelepi státuszához kapcsolódó számlázási
metódusra, mint tényre és ebből eredően a nettó
árbevétel Htv. 52. § 22.e) pontja szerinti
meghatározására
először
fellebbezésében
hivatkozott. Az alperes azonban nem támasztott
eljárási kifogást, a kérdést érdemben vizsgálva
állapította meg, hogy a felperes magyar adószámával
kibocsátott számlák összege magyarországi (…)
teljesítés, a felperes nettó árbevétele, azt az éves
beszámolóban ekként kellett kimutatni. A felperes
erre tekintettel vitatta az alperes Htv. 52. § 22.e)
pontján nyugvó megállapítását, hivatkozott arra, a
tényállás tisztázása során elmaradt a javára szolgáló
tények feltárása.
[21] A közigazgatási perben az elsőfokú bíróság
döntésének kereteit a Kp. 85. §-ának szabályai
határozzák meg. Ennek alapján a közigazgatási
tevékenység jogszerűsége csak a kereseti kérelem
korlátai között értékelhető, a bíróság hivatalbóli
vizsgálódása csak a Kp. 85. § (3) bekezdés szerinti
esetekben megengedett: a bíróság hivatalból veszi
figyelembe a) a vitatott közigazgatási cselekmény
semmisségi vagy törvényben meghatározott más
érvénytelenségi okát, illetve az olyan lényeges alaki
hiányosságot, amely miatt a közigazgatási
cselekményt nem létezőnek kell tekinteni, b) a
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[22]

[23]

[24]

[25]

közigazgatási cselekménynek az ügyben nem
alkalmazandó jogszabályi rendelkezésre alapítását,
c) a törvényben meghatározott egyéb tényt vagy
körülményt. A hivatalbóli eljárás során a bíróságnak
a Kp. 85. § (3) bekezdése szerinti speciális
bizonyítási szabályt kell követnie: a bíróság a
hivatalbóli vizsgálat elrendeléséről a feleket
tájékoztatja, egyúttal felhívja a feleket, hogy
észrevételeiket
és
az
azokra
vonatkozó
bizonyítékokat – vagy a bíróság által meghatározott
bizonyítékokat – terjesszék elő.
A Kp. a bizonyítás általános szabályai között
tartalmazza a 78. § (4) bekezdését. Eszerint a
megelőző eljárás idején fennálló, de a megelőző
eljárásban nem értékelt tényre, körülményre a
felperes vagy az érdekelt akkor hivatkozhat, ha azt a
megelőző eljárásban a közigazgatási szerv arra való
hivatkozása ellenére nem vette figyelembe, azt
önhibáján kívül nem ismerte, illetve arra önhibáján
kívül nem hivatkozott.
A Kp. 85. §-a szerinti hivatalbóli eljárás – és
bizonyítás – lehetőséget ad a bíróság számára a
keresettől független, hivatalbóli vizsgálódásra a
közigazgatási eljárás felett, ennek alapján
érvényesülhet a bíróság ún. objektív jogvédelmi
feladata. A Kp. 78. § (4) bekezdése szerinti általános
bizonyítási szabály azonban mindig keresethez
kötött. A jogintézmény alapján a bíróság,
figyelemmel a Kp. 85. § (2) bekezdésére – amely
szerint a bíróság a közigazgatási tevékenység
jogszerűségét, ha törvény eltérően nem rendelkezik,
a megvalósításának időpontjában fennálló tények
alapján vizsgálja – a megelőző közigazgatási
eljárásban már értékelt tényeket, körülményeket
vizsgálhatja. Azt, hogy a hatósági eljárások adott
esetben sértik az eljárási szabályokat, ideértve a
bizonyításra vonatkozó normákat is, a bíróság csak a
felperes erre vonatkozó kereseti kérelme alapján
veheti figyelembe, illetve hivatalból akkor, ha az a
Kp. 85. § (3) bekezdése szerinti körbe tartozik.
Az adóigazgatási eljárásban az új tények
előterjeszthetőségére vonatkozó Art. 124. § (3)
bekezdése szerinti korlátozás nem tartozik a
közigazgatási eljárásnak a bírósági jogorvoslat során
hivatalból figyelembe vehető szabályai közé.
Amennyiben azt a hatóság nem alkalmazta, arra a
bíróság hivatalból nem térhet át, nem vizsgálhatja,
hogy a felperes milyen időpontban állított új tényt,
hivatkozott új bizonyítékra, illetve volt-e és
megfelelő volt-e az adóhatóság tájékoztatása. Az
alperes érdemben elbírálta a felperes fellebbezési
előadását, így van olyan határozati indokolás, amely
ütköztethető a felperes keresetbe foglalt előadásával,
arról az elsőfokú bíróságnak döntenie kell. A felperes
eljárásjogi jogszabálysértésre alapított felülvizsgálati
kérelme alapos.
Mindezekre tekintettel a Kúria a jogerős ítélet
felülvizsgálati kérelemmel nem támadott részét nem
érintette, támadott részében a Kp. 121. § (1) bekezdés
a) pontja alapján hatályon kívül helyezte, és az
elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új
határozat hozatalára utasította. Az elsőfokú
bíróságnak az új eljárást kizárólag a fióktelep nettó
árbevételének kérdésében előterjesztett kereseti
kérelem tárgyában kell lefolytatnia, arról kell
döntenie. Az elsőfokú bíróság az eljárásjogi
szabályoknak, a Kúriáétól eltérő értelmezése

következtében a fióktelephez rendelendő nettó
árbevételről érdemben – ideértve a tényállás
feltártságának kérdését is – nem döntött. Jogerős
ítélet hiányában a Kúria nem vizsgálhatta a
felülvizsgálati kérelemnek erre vonatkozó előadásait,
és iránymutatást sem adhat az elsőfokú bíróság
számára.
(Kúria Kfv.I.35.131/2022/10.)
Amennyiben a lakásépítési kedvezménnyel
megvalósított ingatlan nem a támogatott
248
személy és vele együtt költözők lakóhelyéül szolgál, és

az ezzel összefüggő jogsértés folyamatos, a támogatási
feltétel teljesítéséhez kötött visszaigénylési jog
érvényesítésének kezdő időpontja az ottlakási
kötelezettség tíz éves időtartamának végéhez kötődik.
Amennyiben az elsőfokú bíróság az elévülésre
vonatkozó döntését nem az ügyben irányadó és
alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekre alapítja,
úgy a határozata érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan
[12/2021. (I. 31.) Korm. rendelet 21. § (1) bek., 24. § (6)
bek.; 2017. évi CLI. törvény (Air.) 139. § (1), (2) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az I. és II. rendű felperesek a lakáscélú állami
támogatásokról
szóló
12/2001.
(I.
31.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
alapján a Bank hitelintézettel 2008. szeptember 5.
napján 3 800 000 forint lakásépítési kedvezmény
nyújtására kötöttek szerződést három kiskorú
gyermekükre tekintettel, amelynek célja a …
helyrajzi számú, természetben a … szám alatti
ingatlanon (a továbbiakban: támogatással érintett
ingatlan) megvalósítandó új ház építése volt.
[2] A támogatási szerződés 2. pontja alapján a 3 800 000
forint összegű támogatás és járulékai erejéig a
támogatással érintett ingatlanra 2008. szeptember 5.
napján a Magyar Államot illető jelzálogjog, valamint
elidegenítési és terhelési tilalom került bejegyzésre.
A hitelintézet a támogatást a felperesek részére több
részletben folyósította, majd a támogatással érintett
ingatlanon az építés befejezését követően az I. rendű
felperes kérelmére a Város Jegyzője a 2010. január
18. napján jogerőre emelkedett 12/85-2/2010. számú
határozatával a gépkocsitárolót is magában foglaló
lakóépületre a használatba vételi engedélyt végleges
jelleggel megadta.
[3] Az I. rendű felperes 2020. május 21. napján az
alperesnél kérelmet terjesztett elő a támogatással
érintett ingatlanra vonatkozó, a Magyar Állam javára
bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési
tilalom törlése iránt, amelyben lakóhelyeként a …
telep … számot jelölte meg.
[4] Az alperes 2020. május 25. napján a felperesek
részére nyújtott lakáscélú állami támogatás jogszerű
igénybevételének vizsgálatára hatósági ellenőrzést
indított. Ennek során lekérdezte az I. és II. rendű
felperes, valamint kiskorú gyermekeik központi
személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt
adatait, az I. és II. rendű felperes egészségbiztosítási
nyilvántartásban szereplő adatait, valamint a kiskorú
gyermekek esetén az Oktatási Hivataltól arra
vonatkozó tájékoztatást kért, hogy a támogatással
érintett
időszakban
mely
köznevelési
intézményekkel álltak jogviszonyban.
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[5] Az alperes a hatósági ellenőrzés lezárására
vonatkozó 2020. június 17-én kelt feljegyzésében
rögzítette, hogy az ellenőrzés adatai alátámasztották,
hogy a felperesek a Korm. rendelet alapján igénybe
vett támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségüknek
nem tettek eleget, a támogatott ingatlanban az állami
igény fennállása alatt nem létesítettek lakóhelyet. Ez
alapján
az
ugyanezen
a
napon
kelt
VEX/24882/2/2020. számú végzésével a lakáscélú
állami támogatás visszafizetése tárgyában hatósági
eljárást indított, amely a felperesek részére 2020.
június 22. napján nyert szabályszerű kézbesítést.
[6] Az
alperes
2020.
július
15-én
kelt
VEX/24882/3/2020.
számú
határozatában
megállapította, hogy az I. és a II. rendű felperesek
jogosulatlanul vettek igénybe 3 800 000 forint
lakásépítési kedvezményt, és elrendelte a határozat
véglegessé válásától számított 15 napon belül az
igénybe vett kedvezmény és az egyes
részletfolyósítások napjától a határozathozatal
napjáig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48. §-a szerint
számított kamattal növelt összegének, mindösszesen
5 332 971 forintnak a Magyar Államkincstár részére
történő visszafizetését.
[7] Határozatának indokolásában megállapította, hogy a
támogatással érintett ingatlanon felépített lakóházra a
jogerős használatbavételi engedély kiadására 2010.
január 18. napján került sor. Kifejtette, hogy a Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és 24. § (6)
bekezdése alapján a kedvezmény igénybevételével
épített lakásra a jogerős használatbavételi engedélyt
követő tíz évig terjedő időszakra a Magyar Állam
javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására
elidegenítési és terhelési tilalom került bejegyzésre.
Mindezek alapján az állami igény 2020. január 18.
napjáig állt fenn.
[8] A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt
adatok alapján megállapította, hogy a II. rendű
felperes a támogatott ingatlanban soha nem tett
lakcímbejelentést, abban életvitelszerűen nem
tartózkodott, az I. rendű felperes, valamint a vér
szerinti gyermekei, akikre tekintettel a támogatást
kapták, az ingatlanban 2011. január 21. napjától
2012. július 23. napjáig tartózkodtak, majd onnan
kiköltöztek.
[9] Az egészségbiztosítási nyilvántartásban szereplő
adatok alapján rögzítette, hogy az I. és a II. rendű
felperes az ellátását a lakóhely szerint illetékes
hivataloktól
kapta
(Polgármesteri
Hivatal,
Városgondnokság, Megyei Kormányhivatal), a
támogatással érintett ingatlan helye szerinti hivataltól
részükre semmilyen ellátás folyósítására nem került
sor. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján
megállapította, hogy az I. és a II. rendű felperes vér
szerinti gyermekei a támogatással érintett teljes
időszakban Megyei óvodákban, illetve iskolákban
folytatták tanulmányaikat.
[10] A Korm. rendelet preambulumában, a 21. § (1)
bekezdésében, valamint a Korm. rendelet
módosításáról szóló 391/2007. (XII. 23.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Mód. r.) 32. §
(1)–(5) bekezdéseiben foglaltakat felhívva kiemelte,
hogy a jogalkotó célja szerint az állam által nyújtott
támogatást csak a házaspárok, gyermekes családok
lakásigényének kielégítésére lehet felhasználni, az
ettől eltérő felhasználási, hasznosítási mód
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jogszerűtlennek és mint ilyen, jogosulatlan
igénybevételnek minősül, ezért a felpereseket
visszafizetési kötelezettség terheli.
A kereseti kérelem és védirat
[11] A felperesek a határozattal szemben előterjesztett
keresetükben a határozat megsemmisítését, illetve
hatályon kívül helyezését kérték. Kereseti
kérelmüket az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi XL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
42. § (1) bekezdésére, 62. § (1) és (3) bekezdéseire,
76. §-ára, a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a)
pontjára, (3) bekezdésére és a (3a) bekezdés a)
pontjára alapították.
[12] Hangsúlyozták, hogy az alperes a tényállás
megállapítása során nem kellő körültekintéssel járt
el, a tényállást hiányosan állapította meg. A
használatbavételi engedély kiadására ugyanis 2010.
január
14.
napján
került
sor,
ennek
figyelembevételével a visszatérítésre vonatkozó
állami igény ennek keltétől számított tíz évig, vagyis
2020. január 14. napjáig állt fenn.
[13] A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában, (3)
bekezdésében és a (3a) bekezdés a) pontjában
foglaltakra tekintettel a meghatározott határidőn túl
sem a hatósági ellenőrzés elrendelésének, sem a
határozat meghozatalának nem volt helye, ezért a
2020. július 25. napján meghozott határozat
jogszabálysértő.
[14] Az alperes védiratában a határozatában foglalt
indokait fenntartva a felperesek keresetének
elutasítását kérte.
Az elsőfokú bíróság döntése
[15] Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperesek keresetét
elutasította. Indokolásában a Korm. rendelet 1. § (3)
bekezdésében, (2) bekezdés a) pontjában, 21. § (1)
bekezdésében, 24. § (6) bekezdésében foglaltakat
felhívva kiemelte, hogy az irányadó jogszabályi
rendelkezések alapján a felpereseket a jogerős
használatbavételi engedélyhez képest tíz évig
terhelte az a kötelezettség, hogy a támogatással
érintett ingatlan a támogatott személyek és a vele
együtt költözők lakhelyéül szolgáljon, és erre az
időszakra került bejegyzésre a perbeli ingatlanra a
jelzálogjog, illetve az elidegenítési és terhelési
tilalom.
[16] Kifejtette, hogy a felperesek kereseti kérelmükben
sem vitatták azt a tényt, hogy a támogatott ingatlan a
támogatási időszak alatt nem szolgált a felperesek és
a gyermekeik életvitelszerű lakóhelyéül, amelyet
alátámasztottak a lakcímnyilvántartási adatokon
felül a felperesek egészségbiztosítási adatai, valamint
a gyermekek nevelési és oktatási intézményei is.
Mindezek alapján leszögezte, hogy nem teljesült a
Korm. rendelet azon célja, hogy a támogatásból a
felperesek méltányolható lakásigénye kerüljön
kielégítésre. Kiemelte, hogy a hatóság a Korm.
rendelet 18. § (15) bekezdése alapján jogosult volt a
támogatás igénybevételének jogszerűségét hatósági
ellenőrzés keretében vizsgálni.
[17] A támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény
elévülésével összefüggésben az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)
4. § (1) bekezdés b) pontjában, a 72. § (5)–(6)
bekezdéseiben foglaltakat felhívva kifejtette, hogy az
Art. hatálya kiterjed a Korm. rendeletben
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meghatározott feltételek alapján juttatott ún.
költségvetési támogatásokra is, amelynek egyik
formája a lakásépítési kedvezmény. Az Art. 72. § (6)
bekezdésében foglaltak alapján az alperes, mint a
lakáscélú állami támogatás ügyében eljáró szerv
jogosult volt az állami követelés tárgyában eljárni.
[18] Az Art. 164. § (1) bekezdésében foglaltakat idézve
arra a következtetésre jutott, hogy a perbeli
lakásépítési
támogatás
visszafizetése
iránti
eljárásban az Art. elévülési szabályait kellett
alkalmazni. Kifejtette, hogy az alperes a 2020. május
25. napján indított hatósági ellenőrzési eljárása a
2020. június 17-én kelt feljegyzéssel zárult,
amelyben rögzítésre került, hogy a felperesek a
Korm. rendelethez kapcsolódó kötelezettségüknek
nem tettek eleget, mivel a támogatott ingatlanban az
állami igény fennállása alatt gyermekeikkel nem
létesítettek lakóhelyet. Ez az időpont tekinthető az
alperes tudomásszerzésének, amely időpont egyben
az elévülés kezdő időpontja. Ehhez képest
megállapítható, hogy a Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdésében meghatározott igény nem évült el, így
a határozat meghozatalára jogszerűen került sor.
[19] Összegzésében arra a következtetésre jutott, hogy az
alperes eljárása során a tényállás tisztázási
kötelezettségének eleget tett, sem eljárási, sem
anyagi jogszabálysértést nem követett el.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[20] A felperesek a jogerős ítélettel szemben előterjesztett
felülvizsgálati kérelmükben a törvényszék ítéletének
hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új
eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára
kötelezését kérték.
[21] Kifejtették, hogy az elsőfokú bíróság az ügyben
irányadó tényállást a perben keletkezett iratok
alapján lényegében helyesen állapította meg,
azonban jogszabálysértő módon túlterjeszkedett az
alperesi döntés jogkörének korlátain, amikor a
közigazgatási cselekmény jogszerűségét az alperes
által nem hivatkozott, ennek megfelelően a döntés
alapját sem képező jogszabályra, az Art.
rendelkezéseire alapította. Ezzel összefüggésben arra
is hivatkoztak, hogy az elsőfokú bíróság által
felhívott Art. rendelkezéseit az adóigazgatásról szóló
2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.)
138. §-a 2018. január 1-jével hatályon kívül helyezte,
így a jogszabály a hatósági ellenőrzés és a határozat
meghozatalának időpontjában már nem volt
hatályban.
[22] A keresetben kifejtettekkel egyezően hangsúlyozták,
hogy az alperes eljárása során súlyos
jogszabálysértést követett el, mivel az állami igény
lejártát követően indított hatósági eljárást. Nem
vitatva a hatóság általános ellenőrzési jogkörét,
kiemelték, hogy tíz év elteltével az alperesnek erre
még akkor sem volt lehetősége, ha igazolható, hogy
a támogatás feltételrendszere részben vagy egészben
nem teljesült. Miután a hatóság az ellenőrzésre
rendelkezésre álló tíz éves határidőt elmulasztotta, e
jogkövetkezményeket az ügyfélre nem háríthatja át.
Az alperes ellenőrzési jogkörével összefüggésben
hivatkoztak az Alkotmánybíróság 9/1992. (III. 5.)
számú AB határozatában a jogbiztonság sérelmével
összefüggésben kifejtettekre.
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A Kúria döntése és jogi indokai
[24] A felperesek felülvizsgálati kérelme az alábbiak
szerint érdemben alapos.
[25] A Kúria a jogerős ítéletet a Kp. 115. § (2) bekezdése
alapján alkalmazandó 108. § (1) bekezdése
értelmében a felülvizsgálati kérelem keretei között,
az abban megjelölt jogszabálysértések körében
vizsgálta felül. Megállapította, hogy az elsőfokú
bíróság a döntés elbírálása szempontjából releváns
tényállást feltárta, azonban az ügyben alkalmazandó
jogszabályi rendelkezést tévesen választotta ki, ezért
határozata érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan.
[26] A felperes keresetével összefüggésben az elsőfokú
bíróságnak arról kellett állást foglalnia, hogy a
megelőző eljárásban beszerzett bizonyítékok és az
irányadó jogszabályi rendelkezések alapján az
alperes jogszerűen döntött-e a felperesek részére
nyújtott lakásépítési kedvezmény kamattal növelt
összege visszafizetésére kötelezéséről.
[27] A Kúria elöljáróban rámutat arra, hogy a felperesek
kereseti kérelmükben és felülvizsgálati kérelmükben
sem vitatták a visszakövetelés jogalapja körében az
alperes által feltárt azon tényt, hogy az állami igény
tíz éves időtartama alatt a II. rendű felperes a
támogatással érintett ingatlanban egyáltalán nem
lakott, az I. rendű felperes és a vele együtt költöző
gyermekeik pedig túlnyomórészt nem laktak, mellyel
a támogatás feltételrendszere részben nem teljesült,
nem valósult meg a Korm. rendelet 1. § (3)
bekezdésében foglalt azon jogpolitikai cél, hogy a
támogatás a támogatást igénylők méltányolható
lakásigényét szolgálja.
[28] Nem képezte vita tárgyát az sem, hogy a lakásépítési
kedvezményt biztosító Korm. rendelet 24. § (6)
bekezdése alapján bejegyzett jelzálogjognak, illetve
elidegenítési és terhelési tilalomnak a jogerős
használatba vételi engedélytől számított tíz éves
időtartama az I. rendű felperes által előterjesztett
törlési kérelem időpontjáig már eltelt.
[29] A felperesek a kereseti és a felülvizsgálati
kérelmüket elsődlegesen arra alapították, hogy a
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében
meghatározott tíz éves időtartamon túl a hatóság nem
volt jogosult a hatósági eljárás megindítására,
illetőleg a támogatás visszakövetelésére vonatkozó
határozat meghozatalára, mivel a visszakövetelési
jog a 2010. január 14. napján kiállított
használatbavételi engedélyre tekintettel 2020. január
14. napjával elévült. A hatóság eljárása súlyosan
jogszabálysértő, mert ennek ellenére 2020. május 25én hatósági eljárást indított és 2020. július 15-én
hozta meg a támogatás visszafizetésére kötelező
határozatát.
[30] A felperesek által megjelölt elévülés kezdő
időpontjával összefüggésben a Kúria csak
megjegyzi, hogy az alperesi határozat, illetőleg az
elsőfokú bíróság ítélete e körben helytálló tényeket
tartalmaz, ugyanis a végleges használatbavételi
engedély kelte 2010. január 14. napja és e határozat
jogerőre emelkedése 2010. január 18., ehhez képest
az állami igény fennállására vonatkozó Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdésben meghatározott
időtartam
lejárati
időpontja
a
jogerős
használatbavételi engedélytől számított tíz év, vagyis
2020. január 18.
[31] Miután a felperesek a Korm. rendelet 21. §-ában
meghatározott tények alapján a visszakövetelés
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általános feltételeit nem vitatták, a Kúria csupán utal
arra, hogy a visszakövetelés jogalapja tekintetében
több kúriai határozat született. A joggyakorlat
egységes abban, hogy a támogatás lakásigény
kielégítésétől eltérő felhasználása a kedvezmény
visszakövetelésének
jogalapját
megteremti,
figyelemmel arra, hogy a lakásépítési támogatás
rendeltetése a kedvezményezett(ek) lakhatása
megoldásának
biztosítása
[KGD
2015.70,
Kfv.IV.35.766/2016/3.].
A felperesek a felülvizsgálati kérelmükben az
elévülési kifogásukhoz kapcsolódóan azzal is
érveltek, hogy az elsőfokú bíróság lényegében
túlterjeszkedett az alperesi döntés jogkörének
korlátain, mivel a határozatát a hatósági döntés
alapját sem képező jogszabályra, az Art.
rendelkezéseire alapította.
A Kúria ezzel összefüggésben rámutat arra, hogy az
alperes a határozati döntését a Korm. rendelet
visszakövetelés
jogalapjára
vonatkozó
rendelkezéseire alapította. Miután a hatósági eljárás
során nem merült fel a követelés elévülésére
vonatkozó észrevétel vagy kifogás, az alperesnek a
határozata indokolásában nem is kellett erről számot
adnia. Az elsőfokú bíróságnak azonban éppen a
kereseti érvelés mentén arról is döntenie kellett, hogy
a Korm. rendeletben foglalt feltételekre figyelemmel
a jogerős használatbavételi engedély kiadásától
számított tíz év elteltével az állam által nyújtott
lakásépítési támogatás visszafizetésére vonatkozó
állami igény elévült-e. Ezért az elsőfokú bíróság nem
terjeszkedett túl a kereseti kérelmen, amikor ezt
vizsgálva az Art. szabályait idézte és a felperesek
elévülésre vonatkozó kereseti érvelésére érdemben
reagált.
Az elsőfokú bíróság azt helyesen ismerte fel, hogy az
alperesi hatóságnak a támogatás jogszerű
igénybevételéhez kapcsolódóan a Korm. rendelet 18.
§ (15) bekezdése alapján az ellenőrzési jogosultsága
fennállt, és a visszatérítési igény elévülésének
elbírálásánál az adózás rendjére vonatkozó
szabályokat is alkalmazni kellett. A Kúria a
gyakorlatában az állami támogatás visszafizetésére
vonatkozó
igény
adók
módjára
történő
behajthatóságára figyelemmel az Art. alkalmazását
korábbi határozataiban egyértelműen megállapította
[Kfv.IV.35.147/2016/4.,
Kfv.V.35.559/2016/4.,
Kfv.IV.35.004/2018/4.,Kfv.IV.35.157/2018/5.,
Kfv.IV.35.382/2018/4., Kfv.IV.35.274/2019/8.].
A Kúria a KGD 2017.138. számon közzétett
Kfv.IV.35.147/2016/4. számú ítéletében elvi éllel
mondta
ki,
hogy
a
lakástámogatások
jogszerűségének felügyelete során a jogosulatlanul
igénybe vett támogatás visszakövetelésének
elévülésére az Art. szabályai alkalmazandók.
Mindezek alapján az elsőfokú bíróság azt helyesen
állapította meg, hogy a felperesek által előterjesztett
elévülési kifogás körében az adózás rendjéről szóló
jogszabályt kellett figyelembe venni.
A felperesek ezzel összefüggésben arra is
hivatkoztak, hogy az elsőfokú bíróság által felhívott
Art. rendelkezéseit az Air. 138. §-a 2018. január 1jével hatályon kívül helyezte.
A 2018. január 1. napjával hatályba lépett – az Art.
rendelkezéseit hatályon kívül helyező – Air. 139. §
(1) és (2) bekezdése szerint e törvény rendelkezéseit
a hatályba lépését követően indult és megismételt
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eljárásban, illetőleg a hatályba lépését követően
esedékessé váló kötelezettségekre kell alkalmazni.
Miután jelen ügyben a visszakövetelésre vonatkozó
hatósági eljárás megindítására 2020. május 25-én
került sor, az elsőfokú bíróság tévesen és
megalapozatlanul hivatkozott az elévülés körében az
Art. 4. § (1) bekezdés b) pontjában és a 72. § (6)
bekezdésében foglaltakra.
A Kúria hangsúlyozza, hogy a támogatással érintett
személyeknek a támogatással érintett ingatlanban
történő lakásra vonatkozó kötelezettsége a tíz év alatt
folyamatosan fennállt, ennek megszakítás nélkül
kötelesek voltak ezen időszak alatt eleget tenni,
melyből okszerűen következik, hogy az elévülési idő
ebben az esetben a tíz éves időtartam alatt el sem
kezdődött, a feltétel nem teljesítése esetén a jogsértés
megvalósulásának befejező időpontja az állami
igényre vonatkozó tíz éves időszak utolsó napja,
vagyis 2020. január 18.
Az elsőfokú bíróság minderre figyelemmel azt
helytállóan állapította meg, hogy a visszakövetelési
igény elévülésénél az adózás rendjére vonatkozó
szabályokat
kell
alkalmazni.
Határozata
meghozatalánál ugyanakkor azt nem vette
figyelembe,
hogy
a
hivatkozott
kúriai
határozatokban szereplő tényállástól eltérően jelen
ügyben a hatósági eljárás megindítására és a
támogatás visszakövetelésére vonatkozó határozat
meghozatalára 2018. január 1. napját követően került
sor, ezért a korábban hatályos Art. rendelkezései már
nem alkalmazhatók.
A Kúria kiemeli, hogy a visszakövetelés
jogalapjának megállapítására a támogatási szerződés
megkötésének időpontjában hatályos rendelkezések,
a követelés elévülésére viszont az eljárás
megindításakor
hatályos
jogszabályok
alkalmazandók.
Mindebből következően az alperes eljárása
megindításának
időpontjában
az
elévülés
tekintetében az elsőfokú bíróság által felhívott Art.
rendelkezései már nem voltak irányadóak, az
elsőfokú bíróság az ügyben alkalmazandó
jogszabályi rendelkezést tévesen választotta meg,
ezért határozata érdemi felülvizsgálatára sem
kerülhetett sor.
A Kúria mindezek alapján az elsőfokú ítéletet a Kp.
121. § (1) bekezdés a) pontja alapján hatályon kívül
helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárás
lefolytatására és új határozat hozatalára utasította.
Az új eljárásban a törvényszéknek a lakásépítési
kedvezmény visszaigénylése érvényesítéséhez
kapcsolódó elévülési idő számítását a hatályos
adójogi rendelkezések (Air. és az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény) alapján kell vizsgálnia
azzal, hogy változatlanul irányadó az a kúriai
gyakorlat, miszerint az elévülés kezdő időpontjának
az ottlakási kötelezettség tíz éves időtartamának vége
tekintendő.
(Kúria Kfv.II.37.744/2021/4.)
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A hulladéklerakási járulék az Art.
249
rendelkezései értelmében nem minősül
adónak, ezért a hulladékgazdálkodási járulékkal

összefüggő kötelezettségek nem adókötelezettségek.
A hulladékgazdálkodási hatóság nem adóhatóság, a
hulladékgazdálkodási járulékkal összefüggő hatósági
eljárás az Ákr. szerinti kivett eljárásnak sem
tekinthető, ezért a hulladékgazdálkodási hatóság
eljárására az Ákr. szabályai irányadóak azzal, hogy a
járulékfizetésre kötelezett bejelentési, nyilvántartási,
adatszolgáltatási, valamint hulladéklerakási járulék és
pótlékfizetési kötelezettségének elmulasztása esetén az
Art. jogkövetkezményeit kell alkalmazni [2017. évi
CLI. törvény (Air.) 9. §, 11. §, 22. §; 2017. évi CL.
törvény (Art.) 6. § (2) bek., 7. §, 9. §; 2016. CL. törvény
(Ákr.) 7. § (1)–(2) bek., 8. § (1) bek.; 2012. évi
CLXXXV. törvény (Ht.) 69. § (4) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az alperes a 2021. február 10. napján kelt,
PE/KTFO/01186-1/2021. számú megbízólevél
kézbesítésével 2021. február 15. napján az adó
alapjának és összegének vizsgálatára irányuló
adóellenőrzési eljárást indított a felperes gazdasági
társasággal szemben az adóigazgatási rendtartásról
szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.)
89. § (1) bekezdése és 90. §-a alapján a
hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.) 68–69. §-aiban,
valamint a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és
felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendeletben szabályozott hulladéklerakási
járulékra vonatkozó nyilvántartási, adatszolgáltatási,
megfigyelőrendszer-üzemeltetési és járulékfizetési
kötelezettség teljesítése tárgyában a 2019. október 1.
és 2020. december 31. közötti ellenőrzési időszakra
nézve.
[2] Az alperes az adóellenőrzési eljárás során tett
megállapításait a 2021. május 6. napján kelt,
PE/KTFO/01186-24/2021. számú jegyzőkönyvben
foglalta össze.
[3] Az alperes ezt követően a 2021. június 17. napján
kelt, PE/KTFO/01186-26/2021. számú határozatával
a felperes terhére 2019. IV. negyedéve
vonatkozásában – hibás adattartalommal benyújtott
adatszolgáltatásra tekintettel – 2 708 100 forint
hulladéklerakási járulék adónemben fennálló, teljes
egészében adóhiánynak minősülő adókülönbözetet,
erre tekintettel pedig 1 354 050 forint adóbírságot,
valamint 199 873 forint késedelmi pótlékot állapított
meg, és kötelezte a felperest, hogy ezeket az
összegeket a határozat véglegessé válásától számított
15 napon belül fizesse meg. Az alperes ezen felül
megállapította határozatában, hogy a felperesnek
2019. IV. negyedévében 67 846 320 forint, 2020. I.
negyedévében 61 732 440 forint, 2020. II.
negyedévében 65 358 120 forint, 2020. III.
negyedévében 70 307 400 forint, 2020. IV.
negyedévében pedig 70 065 180 forint, összesen
332 601 360 forint hulladéklerakási járuléktartozása
áll fenn, amelynek a befizetés napjáig esedékes
késedelmi pótlékkal együtt történő haladéktalan
megfizetésére kötelezte a felperest.
[4] Határozatának indokolásában a Ht. 69. § (4)
bekezdésére hivatkozással kifejtette, hogy az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) alapján ellenőrzéssel lezárt
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időszakot eredményező, az adó, költségvetési
támogatás alapjának és összegének vizsgálatára
irányuló adóellenőrzési eljárást folytatott le a 2019.
IV. és a 2020. I–IV. adóévek vonatkozásában. Ezen
felül az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 8. § (1)
bekezdésének, valamint az Air. 9. §-ának idézésével
kifejtette, hogy a hatályos eljárásjogi szabályozás
értelmében az adóigazgatási eljárásban – mint
amilyen a jelen adókötelezettség ellenőrzése is – az
Ákr. alkalmazásának nincs helye, ezért a tárgyi
ügyben az Art. mellett az Air. rendelkezései
irányadóak.
[5] Az alperes határozatában rögzítette, hogy a felperest
hulladéklerakási járulék adónem vonatkozásában is
terhelik az Art. 9. §-ában foglalt adókötelezettségek,
így a nyilvántartási, az adatszolgáltatási és az
adófizetési
kötelezettség
is.
A
felperes
adatszolgáltatási kötelezettségének megsértése
kapcsán az alperes határozatát a Ht. 68. § (6)
bekezdésére, az Art. 7. § (4) bekezdésére, a 144. § (1)
bekezdésére, a 146. § (1) bekezdésére, a 217. § (1)
bekezdésére, a 215. § (1), (3)–(5) bekezdéseire és a
206. § (1)–(2) bekezdéseire alapította. A felperes
hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettségének
megsértése kapcsán az alperes határozatát a Ht. 68. §
(2) és (4) bekezdésére alapította.
[6] Az alperes határozatában ezen felül hivatkozott arra
is, hogy amennyiben a felperes a rendelkező részben
szereplő fizetési felhívásnak nem tesz eleget, az
adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási
eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a
továbbiakban: Avt.) 1. § (1)–(2) bekezdései, a 29. §
(1) bekezdésének 1) pontja, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
42. § (3) bekezdése alapján az alperes megkeresésére
az adóhatóság intézkedik a behajtás iránt.
A kereset és a védirat
[7] A felperes keresetében elsődlegesen az alperes
PE/KTFO/01186-26/2021. számú határozatának,
másodlagosan az alperes PE/KTFO/00151-12/2020.
számú határozatának megsemmisítését kérte.
[8] Az elsőfokú bíróság az alperes PE/KTFO/0015112/2020. számú határozatának megsemmisítésére
irányuló másodlagos kereseti kérelem elbírálását –
amely eltérő időszakra szintén hulladéklerakási
járulék, bírság és pótlék megfizetésére vonatkozott –
jelen ügytől elkülönítette.
[9] A felperes az elsődleges kereseti kérelme kapcsán –
részletesen idézve az észrevételében foglaltakat –
kifejtette, hogy az alperes a jegyzőkönyvben
foglaltakra tett észrevételeit nem vette figyelembe,
megsértve ezzel az Ákr. 62. §-át és 81. § (1)
bekezdését.
[10] Előadta továbbá, hogy az alperes olyan „adónem”, a
hulladéklerakási járulék tárgyában folytatott le
adóellenőrzést, amely az adózásra vonatkozó
jogszabályok értelmében nem minősül adónak, így
az valójában nem létező eljárásnak, az alperesi
határozat pedig nem létező közigazgatási
cselekménynek minősül. E körben hivatkozott a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)
6450113175 iktatószámú, valamint a NAV
Fellebbviteli Igazgatóság 6423230517/2021/NAV
iktatószámú határozataira, amelyekben kifejtésre
került, hogy a hulladéklerakási járulék nem minősül
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adónak vagy járuléknak, illetve adók módjára
behajtható köztartozásnak sem. Az alperes így egy
nemlétező eljárást konstruált meg, amikor
adóellenőrzést végzett egy olyan kötelezettség
vonatkozásában, amely nem adó, így nem is lehet
adóellenőrzés
tárgya.
Kiemelte,
hogy
a
hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos hatósági ügy
nem szerepel az Ákr. 8. § (1) bekezdése szerinti
kivételek között sem, így az alperes ezzel kapcsolatos
eljárására az Ákr. szabályait kell alkalmazni.
Utalt továbbá a Pénzügyminisztérium PM/1178751/2021. számú tájékoztató levelére is, amely szerint
a hulladéklerakási járulék nem adó vagy járulék az
Art. rendszerében, az alperes az Air. 9. §-a és 22. §-a
értelmében nem minősül adóhatóságnak, a felperes
nem minősül adózónak, a hulladéklerakási járulékkal
kapcsolatos
eljárások
nem
tekinthetőek
adóigazgatási eljárásnak, a Ht. 69. § (4)
bekezdésében foglalt kötelezettségek pedig a Ht.
mint ágazati jogszabály alapján állnak fenn, így az
Air. egyáltalán nem, az Art. pedig csak az ott taxatíve
felsorolt esetekben alkalmazható. Utalt továbbá arra
is, hogy a tájékoztató levél szerint nem állapítható
meg, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (a továbbiakban: régi Art.) helyébe lépő Art.
és Air. alkalmazhatóak lennének a hulladéklerakási
járulék megfizetésének ellenőrzése során.
Kifejtette, hogy az alperesi határozat olyan súlyos
fogyatékosságban
szenved,
hogy
jogilag
nemlétezőnek kell tekinteni, így az joghatás
kiváltására nem alkalmas, mivel egy létező hatóság
egy nemlétező hatósági jogkört gyakorolt.
Álláspontjának alátámasztásaként hivatkozott az
Ákr. 123. §-ához fűzött kommentárra.
Előadta, hogy az alperes ennek következtében
megsértette a rá irányadó valamennyi eljárási
szabályt, így különösen az Ákr. 2. § (1) bekezdését,
a 8. § (1) bekezdését, a 9. §-t, a 17. §-t, a 62. § (2)
bekezdését, a Ht. 69. § (4) bekezdését, az Air 9. §-át,
a 72–74. §-t, a 122. §-t, a 130. §-t, a 115. § (1)
bekezdését, a 117. § (1) bekezdését, az Art. 6. § (2)
bekezdését, a (3) bekezdés a) pontját, a 7. § 4.
pontját, a 9. §-t, a 77. §-t, a 144. § (1) bekezdését, a
146. § (1) bekezdését, a 217. § (1) bekezdését, a 206–
207. §-t, a 209. §-t, valamint a 215. §-t.
Az alperes védiratában a felperes másodlagos
kereseti kérelme vonatkozásában a keresetlevél
elkésettség miatti visszautasítását, míg elsődleges
kereseti kérelme vonatkozásában a kereset
elutasítását kérte a határozatában foglaltak
változatlan formában történő fenntartása mellett.

A jogerős ítélet
[19] Az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével az alperes
határozatát annak meghozatalára visszamenőleges
hatállyal megsemmisítette, és az alperest új eljárás
lefolytatására kötelezte.
[20] Ítéletének indokolásában kifejtette, hogy a felperes
alaptalanul hivatkozott az alperesi határozat nem
létező voltára, mivel az alperes egy létező hatóság,
amely alakilag nem kifogásolt határozatot hozott egy
létező eljárás (adóigazgatási eljárás) keretében.
Hivatkozott arra is, hogy bár az alperes eljárásának
alapjául hulladékgazdálkodási jogkörét jelölte meg,
az adóellenőrzési eljárás 2021. február 15-i
megindulásakor hatályos Ht. 69. § (4) bekezdésének
szövege szerint környezetvédelmi hatóságként
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járhatott volna el. Tekintettel azonban arra, hogy a
71/2015. (III. 30.) és 123/2021. (III. 12.) Korm.
rendeletek
környezetvédelmi
és
hulladékgazdálkodási hatóságként egyaránt az
alperest jelölték ki, e helytelen hivatkozás nem
eredményezte az alperesi határozat semmisségét az
Ákr. 123. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
Az alperes által lefolytatott hatósági eljárásra
irányadó eljárási szabályok kapcsán megállapította,
hogy az Ákr. 8. § (1) bekezdése határozza meg
azokat a hatósági eljárásokat, amelyekre az Ákr.
hatálya nem terjed ki, ugyanakkor ezek között a
„hulladéklerakási eljárás” nem szerepel. A Ht. 69. §
(1)–(2) bekezdéseire hivatkozással rögzítette azt is,
hogy a környezetvédelmi hatóság a hulladéklerakási
járulékkal kapcsolatos ellenőrzési, intézkedési
hatáskörét az Ákr. szabályai alapján gyakorolja, a Ht.
ágazati szabályaival összhangban.
Utalt arra is, hogy az Ákr. 8. § (1) bekezdésének c)
pontja alapján az adó- és vámigazgatási eljárás nem
tartozik az Ákr. hatálya alá. E körben idézte az Art.
tárgyi hatályát megállapító 6. § (2) bekezdésének c)
pontját, amely szerint az Art. hatálya kiterjed az a) és
b) pont szerinti befizetésekkel és költségvetési
támogatásokkal kapcsolatos eljárásra, ha annak
megállapítása,
beszedése,
végrehajtása,
visszatérítése, kiutalása vagy ellenőrzése az
adóhatóság hatáskörébe tartozik. Tekintettel arra,
hogy a Ht. 69. § (2) bekezdése szerint a
hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos ellenőrzés a
környezetvédelmi hatóság és nem az adóhatóság
hatáskörébe tartozik, valamint a Ht. 68. § (1)
bekezdéséből a 2018. január 1. napjától hatályos
módosítással kikerült a hulladéklerakási járulék adók
módjára történő behajthatósága, a hulladéklerakási
járulékkal kapcsolatos eljárás nem tartozott az
adóhatóság hatáskörébe. Következésképp az
alperesnek a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos
ellenőrzést az Ákr. szabályai alapján kellett volna
lefolytatnia.
Az eljárt bíróság egyetértett a felperessel abban is,
hogy a Ht. 69. § (4) bekezdésének az Art.-ra utaló
szabályát úgy kell értelmezni, hogy az ott felsorolt
kötelezettségek nem teljesítése esetén az Art.
jogkövetkezményekre vonatkozó szabályait kell
alkalmaznia az alperesnek. Hozzátette, hogy az
alperes ilyen esetben sem adóhatósági jogkörben, és
nem adóigazgatási eljárás keretén belül jár el.
Mindezekre tekintettel az ügyben eljárt bíróság
megállapította, hogy az alperes nem az ügyben
irányadó jogszabályt alkalmazva járt el a megelőző
eljárás során, így az alperesi határozatot a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) 92. § (1) bekezdés c)
pontja alapján a meghozatalára visszamenőleges
hatállyal megsemmisítette, és az alperest új eljárás
lefolytatására kötelezte, előírva, hogy az új eljárás
során az Ákr. szabályai szerint folytathatja le az
ellenőrzést, valamint kötelezheti a felperest a járulék
megfizetésére,
míg
a
nyilvántartási,
adatszolgáltatási, járulékbefizetési kötelezettségek
esetleges nem teljesítése miatt az Art.-ban
meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja
a felperessel szemben.
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A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[25] Az alperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezését, a felperes keresetének
elutasítását, valamint szükség esetén a törvényszék új
eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára
utasítását kérte.
[26] Felülvizsgálati kérelmének indokolásában kifejtette,
hogy a jogerős ítélet az ügy érdemére kiható módon
jogszabálysértő, amelynek vizsgálata a joggyakorlat
egységének és továbbfejlesztésének biztosítása,
valamint a felvetett jogkérdés különleges súlya és
társadalmi-gazdasági jelentősége miatt is indokolt. E
körben hivatkozott arra, hogy a hulladéklerakási
járulékkal kapcsolatos korábbi bírósági döntések
nem vitatták az adózásra vonatkozó szabályoknak az
alperes általi alkalmazását, valamint kifejtette, hogy
az ügy kimenetele veszélyeztetheti a központi
költségvetés hulladéklerakási járulékból fakadó
bevételeit, és a járulékfizetésre kötelezettek fizetési
hajlandóságát is.
[27] Kifejtette, hogy a hulladéklerakási járulék
bevezetésével a jogalkotó célja az volt, hogy a
hulladéklerakók üzemeltetőit arra ösztönözze, hogy
bizonyos hulladékáramokat a lerakóktól eltérítsenek,
valamint a Ht.-ben meghatározott hasznosítási
arányokat teljesítsék. Utalt arra, hogy e célok elérése
érdekében a hulladéklerakó üzemeltetőjének, illetve
az ártalmatlanítási művelet végzőjének a lerakott,
ártalmatlanított hulladék mennyisége után kell
hulladéklerakási járulékot fizetnie.
[28] Előadta, hogy a Ht. 69. § (4) bekezdésének az eljárás
megindításakor hatályos szövege szerint, ha a
járulékfizetésre kötelezett a bejelentési, a
nyilvántartási, az adatszolgáltatási, valamint a
hulladéklerakási járulék- és pótlékbefizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, az adózás
rendjéről szóló törvényt kell alkalmazni azzal az
eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ,
azon környezetvédelmi hatóságot kell érteni. Ennek
kapcsán kifejtette, hogy a Ht. 69. § (4) bekezdésének
tartalma annak hatályba lépése óta jelentősen nem
változott, a jelenleg hatályos szövegváltozat
annyiban tér el, hogy környezetvédelmi hatóság
helyett hulladékgazdálkodási hatóságot említ.
[29] Kifejtette, hogy a felperesnél a lezárt időszakot
eredményező, az adó alapjának és összegének
vizsgálatára irányuló adóellenőrzést a Ht. 69. § (4)
bekezdésére tekintettel az Air. 89. § (1) bekezdése és
90. §-a alapján indította meg.
[30] Hivatkozott arra, hogy a hulladéklerakási járulék
bevezetése óta egyértelmű volt az a jogalkotói
szándék, hogy a Ht. 69. § (4) bekezdése értelmében
az alperes (és korábban jogelődje) a hulladéklerakási
járulék megállapítása és végrehajtása során
adóhatóságként, „az adózás rendjére vonatkozó
eljárási szabályok” szerint járjon el. Utalt arra is,
hogy ezen eljárási szabályok alatt a régi Art.-ot, majd
2017. január 1-jétől az Art.-t, az Air.-t és az
adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletet (a
továbbiakban: Adóig. vhr.) kell érteni. Megjegyezte,
hogy ezeknek az anyagi és eljárási szabályoknak az
egységét mutatja az is, hogy a régi Art.-ot az Air.
helyezte hatályon kívül. Mindezekre tekintettel a
hulladékgazdálkodási hatóságnak adóigazgatási
eljárást kell lefolytatnia azzal a járulékfizetésre
kötelezettel szemben, aki a hulladéklerakási
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járulékkal kapcsolatos bejelentési, nyilvántartási,
adatszolgáltatási,
valamint
járulékés
pótlékbefizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget.
Arra is hivatkozott, hogy az ítélet helytelenül
értelmezi az Art. tárgyi hatályra vonatkozó
rendelkezéseit. E körben kifejtette, hogy az Art. 6. §
(1) bekezdés a) pontja szerint az Art. hatálya kiterjed
a járulékkal összefüggő, a központi költségvetés
javára teljesítendő, törvényen alapuló kötelező
befizetésre. Tekintettel arra, hogy a hulladéklerakási
járulék egy törvényen, a Ht. rendelkezésein alapuló,
a központi költségvetést megillető járulék, az az Art.
hatálya alá vonható. Hozzátette, hogy az Art.
hatékonyan csak az Air. és az Adóig. vhr.
rendelkezésein keresztül tud érvényesülni.
A Ht. 69. § (4) bekezdésében foglalt, „az adózás
rendjéről szóló törvényt kell alkalmazni” szövegrész
értelmezésével összefüggésben kifejtette, hogy a régi
Art. helyébe lépő Art. már csak az egyes
adókötelezettségekre vonatkozó adóigazgatási
eljárásokhoz
kapcsolódó
részletszabályokat
tartalmazza, az általános eljárási szabályokat nem,
mivel utóbbiak az Air-ban és az Adóig. vhr.-ben
kerültek rendezésre. Erre tekintettel a Ht. 69. § (4)
bekezdésének „az adózás rendjéről szóló törvény”
megfogalmazása tehát már nem egzakt, mivel az
adóellenőrzés és jogkövetési vizsgálat lefolytatása
során szükséges az általános eljárási szabályok
alkalmazása is, amelyeket az Art. már nem tartalmaz.
Arra is hivatkozott, hogy ha az alperes nem folytathat
le adóigazgatási eljárást, és ennek keretében nem
szankcionálhatja a hulladéklerakási járulékkal
kapcsolatos kötelezettségek nem teljesítését,
valamint nem kezdeményezheti az adóhatóságnál a
végrehajtási eljárás foganatosítását, az veszélyezteti
a
központi
költségvetés
hulladéklerakási
járulékbevételét. Utalt arra is, hogy az Air. 89. § (1)
bekezdés a) pontja és a 90. §-a alapján indított
adóellenőrzési eljárás ellenőrzéssel lezárt időszakot
eredményez. Ennek hiányában ugyanakkor a
járulékfizetésre kötelezettek bármikor, önhatalmúlag
módosíthatják
az
önbevalláson
alapuló
adatszolgáltatást, és ezáltal a hulladéklerakási járulék
összegét is.
A hulladéklerakási járulékkal összefüggő hatósági
döntések végrehajtása kapcsán kifejtette, hogy bár a
járulék adók módjára történő behajthatósága kikerült
a Ht. 68. § (1) bekezdéséből, a jogalkotói szándék
egyértelműen az, hogy a határidőn belül nem
teljesített
hulladéklerakási
járulékés
pótlékbefizetési kötelezettség tekintetében a
végrehajtást az Ákr. 133. § (1) bekezdése alapján a
döntést hozó hatóság rendelje el, míg a végrehajtást
az Ákr. 134. § (1) bekezdése alapján az állami
adóhatóság foganatosítsa. E körben hivatkozott az
Avt. 1. § (1) és (2) bekezdéseire is. Hozzátette, hogy
az állami költségvetés hulladéklerakási járulékból
származó bevétele kizárólag az adóigazgatási eljárás
lefolytathatósága esetén biztosítható, amit a Ht. 69. §
(4) bekezdésének megfogalmazása is alátámaszt.
Utalt továbbá az Ákr. 131. § (2) bekezdésére is,
amely szerint háttérjogszabályként a bírósági
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt (a
továbbiakban: Vht.) kell alkalmazni, ugyanakkor, ha
a végrehajtást az állami adóhatóság foganatosítja,
eljárására az Ákr. végrehajtásra vonatkozó
rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Álláspontja
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szerint e szabály azt támasztja alá, hogy az
adóhatóság a cselekményeinek foganatosítása során
az adóigazgatási eljárási szabályok alkalmazásával
tud hatékonyan eljárni.
Analógiaként hivatkozott a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.)
15/E. §-a szerinti vízkészletjárulékra vonatkozó
törvényi rendelkezésekre.
Végül csatolt egy, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium helyettes államtitkárától származó
tájékoztató levelet, amely szerint a Ht. 69. § (4)
bekezdésével kapcsolatos jogalkotói szándék az volt,
hogy a hulladéklerakási járulék adók módjára
behajtandó köztartozásként szabályozása kellő
kényszerítő erőt jelentsen a járulékfizetésre
kötelezett irányában, egyúttal biztosítsa a meg nem
fizetés
esetére
a
hatósági
végrehajtás
eredményességét. A tájékoztató levél rögzíti
továbbá, hogy e jogalkotói szándék 2018. január 1jét követően is változatlan maradt.
A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében az ítélet
hatályában fenntartását kérte annak helyes indokaira
tekintettel.
Kifejtette, hogy az alperes soha nem volt jogosult
adóigazgatási szabályok alapján adóellenőrzést
lefolytatni, valamint adóigazgatási eljárási szabályok
alapján eljárni. E körben ismételten hivatkozott a
NAV 6450113175 iktatószámú, valamint a NAV
Fellebbviteli Igazgatóság 6423230517/2021/NAV
iktatószámú határozataira, amelyek szerint a
hulladéklerakási járulék nem minősül adónak vagy
járuléknak, illetve adók módjára behajtható
köztartozásnak sem. Ismételten utalt továbbá a
Pénzügyminisztérium PM/117875-1/2021. számú
tájékoztató levélére, amely szerint az Art. és a Ht.
rendelkezéseiből nem vezethető le, hogy a Ht. 69. §
(4) bekezdésében hivatkozott régi Art. helyébe lépő
Art. és Air. alkalmazhatóak lennének a
hulladéklerakási járulék megfizetésének ellenőrzése
során. Bár a Ht. 69. § (4) bekezdés alapján a
hulladékgazdálkodási hatóság egyes eljárási
cselekményei során jogosult az Art. alkalmazására,
ez nem jelenti azt, hogy adóhatóságnak kell tekinteni,
így az alperes adóigazgatási eljárást sem folytathat le.
Utalt arra is, hogy az alperes a jogalkotói szándék
vonatkozásában tett megállapításait semmilyen
módon nem támasztotta alá.
Az Ákr. 8. § (1) bekezdésének értelmezése kapcsán
kifejtette, hogy a Ht. 69. § (4) bekezdése nem
tartalmaz rendelkezést arra nézve, hogy az alperes
eljárása kivett eljárásnak minősül-e, valamint ilyen
jogalkotói szándék sem azonosítható, így az
alperesnek az eljárásait mindvégig az általános
hatósági eljárásokra irányadó szabályok szerint
kellett volna lefolytatnia. Erre tekintettel vitatta az
alperes azon állítását, amely szerint a Ht. 69. § (4)
bekezdésében szereplő „az adózás rendjéről szóló
törvény” megfogalmazás nem tekinthető egzaktnak.
Előadta, hogy annak vizsgálata során, hogy az
alperes eljárása minősülhet-e adóigazgatási
eljárásnak, az Air. 9. §-ának és 22. §-ának
vizsgálatára van szükség. Tekintettel arra, hogy az
Air. 22. §-a nem nevesíti az alperest adóhatóságként,
valamint a Ht. 69. § (4) bekezdése sem utal erre, az
alperes nem tekinthető az Air. 9. §-a értelmében
adóhatóságnak, így az alperes eljárása nem
tekinthető az Ákr. 8. § (1) bekezdés c) pontja alapján
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kivett eljárásnak. Utalt arra is, hogy a Ht. 69. § (4)
bekezdésében szereplő hivatkozás az „adózás
rendjéről szóló törvényre” még akkor sem alapozná
meg alperes eljárásának kivett eljárásként való
minősítését, ha az Art. hatálya valóban kiterjedne az
alperes eljárására.
Vitatta azt a felülvizsgálati kérelemben szereplő
állítást, amely szerint a hulladéklerakási járulék az
Art. hatálya alá tartozna. A hulladéklerakási járulék
nem adó, valamint nem szerepel az Art. 7. § 25.
pontjában foglalt, járulékként nevesített fizetési
kötelezettségek között sem, erre tekintettel az alperes
hulladékgazdálkodási járulékkal kapcsolatos eljárása
– az Art. 6. § (2) bekezdésére figyelemmel – nem
tartozik az Art. hatálya alá.
Az alperesnek a végrehajtási eljárásra vonatkozó
érvelése kapcsán kifejtette, hogy az alperesnek az
Ákr. szerinti eljárás keretén belül is rendelkezésre
állnak azok az eszközök, amelyek segítségével
végrehajtásra alkalmas határozatot tud hozni a
hulladéklerakási járulékra vonatkozó szabályok
érvényre juttatása érdekében. E körben kifejtette,
hogy az alperes az Ákr. 133. § (1) bekezdése alapján
elrendelheti a végrehajtást, amelyet a 134. § (1)
bekezdése értelmében az állami adóhatóság
foganatosít. Ebből ugyanakkor nem következik,
hogy a hulladéklerakási járulék beszedése kizárólag
adóigazgatási eljárás útján lehetséges, mivel a
hulladéklerakási
járulékfizetési
kötelezettség
maradéktalanul érvényesíthető e szabályok útján is.
Az alperesnek az Ákr. 131. § (2) bekezdésével
kapcsolatos érvelése kapcsán kifejtette, hogy az
adójogi eljárási szabályok csak az alperes Ákr.
alapján meghozott végleges döntésének az állami
adóhatóság által történő végrehajtása során lépnek
be, de ekkor sem adóigazgatási, hanem az állami
adóhatóság által foganatosítandó adóvégrehajtási
eljárás keretében. Ez az eljárás nem azonos
a Ht. 69. § (1)–(2) és (4) bekezdése alapján
lefolytatott közigazgatási hatósági eljárással.
Nem osztotta az alperes azon álláspontját sem, amely
szerint az Air és az Art. együttes alkalmazhatósága
jelen ügyben elengedhetetlen lenne. Utalt arra is,
hogy a Ht. 69. § (4) bekezdése nem általánosságban,
hanem csak egyes rendelkezések vonatkozásában,
feltételekkel ad felhatalmazást az alperesnek az Art.
szabályainak alkalmazására, és nem adóhatóságként,
valamint nem adóigazgatási eljárásban.
Végül az alperes Vgtv.-re való hivatkozása kapcsán
kiemelte,
hogy
a
Vgtv.
15/E.
§-ának
szabályrendszere nem feleltethető meg a Ht.
szabályrendszerének. A Vgtv. 15/E. § (2) bekezdése
ugyanis – ellentétben a Ht. 69. § (4) bekezdésével –
külön nevesíti az adóigazgatási rendtartásról szóló
törvényt is, továbbá kimondja, hogy a vízügyi
hatóság ezen eljárása adóigazgatási eljárásnak
minősül. A Vgtv. 15/E. § (3) bekezdése továbbá azt
is egyértelműen meghatározza, hogy az Art. mely
rendelkezéseit nem alkalmazhatja a hatóság. A Ht. és
a Vgtv. szabályozása közötti lényegi különbségek az
analógiát kizárják. Utalt arra is, hogy
a Vgtv. 15/E. §-ának az adóigazgatási eljárásra
vonatkozó szövegrésze 2018. január 1-jei hatállyal,
míg az adóigazgatási rendtartásra vonatkozó
szövegrésze 2019. január 1-jei hatállyal került
beiktatásra, továbbá a Vgtv.-nek az Art. nem
alkalmazandó rendelkezéseit meghatározó előírásai
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is 2019. január 1-i hatállyal módosultak. A Vgtv.
tekintetében az Art. és az Air. szétválasztását
követően a jogalkotó módosította az ágazati
szabályozást, míg a Ht. esetében erre nem került sor.
A Kúria döntése és jogi indokai
[46] Az alperes felülvizsgálati kérelme az alábbiak szerint
nem alapos.
[47] A Kúria a jogerős ítéletet a Kp. 115. § (2) bekezdése
alapján alkalmazandó 108. § (1) bekezdése alapján a
felülvizsgálati kérelem és az ellenkérelem keretei
között, az abban megjelölt jogszabálysértések
körében vizsgálta felül.
[48] Az
alperes
a
felülvizsgálati
kérelmében
jogszabálysértésként arra hivatkozott, hogy az
elsőfokú bíróság tévesen értelmezte az Art. 6. § (2)
bekezdését, valamint a Ht. 69. § (4) bekezdését, a
hulladéklerakási járulék ugyanis az Art. hatálya alá
vonható fizetési kötelezettség, így annak
teljesítésének ellenőrzése, valamint megállapítása és
behajtása során az alperesnek adóigazgatási eljárást
és nem az Ákr. szabályai szerinti hatósági eljárást
kellett lefolytatnia.
[49] A Kúriának ezért jelen ügyben a felülvizsgálati
kérelemmel összefüggésben abban a kérdésben
kellett állást foglalnia, hogy az alperes eljárása az
Ákr. szabályai szerint lefolytatandó hatósági
ellenőrzésnek és hatósági eljárásnak, avagy az Air.
hatálya alá tartozó adóellenőrzési és adóigazgatási
eljárásnak minősül-e.
[50] A közigazgatási hatósági eljárások általános eljárási
szabályait az Ákr. tartalmazza. Amennyiben egy
közigazgatási ügy megfelel az Ákr. 7. § (2)
bekezdésében foglalt hatósági ügy fogalmának, arra
főszabályként az Ákr. 7. § (1) bekezdése értelmében
az Ákr. szabályait kell alkalmazni. Az Ákr.
szabályozási logikája szerint a közigazgatási
hatósági ügyekben az Ákr. szabályaitól csak akkor
lehet eltérni, ha arra az Ákr. kifejezett felhatalmazást
ad. E felhatalmazással élt a jogalkotó, amikor az Ákr.
8. § (1) bekezdésében meghatározta a kivett
eljárásokat, amelyek dogmatikailag hatósági ügynek
minősülnek ugyan, de azokra a jogalkotó –
különböző megfontolásokból – nem az Ákr., hanem
külön ágazati eljárási törvények eljárási szabályait
rendeli alkalmazni. Az Ákr. 8. § (1) bekezdésének c)
pontja értemében ilyen kivett eljárásnak minősül az
adó- és vámigazgatási eljárás is.
[51] A Kúriának ezért elsőként azt kellett vizsgálnia, hogy
a hulladéklerakási járulékkal összefüggő bejelentési,
nyilvántartási, adatszolgáltatási, járulék- és
pótlékfizetési
kötelezettségek
teljesítésének
ellenőrzése, valamint az e kötelezettségekkel
összefüggő jogkövetkezmények megállapítása során
az alperesnek az Ákr. hatálya alól kivett
adóigazgatási eljárás szabályai szerint kellett-e
eljárnia.
[52] Az adóigazgatási eljárás fogalmát az Air. 9. §-a
határozza meg. E rendelkezés értelmében az
adóigazgatási eljárásban az adóhatóság megállapítja
az adózó jogait, kötelezettségeit, ellenőrzi az
adókötelezettségek teljesítését, a joggyakorlás
törvényességét, nyilvántartást vezet az adózást érintő
tényekről, adatokról, körülményekről és adatot
igazol, illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti.
[53] Az Air. tárgyi hatálya így az adókötelezettségekre,
személyi hatálya pedig – elsődlegesen – az adózóra
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terjed ki. Az adókötelezettségeket az Art. 9. §-a
határozza meg, amelyeket az adózó az adó és a
költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése
(kiutalása) érdekében köteles teljesíteni. Az adózó az
Air. 11. § (1) bekezdése értelmében az a személy,
akinek vagy amelynek adókötelezettségét adót,
költségvetési támogatást megállapító törvény, e
törvény, az Art. vagy önkormányzati rendelet előírja.
Az adózó számára tehát olyan adókötelezettséget,
amelynek teljesítését az adóhatóság ellenőrizheti –
többek között – adót megállapító törvény írhat elő.
Az adó fogalmát az Art. 6. § (2) bekezdése határozza
meg, amely szerint az Art. hatálya kiterjed az adóval,
a járulékkal, az illetékkel, a hozzájárulással, a díjjal
összefüggő, a központi költségvetés, az alapok vagy
az önkormányzati költségvetés javára teljesítendő,
törvényen, önkormányzati rendeleten alapuló
kötelező befizetésre (a továbbiakban együtt: adó), ha
annak megállapítása, beszedése, végrehajtása,
visszatérítése, kiutalása vagy ellenőrzése az
adóhatóság hatáskörébe tartozik. Az Art. 7. § 25.
pontja meghatározza a járulék fogalmát is, amely
szerint járuléknak minősül a társadalombiztosítási
járulék, az egészségügyi szolgáltatási járulék, a
táppénz-hozzájárulás, továbbá a végrehajtás
tekintetében a jogalap nélkül felvett és visszakövetelt
társadalombiztosítási és – a társadalombiztosítási
szervek által folyósított – egyéb ellátások, valamint a
társadalombiztosítás ellátásainak fedezetére előírt
más kötelező járulékbefizetések, ideértve a
jogosulatlan kifizetőhelyi költségtérítést is.
Az adóhatóságokat az Air. 22. §-a határozza meg,
eszerint adóhatóság az állami adó- és vámhatóság, az
önkormányzat jegyzője mint önkormányzati
adóhatóság, illetve az Air. és az Art. vonatkozásában
az önkormányzati adóhatóság döntései elleni
fellebbezések elbírálására jogosult hatóság.
A Kúria szerint a hulladéklerakási járulék
kétségtelenül köztehernek, a központi költségvetés
javára teljesítendő fizetési kötelezettségnek
tekinthető a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 28. § (1) bekezdése
értelmében. Ugyanakkor a fentiekben kifejtett
jogszabályi rendelkezésekre tekintettel az alperes
alaptalanul hivatkozott arra, hogy ez egyúttal azt is
jelenti, hogy a hulladéklerakási járulék az Art.
hatálya alá vonható lenne. Az Art. 7. § 25. pontja
járulék
alatt
ugyanis
kizárólag
a
társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló,
ellátási jogosultságot keletkeztető járulékokat érti, az
egyéb járulékokat – ideértve a hulladéklerakási
járulékot is – nem sorolja e körbe. A hulladéklerakási
járulék továbbá nem sorolható be az Art. 6. § (2)
bekezdésének a) pontjában felsorolt egyéb fizetési
kötelezettségek (szűk értelemben vett adó, illeték,
hozzájárulás, díj) közé sem. Mindezek alapján
megállapítható, hogy a hulladéklerakási járulék az
Art. 6. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében –
mint arra a felperes helyesen hivatkozott
felülvizsgálati ellenkérelmében – nem minősül
adónak.
Mindezekre figyelemmel a hulladéklerakási
járulékkal
összefüggő
kötelezettségek
sem
minősülhetnek adókötelezettségnek az Art. 9. §-a
szerinti értelemben, a hulladéklerakási járulék
fizetésére kötelezett személy pedig nem tekinthető
adózónak sem az Air. 11. §-a alapján. Így a
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hulladéklerakási járulékkal összefüggő bejelentési,
nyilvántartási, adatszolgáltatási, járulék- és
pótlékfizetési kötelezettségek megállapítására, azok
teljesítésének ellenőrzésére, valamint az e
kötelezettséggel összefüggő jogkövetkezmények
megállapítására az Air. tárgyi hatálya az Air. 9. §-a
alapján nem terjed ki, tehát adóellenőrzési, valamint
adóigazgatási eljárás lefolytatására e körben nincs
lehetőség.
Az alperes eljárása azért sem tekinthető
adóellenőrzési vagy adóigazgatási eljárásnak, mivel
az Air. 9. §-a értelmében az adóigazgatási eljárás
lefolytatására
az
adóhatóság
jogosult,
a
hulladékgazdálkodási hatóság azonban – az
Air. 22. §-ára figyelemmel – nem minősül
adóhatóságnak.
Mindezek alapján a Kúria megállapította, hogy
helyes a törvényszék azon ítéleti következtetése,
amely szerint a hulladéklerakási járulékkal
összefüggő hatósági eljárás nem tekinthető
az Ákr. 8. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kivett
eljárásnak, adóigazgatási eljárásnak.
Az alperes arra is hivatkozott felülvizsgálati
kérelmében, hogy a törvényszék a Ht. 69. § (4)
bekezdésében foglalt szabályt is tévesen értelmezte,
az alperesnek ugyanis a hulladéklerakási járulék
ellenőrzése és megállapítása során e szabály,
valamint a mögötte húzódó jogalkotói szándék
következtében is adóhatóságként, illetve „az adózás
rendjére vonatkozó eljárási szabályok szerint” kell
eljárnia, mivel az anyagi jogszabályi rendelkezések
érvényesítésére csak a megfelelő eljárási jogszabály,
az Air. és az Adóig. vhr. alapján kerülhet sor.
A Kúria ezért azt is vizsgálta, hogy a Ht. 69. § (4)
bekezdésében foglalt szabálynak tulajdonítható-e
olyan jelentéstartalom, amely alapján az alperes
eljárására az adóigazgatási eljárás szabályait kell
alkalmazni.
A Ht. 69. § (4) bekezdésének az alperes által
lefolytatott adóellenőrzési eljárás megindulásakor
hatályos szövege szerint a járulékfizetésre kötelezett
a bejelentési, a nyilvántartási, az adatszolgáltatási,
valamint
a
hulladéklerakási
járulékés
pótlékbefizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
az adózás rendjéről szóló törvényt kell alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot
említ, azon környezetvédelmi hatóságot kell érteni. E
jogszabályi rendelkezés 2021. március 1. napjától
akként módosult, hogy a „környezetvédelmi
hatóság” szövegrész helyébe „hulladékgazdálkodási
hatóság” lépett.
A Kúria e jogszabályhely értelmezése kapcsán
áttekintette
a
hulladéklerakási
járulék
megfizetésének, valamint az ehhez kapcsolódó
egyéb kötelezettségek teljesítésének folyamatát. A
Ht. 68. § (3) bekezdése alapján a hulladéklerakási
járulék megfizetésére kötelezett személynek a
járulékfizetési kötelezettség keletkezését követően
bejelentési kötelezettsége van az alperes felé. A
járulék megfizetésére kötelezett személynek ezen
felül a Ht. 68. § (5) bekezdése értelmében
nyilvántartási, valamint a Ht. 68. § (6) bekezdése
alapján
ezzel
összefüggésben
rendszeres
adatszolgáltatási kötelezettsége is van. A kötelezett a
hulladéklerakási járulék megfizetésére a Ht. 68. § (4)
bekezdése alapján negyedévente, kötelezést
tartalmazó hatósági döntés nélkül, önként köteles. E
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kötelezettségek teljesítését a Ht. 69. § (1) bekezdése
alapján a hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi. A
Ht. 69. § (2) bekezdése értelmében, ha a hatósági
ellenőrzés során a hulladékgazdálkodási hatóság
megállapítja, hogy a kötelezett a bejelentett, illetve
nyilvántartásban szereplő hulladék után a
hulladékgazdálkodási járulékot nem vagy nem teljes
összegben fizette meg, határozatban kötelezi őt a
járulék vagy járulékkülönbözet megfizetésére. A Ht.
69. § (4) bekezdése értelmében, ha a hatósági
ellenőrzés során a hulladékgazdálkodási hatóság azt
állapítja meg, hogy a kötelezett a hulladéklerakási
járulékkal összefüggő bejelentési, nyilvántartási,
adatszolgáltatási kötelezettségét sértette meg, illetve
ebből fakadóan nem fizette meg a hulladéklerakási
járulék teljes összegét, akkor az adózás rendjéről
szóló törvényt kell alkalmazni.
[64] Mindezek alapján a Kúria álláspontja szerint
Ht. 69. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés – a
nyelvtani értelmezés szabályai szerint – csupán azt
jelenti, hogy amennyiben a hulladéklerakási
járulékfizetésre kötelezett nem vagy részben nem
tesz eleget adatszolgáltatási, bejelentési és
nyilvántartási kötelezettségének, illetve ebből
fakadóan a tényleges hulladékmennyiséghez képest
alacsonyabb összegű járulékot fizet meg, a
hulladékgazdálkodási (2021. március 1. napját
megelőzően környezetvédelmi) hatóság olyan
kötelező tartalmú hatósági határozatot bocsáthat ki,
amelyben az Art. Ötödik Részében foglalt
jogkövetkezményeket alkalmazhatja vele szemben.
Így például adóhiányként megállapíthatja a
kötelezett által meg nem fizetett járulék összegét,
ezzel összefüggésben adóbírságot szabhat ki,
késedelmi pótlékot alkalmazhat, illetve mulasztási
bírságot szabhat ki. Ezt támasztja alá az is, hogy a Ht.
69. § (3) bekezdése kifejezetten nevesíti ezeket az
Art.-ben foglalt jogkövetkezményeket.
[65] Az alperes alaptalanul hivatkozott arra, miszerint a
Ht. 69. § (4) bekezdésében foglalt „az adózás
rendjéről szóló törvény” megfogalmazás már nem
egzakt, mivel az ilyen hatósági eljárásokban nemcsak
az Art., hanem – a Ht. és az Art. szabályainak
hatékony érvényesítése érdekében, a régi Art. hatálya
alatti jogalkotói szándékkal összhangban –
adóigazgatási eljárási szabályokat is alkalmazni kell.
A Ht. 69. § (4) bekezdésében foglalt utaló szabály
nyelvtani megfogalmazása ugyanis egyértelművé
teszi, hogy a hatóság kizárólag az adózás rendjéről
szóló törvényben, tehát az Art.-ban foglalt anyagi
jogi szabályokat alkalmazhatja, ráadásul ezek közül
is csak azokat a szabályokat, amelyek az említett
kötelezettségek teljesítésének elmulasztása esetén
alkalmazható jogkövetkezményeket tartalmazzák.
Az „adózás rendjéről szóló törvény” kifejezés alatt
kizárólag az – egyébiránt szövegszerűen egyező
címmel rendelkező – Art. szabályait lehet érteni, az
Air. és az Adóig. vhr. eljárási szabályait nem, ezek
alkalmazásáról ugyanis a törvényszöveg nem szól.
[66] Azzal az alperesi hivatkozással összefüggésben,
amely
szerint
az
adóigazgatási
eljárás
lefolytathatóságára és adóhatóságként történő
eljárásra vonatkozó jogalkotói szándék a régi Art.
hatályon kívül helyezésével és az Air. és Art.
hatályba lépésével sem változott, a Kúria az
alábbiakat emeli ki.
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[67] Az alperes helytállóan utalt arra felülvizsgálati
kérelmében, hogy a Ht. hatályba lépésekor hatályos
régi Art. egységesen tartalmazta az adózás anyagi
jogi és eljárásjogi szabályait is. A Kúria ugyanakkor
utal arra, hogy az Art. és Air. 2018. január 1. napján
történő hatályba lépésével ez a szabályozási
környezet megváltozott. A hatályos szabályozási
modellben az adóigazgatási eljárást az Air.
szabályozza, míg az Art. elsődlegesen anyagi adójogi
rendelkezéseket tartalmaz. A Ht. 69. § (4)
bekezdésében szereplő „adózás rendjéről szóló
törvény” kifejezésnek tehát a jogalkotói szándék
figyelembevételével sem tulajdonítható olyan
jelentéstartalom, amely szerint az az Air.
szabályainak alkalmazását írná elő az alperes
számára. Bár az Alaptörvény 28. cikkében foglalt
értelmezési szabály szerint a bíróságoknak a
jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával
összhangban kell értelmezni, e szabály alkalmazása
sem vezethet a jogszabály szövegétől elrugaszkodó
értelmezés elfogadásához (Kfv.II.37.321/2021/7.,
Kfv.I.37.021/2022/7.).
Önmagában
tehát
a
jogalkotói szándék, a jogszabály megalkotásának
célja nem szolgálhat – az egyébként nyelvtanilag
egyértelmű, a normavilágosság követelményét
kielégítő – jogszabályi rendelkezések tartalmának
lerontására. Jelen esetben a Ht. 69. § (4) bekezdése
vonatkozásában előadott alperesi értelmezés olyan
mértékben kitágítja a jelentéstartalmát, amely meg
nem
engedett,
törvényrontó
kiterjesztő
értelmezésnek minősül.
[68] A felperes által hivatkozott pénzügyminisztériumi
állásfoglalás, valamint az alperes által csatolt, az
Innovációs és Technológiai Minisztériumtól
származó tájékoztatás kapcsán a Kúria rögzíti, hogy
azok kötelező erővel nem bírnak, azok kizárólag az
értelmezett jogszabály céljának azonosítása
szempontjából vehetőek figyelembe. A felperes által
hivatkozott állásfoglalás a Ht. szabályai mögött
meghúzódó jogalkotói szándék vonatkozásában nem
foglalt állást, tekintettel arra, hogy annak értelmezése
az Innovációs és Technológiai Minisztérium
hatáskörébe tartozik. Az alperes által csatolt
tájékoztatás vonatkozásában a Kúria rámutat, hogy
az a hulladéklerakási járulék végrehajtása, annak
adók módjára behajtandó köztartozásként való
szabályozása mögött meghúzódó jogalkotói
szándékra vonatkozik. A Ht. 69. § (4) bekezdése
ugyanakkor – a fent kifejtettek szerint – nem a
végrehajtási eljárásra, hanem az „alap” hatósági
eljárásra irányadó szabály, így az e tájékoztatásban
foglaltak nem bírtak relevanciával jelen ügy
eldöntése szempontjából.
[69] Megjegyzi a Kúria, hogy a Ht. 68. § (1) bekezdését
és a 69. § (4a) bekezdését 2018. január 1. napjával
módosító 2017. évi CLIX. törvény 208–210. §-aihoz
fűzött részletes indokolás szerint a hulladéklerakási
járulék adók módjára történő behajtására vonatkozó
törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésére
arra tekintettel került sor, hogy „a tárgybeli
eljárásokban az Ákr. szabályai irányadók”. Az e
rendelkezéshez fűzött indokolásból kirajzolódó
jogalkotói szándék éppen ellentmond az alperes által
hivatkozottnak, erre tekintettel megállapítható, hogy
az alperes alaptalanul hivatkozott arra, hogy
egyértelmű jogalkotói szándék húzódna az Air. és
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Adóig. vhr. tárgyi ügyben való alkalmazhatósága
mögött.
Mindezek alapján az elsőfokú ítélet helyesen
rögzítette, hogy az alperes a Ht. 69. § (4) bekezdése
szerinti eljárás lefolytatása során sem „válik”
adóhatósággá, és az Art. szerinti jogkövetkezmények
alkalmazására sem adóigazgatási eljárásban, hanem
az Ákr. szabályai szerinti hatósági eljárásban kerül
sor, így az alperes felülvizsgálati kérelme e
tekintetben is alaptalan volt.
Nem volt helytálló az alperes azon hivatkozása sem,
amely szerint, ha az alperes nem folytathatna le
adóellenőrzési, illetve adóigazgatási eljárást, az
közvetlenül veszélyeztetné a központi költségvetés
hulladéklerakási járulékból fakadó bevételeit. Az
alperesnek ugyanis – mint arra a felperes is
rámutatott felülvizsgálati ellenkérelmében – az
általános hatósági eljárási kódex szabályai alapján is
lehetősége van hatósági ellenőrzés foganatosítására
(Ákr. 98–102. §), valamint olyan hivatalbóli hatósági
eljárás (Ákr. 103–105. §) lefolytatására, amelyben –
az előzőekben kifejtettek szerint – sor kerülhet az
Art. Ötödik Részében foglalt jogkövetkezmények
alkalmazására. Az alperes Ákr. szabályai szerint
hozott döntéseinek végrehajtása – az alábbiakban
kifejtettek szerint – szintén biztosított.
Alaptalanul hivatkozott továbbá az alperes a
vízgazdálkodási járulék analógiájára is. A Vgtv.
15/E. § (2) bekezdése szerint a vízkészletjárulékfizetés bizonylatait a vízügyi hatóság ellenőrzi. Ha a
fizetésre
kötelezett
a
bejelentkezési,
a
nyilatkozattételi, a nyilvántartási, illetve a
vízkészletjárulékés
pótlékbefizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, az adózás
rendjéről szóló törvényt kell alkalmazni azzal az
eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ,
azon vízügyi hatóságot kell érteni. Az adózás
rendjéről szóló törvény, valamint az adóigazgatási
rendtartásról szóló törvény alkalmazásakor a vízügyi
hatóság eljárása adóigazgatási eljárásnak minősül.
A Vgtv. 15/E. § (2) bekezdését a jogalkotó 2018.
január 1. napjával, tehát az Air. és az Art. hatályba
lépésével egyidejűleg módosította akként, hogy
beiktatásra került az a rendelkezés, amelynek
értelmében az adózás rendjéről szóló törvény
alkalmazásakor a vízügyi hatóság eljárása
adóigazgatási eljárásnak minősül. A jogalkotó 2019.
január 1. napjával e rendelkezést kiegészítette azzal,
hogy a vízügyi hatóság eljárása az adóigazgatási
eljárásról szóló törvény alkalmazásakor is
adóigazgatási eljárásnak minősül. A Vgtv. 15/E. § (2)
bekezdése tehát – mint arra a felperes helyesen
hivatkozott felülvizsgálati ellenkérelmében –
érdemben eltér a Ht. 69. § (4) bekezdésének
szabályától, amennyiben előbbi kifejezetten
adóigazgatási eljárásnak minősíti az Art. szerinti
jogkövetkezmények alkalmazására irányuló hatósági
eljárást. Ezzel szemben a Ht. 69. § (4) bekezdése csak
az adózás rendjéről szóló törvényre utal, az Air.
szabályait nem hívja fel, erre tekintettel e két
jogszabályhely vonatkozásában az analógia
alkalmazása kizárt.
A Kúria álláspontja szerint a Vgtv. 15/E. § (2)
bekezdése épp azt támasztja alá, hogy amennyiben a
jogalkotó olyan fizetési kötelezettségek kapcsán is az
adóigazgatási eljárás szabályait kívánja alkalmazni
rendelni, amelyek vonatkozásában egyébként az
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Ákr. általános szabályai szerinti hatósági eljárás
lefolytatásának lenne helye, akkor ezt kizárólag az
adóigazgatási eljárási szabályok alkalmazásának
explicit, kifejezett kikötésével teheti meg.
[75] Végül az alperesnek az an hivatkozása sem volt
helytálló, amely szerint az adóigazgatási eljárási
szabályok alkalmazása a hulladéklerakási járuléktartozás adóhatóság általi végrehajtásának biztosítása
érdekében is szükséges, amennyiben ugyanis nem
kezdeményezheti az adóhatóságnál a végrehajtási
eljárás foganatosítását, az közvetlenül veszélyezteti a
hulladéklerakási járulékbevételt. Az alperes e körben
tévesen kapcsolja össze a kötelezettséget megállapító
hatósági döntés meghozatalára vezető hatósági
eljárást, valamint az annak kikényszerítésére
szolgáló végrehajtási eljárást. Abból ugyanis, hogy
egy hatósági döntés végrehajtását melyik szerv,
illetve milyen eljárásban foganatosítja, önmagában
nem lehet következtetést levonni a hatósági döntés
meghozatalára irányadó eljárási szabályokra,
valamint a hatósági döntésben foglalt kötelezettség
jellegére nézve. Ezt az elvi tételt a Kúria
következetes ítélkezési gyakorlata is alátámasztja az
adók módjára behajtandó fizetési kötelezettségek
kontextusában (BH 2014.384., KGD 2011.53.).
[76] Megjegyzi a Kúria, hogy az alperesnek ez az érvelése
már csak azért sem foghatott helyt, mivel
a Ht. 78/E. § (1) bekezdés b) pontjának
az Ákr. 134. § (1) bekezdésétől eltérő szabálya
értelmében a hulladékgazdálkodási hatósági
eljárásban – a hulladékgazdálkodási bírság
kivételével – a végrehajtást foganatosító szerv nem
az állami adóhatóság, hanem a hulladékgazdálkodási
hatóság, tekintettel arra, hogy az alperes a
hulladéklerakási
járulékkal
összefüggő
kötelezettségek ellenőrzése és érvényesítése során –
a fent kifejtettek szerint – nem adóigazgatási, hanem
„általános” hulladékgazdálkodási hatósági eljárást
folytat le.
[77] A fentiekben kifejtettekre tekintettel a Kúria
megállapította, hogy a jogerős ítélet nem
jogszabálysértő a felülvizsgálati kérelemmel érintett
körben, ezért a Kúria a jogerős ítéletet a Kp. 121. §
(2) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.
(Kúria Kfv.II.38.170/2021/6.)
A Tvtv.-ben főszabályként rögzített azon
250
elvet, hogy a 75. § (5) bekezdése szerint a
kártalanítási igény jogalapjáról és mértékéről

természetvédelmi hatóságnak kell döntenie, a
másodfokú eljárásra is vonatkoztatni kell még akkor
is, ha a jogalkotó a másodfokon eljáró szervet külön
nem nevesíti [86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
(Korm.r.1.) 2. § (1) bek., 44/A. § (1) bek.; 71/2015. (III.
30.) Korm. rendelet (Korm.r.2.) 8/A. § (1) bek., 13. § (1)
bek.; 1996. évi LIII. törvény (Tvtv.) 75. § (2) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes a tulajdonában álló budapesti …/3
helyrajzi számú erdőrészletekben erdőgazdálkodást
folytat. Az ingatlan a Fővárosi Önkormányzat
Budapest helyi jelentőségű védett természeti
területeiről szóló 102/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy.
rendelet értelmében 2014. január 1. óta a
Felsőrákosi-rétek helyi jelentőségű védett természeti
terület részét képezi.

[2] Az erdészeti hatóság PE-06/ERDO/01038-4/2018.
számú határozatában az egyik érintett budapesti
erdőrészlet 0,88 hektár nagyságú területére „erdő
fátlan állapotban tartása” kötelezettséget állapított
meg, megváltoztatva az érvényes erdőtervet.
[3] A határozatból eredő gazdálkodási korlátozások
okán a felperes Budapest Fővárosi Önkormányzat
Főpolgármesteri
Hivatala
Főjegyzője
(a
továbbiakban: főjegyző) mint természetvédelmi
hatóság előtt 2018. szeptember 27-én benyújtott
kérelmében kártalanítás iránti igényt terjesztett elő. A
főjegyző a kérelmet elutasította. A Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2019.
december 9-én meghozott ítéletében a határozatot
megsemmisítette és a főjegyzőt új eljárás
lefolytatására kötelezte.
[4] A megismételt eljárásban a főjegyző 2020. október
22-én hozott új határozatot, amellyel a felperes
természetvédelmi kártalanítási igény iránti kérelmét
egyrészről elutasította, hivatkozással arra, hogy a
védett természeti területen a természeti kár
megelőzése és megakadályozása érdekében
jogszerűen előírt korlátozás vagy tilalom
kártalanítási igényt nem keletkeztet. Másrészről a
felperes kérelmét az ingatlan meghatározott tulajdoni
illetősége
vonatkozásában,
mint
elkésettet
visszautasította.
[5] A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes 2021.
március 8-án kelt BP/1008/00125-3/2021. számú
határozatával az elsőfokú hatóság határozatát úgy
változtatta meg, hogy a felperes értékcsökkenés
megtérítése iránti igényét visszautasította. A
talajérték-veszteség iránti igényét elutasította azzal
az indokkal, hogy az erdészeti hatóság határozata és
a talaj értékének a vesztesége közötti ok–okozati
összefüggés nem állapítható meg. Hatáskörét a
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.
(IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.1.)
2. § (1) bekezdésére és a 44/A. § (1) bekezdésére
alapította.
A kereseti kérelem
[6] A felperes eljárási és anyagi jogi jogsértésekre
hivatkozással támadta az alperes határozatát kérve
annak az elsőfokú határozatra is kiterjedő
megsemmisítését és az elsőfokú hatóság új eljárás
lefolytatására kötelezését.
Az elsőfokú ítélet
[7] A törvényszék ítéletével az alperes határozatát
megsemmisítette és az alperest új eljárásra kötelezte.
Döntését alapvetően az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 123. § (1) bekezdés a) pontjára
alapította, miszerint a döntést meg kell semmisíteni,
ha az ügy nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe.
[8] Kifejtette, hogy a felperes a kérelmét a
természetvédelmi hatósághoz intézte, mely hatósági
hatáskörrel a főjegyző rendelkezik. Az alapeljárás
során a kérelmet a főjegyző egyfokú eljárásban
bírálta el, azonban a megismételt eljárásban született
határozat meghozatalakor (2020. október 22-én) a
döntéssel szembeni fellebbezés lehetősége már
fennállt. Jogszabályváltozás folytán a megismételt
eljárás kétfokúvá vált.
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[9] Vizsgálva a természetvédelmi hatóság hatáskörét az
elsőfokú bíróság kiemelte, a Korm.r.1. 44/A. § (1)
bekezdésében eljáró szervként a kormányhivatal
került nevesítésre, mely a megyei és fővárosi
kormányhivatalra egyaránt vonatkozhat. Vizsgálta
egyidejűleg
a
természetvédelmi
hatóságok
kijelöléséről szóló rendelkezéseket is és kimondta, a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm.r.2.) 13. § (1) bekezdés c)
pontja a megyei kormányhivatalt nevezi meg
Budapest Főváros Kormányhivatala nélkül. A
törvényszék megítélése szerint az a tény, hogy a
Korm.r.2. természetvédelmi hatóságot kijelölő
szabályai nem nevesítik a megyei kormányhivatalok
mellett a fővárosi kormányhivatalt azt eredményezi,
hogy az alperesnek természetvédelmi hatósági
hatásköre nincs. Ehhez igazodik a természetvédelmi
hatóságok illetékessége is, mivel a Korm.r.2. 8/A. §
(1) bekezdés második mondata alapján a Pest Megyei
Kormányhivatal illetékességi területe Budapest
területére is kiterjed.
[10] Ezen indokok mellett a hatóság megállapította, hogy
az alperesnek hatáskör hiányában a fellebbezés
áttételéről kellett volna gondoskodnia.
A felülvizsgálati kérelem
[11] Az alperes felülvizsgálati kérelmében az elsőfokú
ítélet hatályon kívül helyezését, az elsőfokú bíróság
új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára
utasítását kérte.
[12] A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Tvtv.) 75. § (2) bekezdésére
utalással kifejtette, a kártalanítási igény mértékéről a
természetvédelmi hatóság dönt. A Korm.r.2. 8/A. §
(1) bekezdése szerint területi természetvédelmi
hatóságként megyei illetékességgel a megyei
kormányhivatal jár el. Budapest főváros és Pest
Megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal jár
el. A Korm.r.1. 2. § (1) bekezdése előírja, hogy
Budapest Főváros Kormányhivatal illetékessége
Budapest főváros területére, míg a Pest Megyei
Kormányhivatal illetékességi területe Pest megyére
terjed ki. Az alperes a Korm.r.1. 44/A. § (1)
bekezdése alapulvételével hatáskörrel bírt arra, hogy
elbírálja másodfokú hatóságként a főjegyző elsőfokú
határozatával szemben előterjesztett fellebbezést és
annak eredményeként meghozza határozatát. A
fellebbezési
eljárás
lefolytatására
másik
kormányhivatal vagy más hatóság nem rendelkezett
hatáskörrel.
A Kúria döntése és jogi indokai
[14] Az alperes felülvizsgálati kérelme – az alábbiak
szerint – nem alapos.
[15] A felülvizsgálati eljárás kereteit a Kp. 115. § (2)
bekezdése folytán alkalmazandó Kp. 108. § (1)
bekezdése értelmében a felülvizsgálati kérelem és
ellenkérelem jelöli ki.
[16] Az elsőfokú bíróság döntését arra alapította, hogy az
alperesnek a fellebbezés elbírálására hatásköre nem
volt.
[17] A Kúria szerint az elsőfokú bíróság a másodfokú
hatósági hatáskör kérdésében helytálló jogi
következtetésre jutott.
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[18] Az Ákr. 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy a
közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása
alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között,
rendeltetésszerűen gyakorolva jár el. A 17. § szerint
a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás
minden szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha
valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan
megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező
hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet
visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.
[19] A
hatáskör
az
ügy
intézésére
való
felhatalmazottságot, az ügyben való eljárási és
döntéshozatali jogosultságot jelenti. Arra ad választ,
hogy a különböző állami szervek közül az adott ügyet
milyen típusú állami szervnek kell intéznie. A
közigazgatási hatóságok hatáskörét mindig az
ágazati (anyagi) jogszabályok határozzák meg. A
hatáskör garanciális szabály, amely sérül, ha
hiányzik a jogszabályi felhatalmazottság a hatósági
tevékenység végzésére. Kétségkívül semmis tehát a
döntés, ha a vonatkozó ágazati jogszabály nem az
eljárt hatóságra telepítette a hatáskört.
[20] A közigazgatási bíróság a hatáskör megtartottságát
erre irányuló kereseti kérelem hiányában is köteles
ellenőrizni.
[21] A főszabály az, hogy a védett természeti területeken
természetvédelmi érdekből elrendelt gazdálkodási
korlátozás bekövetkezte esetén a Tvtv. 75. § (5)
bekezdése szerint a kártalanítási igény jogalapjáról és
mértékéről a természetvédelmi hatóság dönt.
[22] A Korm.r.1. 2. § (1) bekezdéséből fakadóan a megyei
kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti
megyére
terjed
ki.
Budapest
Főváros
Kormányhivatalának illetékessége Budapest főváros
területére, a Pest Megyei Kormányhivatal
illetékességi területe Pest megyére terjed ki. A (2)
bekezdés értelmében a Kormányrendelet a fővárosi
és megyei kormányhivatal illetékességi területét
egyes államigazgatási feladatok tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.
[23] A Korm.r.1. 44/A. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik
arról, hogy a kormányhivatal jogosult a fellebbezés
elbírálására, ha az elsőfokú hatóság a helyi
önkormányzat államigazgatási hatáskörben eljáró
jegyzője, főjegyzője. A helyi önkormányzat
jegyzője, főjegyzője államigazgatási hatáskörébe
tartozó döntése tekintetében az (1) bekezdéstől
eltérően törvény vagy kormányrendelet más
hatóságot jelölhet ki a fellebbezés elbírálására.
[24] A Korm.r.2. 8/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy
területi környezetvédelmi és természetvédelmi
hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben
foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal jár el.
Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő
illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
[25] A Korm.r.2. 13. § (1) bekezdése szerint a Kormány
természetvédelmi hatóságként
a) a minisztert,
b) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
c) a megyei kormányhivatalt,
d) a fővárosi főjegyzőt,
e) a települési önkormányzat jegyzőjét
jelöli ki.
[26] A (2) bekezdés alapján természetvédelmi
hatóságként – ha kormányrendelet másként nem
rendelkezik – a területi természetvédelmi hatóság jár
el.
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[27] A Korm.r.2. 13. § (3) és (4) bekezdése 2020. március
1.
napjáig
akként
rendelkezett,
hogy
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az
első fokon eljáró természetvédelmi hatóság a területi
természetvédelmi hatóság, a másodfokon eljáró
természetvédelmi
hatóság
az
országos
természetvédelmi hatóság. A fővárosi főjegyző és a
települési
önkormányzat
jegyzője
által
természetvédelmi hatósági ügyben hozott elsőfokú
döntés
esetén
másodfokon
a
területi
természetvédelmi hatóság jár el. Ezt a szabályozást
hatályon kívül helyezte a központi hivatalok
felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi)
hivatalok megerősítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 10.
pontja.
[28] E módosítással azonban a főjegyző határozatával
szembeni fellebbezés előterjesztésének a lehetősége
nem szűnt meg, így a Kúriának abban a kérdésben
kellett döntést hoznia, hogy a főjegyző, mint
elsőfokú természetvédelmi hatóság határozatával
szembeni fellebbezés elbírálása a Pest Megyei
Kormányhivatal
avagy
Budapest
Főváros
Kormányhivatala hatáskörébe tartozik-e.
[29] A Tvtv. hivatkozott 75. § (5) bekezdése általánosan
alkalmazandó főszabályként írja elő, hogy a
kártalanítási igény jogalapjáról és mértékéről
természetvédelmi hatóság jogosult dönteni.
[30] A Korm.r.1. általános illetékességi szabályként
rögzíti, hogy a megyei kormányhivatal illetékessége
a székhelye szerinti megyére terjed ki azzal, hogy a
Budapest Főváros Kormányhivatala illetékessége
Budapest főváros területére, a Pest Megyei
Kormányhivatal illetékességi területe Pest megyére
terjed ki. Ezt kiegészítve mondja ki, hogy a
kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására,
ha az elsőfokú hatóság a helyi önkormányzat
államigazgatási hatáskörben főjegyzője, azonban a
törvény vagy kormányrendelet más hatóságot
jelölhet ki a fellebbezés elbírálására. A Korm.r.2.
kifejezetten a fellebbezés elbírálására más hatóságot
nem jelöl ki.
[31] Ellenben Budapest Főváros Kormányhivatala a
Korm.r.2.
értelmében
nem
minősül
természetvédelmi hatóságnak. A felülvizsgálati
bíróság meghatározó jelentőséget tulajdonít annak,
hogy amikor a jogalkotó az adott jogszabályi
rendelkezést a megyék mellett a fővárosra is
vonatkoztatja, akkor ezt egyértelműen rögzíti a
jogszabályban, vagy úgy, hogy a fővárost a megye
mögött zárójelbe teszi, vagy külön is megjelöli. A
Korm.r.2.
azonban
kizárólag
megyei
kormányhivatalra (kormányhivatalokra) utal, vagyis
nem érti ebbe a körbe Budapest Főváros
Kormányhivatalát.
[32] A Kúria a három jogszabály összevetéséből úgy
értelmezte, hogy a Korm.r.2. speciálisabb
olyannyira, hogy konkrétan a perbeli ügy tárgyának
megfelelő ügytípusra határozza meg az eljárni
jogosult szerveket. A Tvtv.-ben főszabályként
rögzített azon elvet, hogy természetvédelmi
hatóságnak kell eljárnia, a másodfokú eljárásra is
vonatkoztatni kell még akkor is, ha a jogalkotó a
másodfokon eljáró szervet külön nem nevesíti.
Következésképpen a másodfokon eljárni jogosult
hatóság nem Budapest Főváros Kormányhivatala, az
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alperesnek természetvédelmi hatósági hatásköre
nincs. A másodfokú természetvédelmi hatóság jelen
ügyben kizárólag a Pest Megyei Kormányhivatal
lehet. Ezen jogértelmezéshez igazodik a
természetvédelmi hatóságok illetékessége is, mivel a
Korm.r.2. 8/A. § (1) bekezdés második mondata
szerint a Pest Megyei Kormányhivatal illetékességi
területe Budapest területére is kiterjed.
[33] Minderre figyelemmel a felülvizsgálati bíróság a Kp.
121. § (2) bekezdését alkalmazva a jogerős ítéletet
hatályában fenntartotta.
(Kúria Kfv.III.37.818/2021/6.)
A gyülekezési szabadság a gyülekezés
251
helyszínéül szolgáló terület megválasztására is
kiterjed. Ha külső szemlélő számára nem azonosítható
a
sátrakban
vagy
lakókocsikban
zajló
véleménynyilvánítás, felveti annak vizsgálatát, hogy
ebben az esetben a nyilvános jelleg mint a gyűlés
fogalmának tartalmi követelménye megvalósul-e. Ezek
a felépítmények a gyülekezési jog gyakorlásának sem
nélkülözhetetlen, sem pedig rendszerinti kellékei. Azok
használatának időbeli korlátozása, a békés
gyülekezéshez való jog lényeges tartalmát nem érinti, a
korlátozás nem aránytalan [2018. évi LV. törvény
(Gytv.) 3. § (1), (4) bek., 10. § (2) bek., 10. § (4) bek. aa)
pont, 13. § (1) bek., 15. § (1), (2) bek.].

A közigazgatási per alapjául szolgáló tényállás
[1] A bejelentő 2022. április 24. napján 14 óra 37
perckor ügyfélkapun keresztül bejelentette az
alperesnek, hogy 2022. május 3. napján 23:00 órától
2022. augusztus 3. napján 23:00 óráig gyűlést kíván
szervezni 1124 Budapest, XII. kerület, Jagelló út 24.
szám alatti Gesztenyés kertben. A gyűlés céljaként
„Tiltakozás a COVID Diktatúra ellen” témát jelölte
meg.
[2] Az alperes a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV.
törvény (a továbbiakban: Gytv.) 11. § (2) bekezdése
szerinti egyeztetési kötelezettségére tekintettel, a
tényállás tisztázása érdekében a bejelentőt és a
felperest mint a gyűlés egyik szervezőjét 2022.
április 25. napjára egyeztetésre idézte hivatalos
helyiségébe. Az alperes felhívása folytán a felperes a
Gytv. 10. § (1) bekezdésére tekintettel a gyűlés
végdátumát 2022. július 24. napjára módosította.
[3] Az alperes tájékoztatta a felperest, hogy tudomása
van arról, hogy a bejelentésben megjelölt helyszínen
és időintervallumon belül további közterületi
önkormányzati rendezvényeket fognak tartani. Az
alperes több kompromisszumos megoldást ajánlott
fel a rendezvények összeütközésének feloldása
érdekében, mely javaslatokat – a jegyzőkönyv
tanúsága szerint – a felperes elutasított.
Az alperes határozata
[4] Az alperes 2022. április 26-án kelt, 01000-160/5752/2022 rendb. számú határozata szerint a szervező a
gyűlést időbeli korlátozással és bizonyos feltételek
mellett jogosult megtartani. Eszerint 2022. május 7.
napján 00:00 órától 2022. május 9. napján 16:00
óráig, 2022. május 27. napján 00:00 órától 2022.
május 29. napján 16:00 óráig terjedő időintervallum
kivételével, 2022. május 31. napján 00:00 órától
2022. július 24. napján 24:00 óráig jogosult a gyűlést
megtartani. A határozat további korlátozásként
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rögzítette, hogy hétfői napokon 00:00 órától 16:00
óráig, kedd és csütörtöki napokon 8:00 órától 16:00
óráig, pénteki napokon 8:00 órától 17:00 óráig
terjedő időintervallum kivételével az installáció és
kellékeinek felállítása nélkül, illetve pénteki napokon
17:00 órától vasárnap 24:00 óráig az installáció és
kellékeinek felállítása mellett jogosult a gyűlést
megtartani.
[5] A határozat kitért arra is, hogy a gyűlés alól kivett
időintervallumokban a felperes köteles a gyűlés
helyszínének eredeti állapotát visszaállítani, s
amennyiben ennek a felperes nem tesz eleget, úgy a
közterületnek minősülő helyszín tulajdonosa
jogosult az eredeti állapot helyreállítására.
[6] Az alperes határozata megjegyezte, hogy a gyűlés
szervezői 2022. január 14. napjától kezdődően
folyamatosan jelen vannak a bejelentéssel érintett
területen,
lényegében
ott
életvitelszerűen
tartózkodtak a gyülekezési jog háborítatlansága
mellett, több tudomásul vett bejelentés nyomán.
[7] Az időbeli korlátozás körében az alperesi határozat
arra hivatkozott, hogy a gyűlés bejelentésének
időpontjában tudomása volt az alperesnek arról, hogy
a bejelentett helyszínen a Budapest Főváros XII.
kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban:
önkormányzat) több, egymással párhuzamosan zajló
eseményt tart. Hivatkozott arra is, hogy az
önkormányzat és a nyár folyamán az érintett
Gesztenyés kert teljes területén tartja a napközis
foglalkozás óvodások és iskolások, valamint piknik
idősek számára elnevezésű rendezvényét. A
határozat e körben pontosan megjelölte a fenti
rendezvények által érintett időintervallumokat.
A keresetlevél és a védirat
[8] A felperes 2022. április 29. napján elektronikus úton
keresetet terjesztett elő az alperes határozatával
szemben, melyben annak megváltoztatását kérte
akként, hogy a bíróság mellőzze a bejelentés
elfogadása mellett előírt feltételeket, egyúttal kérte az
alperes perköltségben történő marasztalását is.
[9] A felperes mindenekelőtt arra hivatkozott, hogy a
bejelentett gyűlés három hónapos időintervalluma
alatt összesen kilenc alkalommal kellene felépítenie
a jurtát, katonai sátrat, zuhanyzót, s tíz alkalommal
kellene lebontaniuk, elszállítaniuk, mely több millió
forintos anyagi terhet jelentene számukra, továbbá
elképesztő
mennyiségű
munkával
járna,
gyakorlatilag kivitelezhetetlen lenne. Álláspontja
szerint a korlátozó határozat a kilenc hónapja
folyamatosan tartó jurtás tüntetés szándékos
ellehetetlenítésére irányul. Hivatkozott arra, hogy a
helyszínből minimális területet vesznek igénybe,
mely nem zavarja a többi jövőbeni rendezvény
megtartását.
[10] A felperes továbbá hivatkozott arra, hogy véleménye
szerint az alperes a korlátozó határozatát a jogszabály
által előírt 48 órás határidőt túllépve hozta meg.
Állította, hogy az alperes rosszhiszemű volt eljárása
során, mivel valószínűsíthette volna, hogy a felperes
több hónapja tartó rendezvényét hosszabbítani
szeretné, s erről a felperessel egyeztetnie kellett
volna, mielőtt tudomásul veszi a többi rendezvény
bejelentését.
[11] A keresetlevelében a felperes azt is előadta, hogy a
törvény nem tiltja a hosszú idejű és építményben
történő tüntetést, csupán az életvitelszerű
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tartózkodást, de jelen esetben nem erről van szó. A
tüntetés formájából adódóan két főnek folyamatosan
jelen kell lennie az eseményen, mely csak a
szükséges installációval valósítható meg.
Összességében álláspontja szerint a Gytv. 11. §-a és
13. §-a szerinti szükséges és arányos, máshogy nem
elérhető jogvédelemmel [Alaptörvény 32. cikk (6)
bekezdése szerinti önkormányzati tulajdonvédelem]
történő gyülekezésijog-korlátozás ténybelileg nem
igazolt és meghozatala és közzététele is jogellenes
volt, így korlátozásra nem szolgálhat.
Az alperes a keresetlevél felterjesztésével együtt
2022. május 2. napján kelt védiratot is elterjesztett,
melyben elsődlegesen azt kérte, hogy a bíróság a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) 48. § (1) bekezdés k)
pontja alapján utasítsa vissza a keresetlevelet, mivel
a felperes keresetindítási határidőn belül nem jelölte
meg a közigazgatási tevékenységgel okozott
jogsérelmet. Másodlagosan kérte a felperes keresetét
mint megalapozatlant elutasítani, és kérte a felperes
perköltségekben történő marasztalását. Továbbá
felvette, hogy nem a felperes volt a gyűlés
bejelentője, így kezdeményezte annak hivatalbóli
vizsgálatát, hogy a felperes jogosult volt-e a
keresetlevél előterjesztésére.
A védirat szerint a felperes a jelen perben vitatott
határozatot 2022. április 26. napján 16 óra 15 perckor
töltötte le, amelyre tekintettel a Gytv. 15. § (2)
bekezdésében előírt, közléstől számított három napos
keresetindítási határidő 2022. április 29. napján letelt.
A felperes e határidő alatt a közigazgatási
tevékenységgel okozott jogsérelmet nem jelölte meg,
amelyre tekintettel a keresetlevél Kp. 48. § (1)
bekezdésének k) pontja szerinti visszautasításának
van helye.
Az alperes szerint a gyűlést ügyfélkapun keresztül
2022. április 24. napján 14 óra 37 perckor jelentette
be a felperes, erre tekintettel a Gytv. 10. §-a alapján,
a gyülekezési hatóságot terhelő 48 órás
döntéshozatali határidő 2022. április 26. napján 14
óra 37 perckor járt le. Az alperes 01000-160/5752/2022. rendb. számú határozata a törvényes
határidőt betartva, 2022. április 26. napján 14 óra 20
perckor kelt, mely időpont a bejelentéstől számított
48 órát nem haladta meg. Továbbá hivatkozott arra,
hogy a Gytv. 15. § (1) bekezdése a határozat
közlésének időpontja tekintetében nem állapít meg
kógens rendelkezést, azt haladéktalanul írásban közli
a szervezővel. Jelen esetben a felperessel történő
közlés az általa kért módon 2022. április 26. napján
16 óra 15 perckor megtörtént. Így a határidő
számítással kapcsolatos eljárási kifogás alaptalan, az
alperes a vonatkozó jogszabályok maradéktalan
betartásával járt el.
A védirat kitért azon felperesi érvre is, mely szerint a
gyülekezési hatóságnak a felperest kellett volna
elsőként tájékoztatni arról, hogy az önkormányzat a
tulajdonában álló közterületen rendezvényeket tart,
ez álláspontja szerint értelmezhetetlen. A felperes az
általa előadottakat érdemben nem fejti ki, azokat nem
támasztja alá, azok nem kellően kimunkáltak,
összefüggéstelenek. A Gytv. 11. és 13 §-ainak
keresetben szereplő megjelöléséből semmilyen jogi
következtetés nem vonható le azok jogszerűtlen
alkalmazását
illetően,
az
alperes
helyes
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jogértelmezéssel oldotta fel a gyülekezési jog és a
tulajdonhoz való jog kollízióját.
[17] A Kúria a védiratot megküldte a felperesnek
álláspontja ismertetése végett. A felperes a védiratra
adott
válaszában
a
gyülekezési
jog
gyakorolhatóságára hívja fel a figyelmet, utalva arra,
hogy a jurta megfelelő építmény rendezvényük
prezentáló jellegéhez, ezen építmény környezeti
biztonsága nem kérdéses.
A Kúria döntése és jogi indokai
[18] A kereset – az alábbiak szerint – nem megalapozott.
[19] A Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia,
hogy jogszerűen döntött-e az alperes, amikor a
keresettel támadott határozatával a felperes által
bejelentett gyűlés megtartását korlátozta. A
keresettel támadott határozat jogszerűségét a
Kúriának a Kp. 2. § (4) bekezdése, a 84. § (2)
bekezdése, a 85. § (1) és (2) bekezdései, valamint a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (a továbbiakban: Pp.) 342. § (1) bekezdése
szerint a kereseti kérelem és védirat korlátai között, a
meghozatalának időpontjában fennálló tények
alapján kellett vizsgálnia. A tényállást a Kp. 78. § (1)
és (2) bekezdéseire, valamint a Pp. 279. § (1) és (2)
bekezdéseire figyelemmel a peres felek tényállításai
és az általuk rendelkezésre bocsátott bizonyítékok
egyenként és összességében, a megelőző eljárásban
megállapított tényállással is összevetve történő
értékelése alapján, a meggyőződése szerint
állapította meg.
[20] A keresetlevél a felperes keresetindítási jogával
összefüggésben mindössze annyit tartalmaz, hogy
„felperes a főszervező, érintettsége így nyilvánvaló”,
azonban ebbéli minőségét nem támasztotta alá. Az
alperes védiratában vitatta, hogy a felperes a Gytv. 3.
§ (1) bekezdése szerint a gyűlés szervezője volna, a
bejelentést nem ő nyújtotta be, és bár abban
„főszervezőként” jelölték meg, személyazonossága
nem volt megállapítható, ezért álláspontja szerint a
keresetlevél előterjesztésére sem volt jogosult, és erre
figyelemmel
a keresetlevél visszautasítását
indítványozta. Való igaz, hogy pusztán a bejelentés
és a keresetlevél tartalma alapján kétség merülhetne
fel abban, hogy a felperes a Gytv. 10. § (2) bekezdés
alapján szervezőnek tekinthető-e, hiszen az
ügyfélkapun keresztül előterjesztett bejelentést nem
lehet közös bejelentésnek tekinteni, és arra
vonatkozó adat sem merült fel, hogy a bejelentő a
többi szervező, így a felperes képviseletében,
meghatalmazottként járt volna el. A peranyag
vizsgálata alapján azonban a Kúria megállapította,
hogy a felperes az alperes hivatali helyiségében
2022. április 25. napján 13.05 órakor megkezdett, a
Gytv. és a Vhr. alapján lefolytatott egyeztetés során
az alperes a felperes személyazonosságát
megállapította, és őt további szervezőként hallgatta
meg. A felperes ezen úgy nyilatkozott, hogy ő a
gyűlés vezetője, és ezt az alperes elfogadta. A Gytv.
3. § (4) bekezdése értelmében a gyűlést a szervező
vezeti, ha azt többen szervezik, közösen jelölik ki a
gyűlés vezetőjét. Mindezek alapján megállapítható,
hogy a felperes a gyűlés egyik szervezője, akinek
keresetindítási jogát a Gytv. 15. § (2) bekezdés
második mondata biztosítja.
[21] Az alperes védiratában arra hivatkozva kérte a
keresetlevél visszautasítását, hogy a keresetlevél nem
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[23]

[24]

[25]

felel meg a Kp. 37. § (1) bekezdés f) pontja első
fordulatának, vagyis nem tartalmazza megfelelően a
tevékenységgel okozott jogsérelmet. A keresetlevél
nyilvánvaló elírással (Gytv. helyett a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény közismert rövidítését Gyvt.) a
következők szerint tartalmazza a jogszabálysértés
megjelölését: „A Gyvt. 11. és 13. §-a szerinti
szükséges, arányos, másként nem elérhető
jogvédelemmel (Alaptörvény 32. cikk (6) bekezdése
szerinti önkormányzati tulajdonvédelem) történő
gyülekezésijog-korlátozás a fentiek alapján
ténybelileg nem igazolt és meghozatala, közzététele
is jogellenes, így korlátozásra egyébként se
szolgálhat.” A keresetlevél további vizsgálata alapján
megállapítható, hogy a jogi képviselővel eljáró
felperes keresetlevelében megfogalmazta, hogy
miért tartja a döntést sérelmesnek, és utalt a
megsértett jogszabályhelyekre is. A Kúria gyakorlata
szerint „annak megítélése, hogy a közigazgatási
tevékenységgel okozott jogsérelem megjelölése a
kívánt (szükséges és elégséges) mélységben,
részletességben megtörtént-e, a bíróság részéről a
keresetlevél körültekintő tartalmi vizsgálatát igényli.
A Kp. 48. § (1) bekezdés k) pontjának alkalmazására
csak abban az esetben kerülhet sor, ha a felperes
egyáltalán nem, vagy annyira általánosan jelöl meg
jogsérelmet, hogy az alapján a per keretei, a bíróság
jogszerűségi vizsgálatának terjedelme egyáltalán
nem azonosíthatók.” (Kpkf.VI.40.049/2020/2.)
A perbeli esetben a felperes a keresetlevélben a még
éppen elégséges mértékben eleget tett ennek a
kötelezettségének, és ekként kijelölte a Kúria
vizsgálatának kereteit.
A felperes keresetlevelében hivatkozott arra, hogy a
bejelentés és a határozat közlése között 48 óránál
hosszabb idő telt el. Azt azonban még utalás szintjén
sem jelölte meg, hogy ezt miért tartja
jogszabálysértőnek. A Gytv. 13. § (1) bekezdése
szerint „a gyülekezési hatóság a bejelentés
beérkezésétől számított 48 órán belül a gyűlésnek a
bejelentésben megjelölt helyszínen vagy időpontban
való megtartását megtiltja, ha az egyeztetést
követően rendelkezésre álló információk alapján
megalapozottan feltehető, hogy a gyűlés a
közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül,
szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti,
illetve mások jogainak és szabadságának
szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár, és
a közbiztonság, a közrend vagy mások jogainak és
szabadságának védelme az (5) bekezdés szerinti
enyhébb korlátozással nem biztosítható”.
A felperes sem vitatta, hogy alperes határozata 2022.
április 26. napján 14 óra 20 perckor, vagyis a Gytv.
13. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn
belül kelt.
A Gytv. nem írja elő, hogy a gyülekezési hatóság
határozatát 48 órán belül közölni is kell, épp
ellenkezőleg, a Gytv. 15. § (1) bekezdése – eltérően
az Ákr. 50. § (4) bekezdésben meghatározott
általános szabálytól – az gyülekezési ügyek
intézésének sajátosságaira tekintettel a határozat
közlésére külön rendelkezést tartalmaz. A Kúria
rámutat, hogy a közlés haladéktalanságát a 48 órás
határidőhöz mérten kell megítélni. A felperes
azonban maga sem hivatkozott arra, hogy a
gyülekezési hatóság nem intézkedett volna a
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határozat haladéktalan közlése iránt, a határozata
jogsértő voltát ilyen okból megállapítani jelen
eljárásban nem lehetett.
A felperes keresetlevelében hivatkozik arra, hogy
2021. július 31. napja óta folyamatos gyűlést tart és
„hosszabbítási igényét” a gyülekezési hatóságnak
feltételeznie kellett volna. Hivatkozott arra is, hogy a
gyülekezési hatóságnak nem kellett volna elfogadni
az önkormányzat „elsőbbségi igényét”, hanem a
szervezőket rövid úton kellett volna nyilatkoztatni
arról, hogy kívánnak-e újból „hosszabbítani”.
Abból azonban, hogy a bejelentésben a Gytv. 10. §
(4) bekezdés bb) alpontja értelmében a gyűlés
kezdésének és befejezésének időpontját (és ekként a
gyűlés időtartamát) meg kell jelölni, az következik,
hogy a gyűlésnek valamikor bizonyosan véget kell
érnie. A gyülekezés időtartamát általában a cél
elérése, a résztvevők olyan alapvető szükségletei,
mint étkezés, alvás vagy a gyülekezéssel érintettek
társadalmi, egzisztenciális életkörülményei egyaránt
szükségszerűen korlátozzák. E körben nem is annyira
a gyűlés időtartama a meghatározó, hanem a
gyűlések ideiglenes jellege. Ez az Alkotmánybíróság
gyakorlatában is megjelenik „egy békés gyülekezés
nem feltétlenül érzelem- vagy indulatmentes
rendezvény, éppen ellenkezőleg, annak fogalmi
eleme, hogy ideiglenes jelleggel kellemetlenséget
idéz elő, ezzel képes ugyanis felhívni a figyelmet a
kommunikálni kívánt üzenetre”. [30/2015. (X. 15.)
AB határozat] Mindebből pedig az is következik,
felperes „végtelenített” gyűléssel összefüggő
érvelése sem lehet megalapozott.
A felperes arra is hivatkozott, hogy a perbeli
határozatban megjelölt kulturális rendezvények nem
ellentétesek gyülekezése céljaival, ezért álláspontja
szerint azokat szétválasztani sem szükséges, azonban
gyülekezési jogát elsőbbrendűnek tartotta a kulturális
rendezvények megtartásának jogához képest. Azt is
felvetette, hogy a perbeli határozat azt a gyakorlatot
vezetné be, hogy „komolyabb installációval nem
lehet 3 hónapnál tovább egy helyen tüntetni
közparkban, ugyanis minden park önkormányzat
tulajdonában áll, és a mi példánk alapján bármely
önkormányzat rendezvény bejelentéssel a saját maga
által fenntartott parkban megszüntethetné a pár óra
alatt
nem
lebontható
és
visszaépíthető
felépítménnyel bíró tüntetést”.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága és az
Alkotmánybíróság gyakorlata is alátámasztja, hogy a
gyülekezési szabadság a gyülekezés helyszínéül
szolgáló terület megválasztására is kiterjed. A
rendezvény helyszínének kiválasztása önmagában
kommunikációs értékkel bírhat, emellett a
rendezvény célja szorosan kapcsolódhat – akár az ott
korábban történtek, vagy szimbolikus jelentősége
miatt – kiválasztott helyszínhez is [3/2013. (II. 14.)
AB határozat]. A helyszín és az időpont (időtartam)
választásának joga sem nem feltétlen, sem nem
korlátlan, az az Alaptörvény I. cikkében foglalt, az
alapjogok korlátozására vonatkozó feltételek szerint
korlátozható.
A felperes nem hivatkozott arra, hogy gyűlése
helyszínének
megválasztása
bármilyen
kommunikációs értékkel bírna, és nem ismert a
bejelentett gyűlés tárgyával összefüggő olyan
körülmény sem, amely alapján felmerült volna az,
hogy csak az adott helyen és időben valósulhat meg
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a közügyben történő véleménynyilvánítás. Ezért
önmagában a helyszínválasztást közügyben történő
véleménynyilvánításnak sem lehet tekinteni.
A Velencei Bizottság ajánlásában kifejtette, hogy a
mások jogának és szabadságának sérelmére való
hivatkozás során vizsgálni kell a jogsértés súlyát, a
korlátozás szükségességét (fennáll-e a legitim cél,
azaz a korlátozás-e a legenyhébb eszköz) és annak
arányosságát is. A Gytv. 13. § (1) bekezdése csak
abban az esetben teszi lehetővé a gyűlés megtiltását,
ha a megtiltásnál enyhébb korlátozással a
közbiztonság, a közrend vagy mások jogainak és
szabadságának védelme nem biztosítható.
Indokolt utalni arra, hogy az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban: 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
szabadidő-eltöltés; d) a felvonulás, a gyülekezés, a
közösségi megnyilvánulás; e) szobor elhelyezésének,
emlékhely kialakításának, művészeti alkotások
elhelyezésének; f) a közművek elhelyezésének; g)
zöldterületek kialakításának biztosítása. 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 azonban véges, nem áll
korlátlanul rendelkezésre. Erre figyelemmel a
gyülekezési hatóságnak előbb azt kellett vizsgálnia,
hogy a perbeli bejelentett, már huzamosabb ideje,
előre láthatólag negyven fő részvételével zajló gyűlés
mások – a helyi közösség tagjai – jogainak
szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével
járhat-e. Ennek igenlő megválaszolását követően
pedig azt kellett megvizsgálnia, hogy ez a
szükségtelen és aránytalan sérelem a gyűlés
megtiltásánál enyhébb eszközökkel orvosolható-e.
A gyülekezési hatóságnak a perbeli bejelentést –
esetenként hónapokkal – megelőzően hivatalos
tudomása volt arról, hogy az önkormányzat más
közterülethasználókkal együttműködve milyen
kulturális rendezvényeket tervez megtartani. Azok
szervezőitől kapott tájékoztatások kitértek a
közterülethasználatok
időbeli
és
térbeli
kiterjedésének megjelölésére, továbbá a kulturális
rendezvények résztvevőire is. Az alperes ezért
helytállóan jutott arra a következtetésre, hogy a
felperes újabb gyűlése és a kulturális rendezvények
között feloldásra váró kollízió van, hiszen a gyűlés
bejelentés szerinti megtartása a rendezvények
lebonyolítását szükségtelen és aránytalan mértékben
sértené. Az alperes az egyeztetési eljárás során
kísérletet tett kompromisszum létrehozására,
azonban a felperes és a bejelentő attól elzárkóztak.
Erre figyelemmel az alperes a Gytv. 13. § (5)
bekezdése
alapján,
megtiltásnál
enyhébb
korlátozásról rendelkezett.
A felperes keresetleveléből kitűnik, hogy a perbeli
határozatot azért tartja sérelmesnek, mert az az általa
felállított installáció és kellékek bontása magas
költséggel járna. E körben nem hivatkozott arra,
hogy az installáció és kellékei felállításának időbeli
korlátozása miért sérti a gyülekezési jogát.
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[35] A Kúria e körben utal arra, hogy – szemben pl. a
színpadi fény- és hangtechnikával – a jurta, a sátor, a
mindennapi használati eszköznek minősülő
ingóságok és a mobil WC a gyülekezési jog
gyakorlásának sem nélkülözhetetlen, sem pedig
rendszerinti kellékei. Sem a bejelentés, sem pedig a
felperes megelőző eljárás során tett nyilatkozatai,
sem pedig perbeli nyilatkozatai nem tartalmaznak
arra vonatkozó utalást, hogy azok a konkrét,
közügyben
történő
véleménynyilvánításhoz
bármilyen módon kapcsolódnának, ezért az a
körülmény, hogy azok használata időben korlátozott,
a békés gyülekezéshez való jog lényeges tartalmát
nem érinti, vagyis a korlátozás nem aránytalan.
[36] A Gytv. 2. §-a szerint gyűlés a legalább két személy
részvételével közügyben való véleménynyilvánítás
céljából tartott nyilvános összejövetel. E §
értelmében a gyűlés nyilvános, ha ahhoz bárki
szabadon csatlakozhat. A Kúria a peranyag részeként
megismert
helyszíni
fényképfelvételekre
figyelemmel megjegyzi, hogy még ha a kihelyezett
feliratokból a külső szemlélő számára azonosítható is
a helyszínen véleménynyilvánítás, az már nem
ismerhető fel, hogy a sátrakban olyan nyilvános
összejövetel zajlik, amelyhez szabadon, vagyis
időbeli korlát nélkül csatlakozhatna. Sőt, a köznapi
gondolkodás és a büntetőjogi gyakorlat egyaránt
magánlakással azonosan ítéli meg a sátrakat és a
lakókocsikat. Mindezek alapján – még akkor is, ha a
szervezők elvben nem zárkóznak el attól, hogy
gyűlésükhöz mások csatlakozzanak – kétséges, hogy
a nyilvános jelleg, mint a gyűlés fogalmának tartalmi
követelménye megvalósul. A szóban forgó eszközök
használatának időbeli korlátozása emiatt sem
veszélyezteti a békés gyülekezéshez és a
véleménynyilvánítás
szabadságához
való
alkotmányos jogok gyakorlását.
[37] A támadott közigazgatási határozat a keresetben
megjelölt körben nem bizonyult jogszabálysértőnek,
ezért a Kúria a felperes keresetét – mint alaptalant –
a Kp. 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján elutasította.
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(Kúria Kgyk.IV.39.450/2022/5.)
„Az állam környezetszennyezés miatti
252
felelősségét nem kizárólag aktív magatartás
alapozhatja meg, mivel a környezetet veszélyeztető
magatartás tevékenység vagy mulasztás formájában is
megvalósulhat.” [2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 427. §,
428. §].

Az ügy alapjául szolgáló tényállás
[1] Budapest XXIII. kerületében található ingatlan 1950.
május 2. napjától kezdődően 1991. szeptember 1.
napjáig a Magyar Állam tulajdonában állt. Az
ingatlan kezelője 1967. július 14. napjától kezdődően
a Budapest XX. Kerületi Tanács VB Házkezelési
Igazgatósága, a Budapesti XIX., XVIII., XX.
Kerületi Ingatlankezelő Vállalat jogelődje volt,
amely vállalat 1996. március 8. napján jogutód
nélkül megszűnt. A Budapest XX. Kerületi Tanács
III. Ipari Osztálya 1954-ben engedélyt adott W. Gy.nak étkezési célú vegyi anyagok gyártására a perbeli
ingatlanon, aki ezt a tevékenységét 1979. december
10. napján bekövetkező haláláig folytatta.
[2] A Budapest XX. Kerületi Tanács VB Műszaki
Osztálya 1980-ban felmérte az ingatlant, a felvett

[5]

[6]
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jegyzőkönyv szerint az ingatlanon található épület
emberi tartózkodásra veszélyesnek minősült. 1987.
október 15. napján a XX. Kerületi Tanács VB
Műszaki Osztálya vállalkozási szerződést kötött egy
környezetvédelmi és számítástechnikai gazdasági
munkaközösséggel
a
veszélyes
hulladék
eltávolítására. A VB Műszaki Osztálya 1988-ban
szerződést kötött a Földmérő és Talajvizsgáló
Vállalattal
talajszennyeződési
vizsgálatok
elvégzésére.
Az
elkészült
szakvélemény
megállapította, hogy az ingatlan egy része veszélyes
hulladékkal szennyezett. Az épületrészek elbontását
és 0,5 méter mélységben talajcserét javasolt
különösen, hogy „az ingatlant kertes családi ház
építése céljából kívánják értékesíteni”.
1991. szeptember 1. napján a perbeli ingatlan
jogszabály alapján a Budapest XX. kerület
Pesterzsébet-Soroksár Önkormányzata tulajdonába
került. A B. Kft. által adott szakvéleményt követően
az önkormányzat a talaj szanálását indokoltnak
tartotta. Az önkormányzat 1993. november 30.
napján adásvételi szerződést kötött a perbeli
ingatlanra a II. rendű alperessel. Az adásvételi
szerződésben a II. rendű alperes kötelezettséget
vállalt a környezetszennyezés megszüntetésére, ami
a tulajdonszerzés feltétele volt. A beszerzett
szakvélemény alapján a II. rendű alperes földcserét
végeztetett el, a nehézfémmel szennyezett talajt
elszállíttatta és építkezésre alkalmas területet
alakíttatott
ki.
A
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi Főfelügyelőség 1994. szeptember
21. napján kelt átiratából megállapítható, hogy ekkor
az ingatlanról a szennyezett talaj elszállítása
megtörtént, ezzel a II. rendű alperes teljesítette az
adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségét, és a
tulajdonjogát 1994. január 24-én bejegyezték az
ingatlan-nyilvántartásba.
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár
Önkormányzata (a továbbiakban: III. rendű alperes)
1994. decemberében a Budapest XX. kerület
Pesterzsébet-Soroksár
Önkormányzatból
való
kiválással jött létre. A III. rendű alperes
megállapodást kötött Budapest Főváros XX. Kerület
Pesterzsébet Önkormányzatával (a továbbiakban:
VII. rendű alperes) arról, hogy az önkormányzati
ingatlanok
a
közigazgatásilag
illetékes
önkormányzatok tulajdonát képezik, az ilyen
ingatlanokon fennálló jogok és kötelezettségek az
illetékes önkormányzatot illetik és terhelik.
A II. rendű alperes 2003. december 5. napján
adásvételi szerződést kötött a perbeli ingatlanra az I.
rendű alperessel, akinek tulajdonjogát 2004. február
16. napján bejegyezték az ingatlan-nyilvántartásba.
A Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár
Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatala
(a
továbbiakban: VIII. rendű alperes) 2004. június 21.
napján kelt határozatával megadta az építési
engedélyt az ingatlanon két darab új, háromlakásos
lakóépület építésére. Az építést követően a VIII.
rendű alperes 2006 decemberében az elkészült
lakásokra megadta a végleges használatbavételi
engedélyt. A határozat indokolása szerint az
elvégzett építési munka megfelel az építési
engedélynek, az épület rendeltetésszerű és
biztonságos használatra alkalmas.
2010. június 18. napján a IX. és a X. rendű felperesek
tulajdonában álló lakás alatt több robbanás történt,
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ami később megismétlődött. A robbanások
következtében a VIII–X. rendű felperesek
tulajdonában álló lakások is megsérültek, ezért ki
kellett költözniük az otthonukból.
A VIII. rendű alperes kötelezése folytán a IX. és a X.
rendű felperesek szakértőt kértek fel a robbanás
okainak meghatározására. 2010. november 15.
napján elkészített szakvélemény szerint a Pest
Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: IX. rendű
alperes) jogelődje a II. rendű alperes által benyújtott
dokumentáció alapján fogadta el a talajmentesítés
megtörténtét, sem helyszíni szemlét, sem ellenőrző
laborvizsgálatot nem végzett. Utalt arra, hogy a
lakások alatti pincét nem kellő alapossággal töltötték
fel. A robbanás kiváltó okának a pince feltöltéséhez
használt földben lévő pikrinsavat jelölte meg.
Megállapította, hogy a társasház valamennyi
lakásából ki kell költözni, mert egészségkárosodást,
rákot okozó és mérgező anyagok vannak jelen, a
robbanás bármikor felléphet. A területen lévő
lakásokból valamennyi felperes kiköltözött.
A felperesek 2011. február 9. napján előterjesztett
keresetükben hibás teljesítésre hivatkozással kérték
az I–IV. rendű alperesek kötelezését a kártérítés
egyetemleges megfizetésére. A felperesek a
keresetüket utóbb kiegészítették, és annak
megállapítását is kérték, hogy a VII. rendű alperes és
a II. rendű alperes között 1993. november 30. napján
kötött adásvételi szerződés érvénytelen, amiért az I.
rendű és II. rendű alperes között 2003. december 5.
napján kötött adásvételi szerződés is érvénytelen.
Ennek következtében érvénytelen a lakásokra
vonatkozó, az I–X. rendű felperesek és az I. rendű
alperes, valamint a III. rendű felperesnek az V–VI.
rendű alperesekkel kötött adásvételi szerződése is. A
X–XIII.
rendű
alperesekkel
szemben
a
jelzálogszerződések
érvénytelenségének
megállapítását kérték.
A Fővárosi Törvényszék a 2018. november 6. napján
kelt 36.P.24.412/2015/139. sorszámú rész- és
közbenső ítéletével megállapította, hogy az I. rendű
alperes és a használatbavételi engedélyt kiadó VIII.
rendű alperes egyetemlegesen felelősek a felperesek
tulajdonát képező ingatlanokon bekövetkezett
robbanásokkal okozott vagyoni és nem vagyoni
károkért. A IV. rendű alperes kártérítési felelősségét
nem állapította meg, mert a tulajdonosi jogokat 1967től a bejegyzett kezelő gyakorolta, akinek
tevékenységével kapcsolatban az államnak nincs
mögöttes felelőssége.
A II. rendű, a III. rendű és a VIII. rendű alperesek
fellebbezése folytán eljárt Fővárosi Ítélőtábla a 2019.
május 7. napján kelt 4.Pf.20.124/2019/16. sorszámú
részítéletében az elsőfokú ítéletet részben
megváltoztatta,
és
a
korábbi
tulajdonos
önkormányzat VII. rendű alperessel és a Pest Megyei
Kormányhivatal mint IX. rendű alperessel szemben a
keresetet elutasító, valamint a VIII. rendű alperes
kártérítési felelősségét megállapító rendelkezéseket
hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot a
per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára
utasította. A másodfokú bíróság egyetértett az
elsőfokú bíróság azon következtetésével, hogy a IV.
rendű alperes a közigazgatási tevékenységét önálló
jogalanyiságú szervezetein keresztül gyakorolta,
amelyek a saját tevékenységükért önálló
felelősséggel tartoztak. Hozzátette, a IV. rendű

alperes nem tekinthető a fokozott veszéllyel járó
tevékenységet végző üzembentartójának azon az
alapon, hogy W. Gy. környezetkárosító kisipari
tevékenységét államérdekből végezte. Ezért a IV.
rendű alperes felelőssége a fokozott veszéllyel járó
tevékenységgel okozott kárért nem állapítható meg.
A bírósági eljárás a többi alperes, így a IV. rendű
alperes tekintetében lezárult.
[12] A felperesek felülvizsgálati kérelme folytán eljárt
Kúria a 2020. október 27. napján kelt
Pfv.III.21/484/2019/12. sorszámú ítéletével a jogerős
részítéletet hatályában fenntartotta. A IV. rendű
alperes vonatkozásában arra hivatkozott, hogy az
állam közvetlen felelőssége csak kifejezett jogi
norma alapján merülhet fel. A perbeli ingatlan állami
tulajdonban állásának időszakában az 1974. évi II.
törvény 43. § (1) bekezdése a környezetszennyezést
előidéző személy cselekvési kötelezettségét írta elő,
a 49. §-a a környezetveszélyeztető tevékenységgel
kárt okozó felelősségéről rendelkezett. Nem volt
tehát olyan rendelkezés, amelynek alapján a IV.
rendű alperes közvetlen felelőssége felvethető lenne.
[13] A Kúria ítéletével szemben a felperesek
(továbbiakban:
indítványozók)
alkotmányjogi
panaszt terjesztettek elő arra hivatkozással, hogy az
állam közvetlen kártérítési felelősségét kizáró döntés
ellentétes az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdésével,
a XV. cikk (1) bekezdésével, a XXI. cikkével, a XX.
cikk (1) és (2) bekezdéseivel, a XXVIII. cikk (1) és
(7) bekezdéseivel, a 28. cikkel, továbbá az Emberi
Jogok Európai Egyezménye 2. cikkével, 6. cikkével,
8, cikkével, 13. cikkével és az Első Kiegészítő
Jegyzőkönyv 1. cikkével.
Az Alkotmánybíróság határozata
[14] Az Alkotmánybíróság az indítványokat a 5/2022.
(IV. 14.) AB határozatában bírálta el. Az
Alkotmánybíróság hivatkozott a rendszerváltás előtti
időszakra vonatkozó kezelői jog
sajátos
természetével kapcsolatos gyakorlatára. Ekkor az
alkotmányos szabályok révén az állami tulajdon
egysége és oszthatatlansága érvényesült. A kezelésbe
adott tárgy fölött az állam rendelkezett, a kezelőktől
bármikor visszavehette, közöttük feloszthatta és
átcsoportosíthatta tulajdonát. Ebből következőleg a
kezelő nem léphetett a tulajdonos pozíciójába, nem
minősült polgári jogi értelemben vett tulajdonosnak,
a kezelő és állam közötti jogviszony pedig csak
„belső” jogviszonynak minősült. A kezelői
felelősség ezért nem az állam tulajdonosi
minőségéből fakadó felelősség helyett, hanem
mellette érvényesült. Az Alkotmánybíróság szerint a
határozataiból fakadó jogértelmezést hagyja
figyelmen kívül a támadott kúriai döntés, amely a
kezelői jog jogosultját a tulajdonos pozíciójával teszi
egyenértékűvé, kizárva ezáltal az állam tulajdonosi
minőségéből közvetlenül fakadó felelősségét. A
döntés nem tartalmazta az alkotmánybírósági
gyakorlattól eltérő jogértelmezés indokait, ami
ellentétes az Alaptörvény XXVIII. cikk (1)
bekezdésével.
[15] Az Alkotmánybíróság utalt arra, hogy az államnak a
környezet
védelmére
vonatkozó
pozitív
kötelezettségét az 1976. évi II. törvény rögzítette,
amely közvetlenül visszavezethető az Alkotmány
57. § (1) és (2) bekezdéseire. A törvény 3. §-a
egyértelművé tette, hogy az állami szervek kötelesek
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az emberi környezet védelmét szolgáló szabályokat
megtartani, a 43. § szerint a környezetet
veszélyeztető magatartás tevékenység vagy
mulasztás formájában is megvalósulhat. Az
Alaptörvény XXI. cikk (2) bekezdése már nevesíti a
„szennyező fizet” elvet, amelynek érvényre juttatása
nemcsak a jogalkotó, hanem a jogalkalmazó feladata
is. Ezért az olyan jogértelmezés, amely az állam
környezetszennyezés miatti felelősségét kizárólag
aktív magatartástól tenné függővé, ellentétes az
1976. évi II. törvény rendelkezéseivel, egyúttal
kiüresíti az Alaptörvény XXI. cikk (1) bekezdése
szerinti egészséges környezethez való jog lényegi
tartalmát.
[16] A
fentiek
alapján
az
Alkotmánybíróság
megállapította, hogy a Kúria Pfv.III.21.484/2019/12.
számú ítélete alaptörvény-ellenes, ezért azt
megsemmisítette. A Fővárosi Ítélőtábla a
4.Pf.20.124/2019/16. számú részítéletében, a
Fővárosi
Törvényszék
pedig
a
36.P.24.412/2015/139. számú rész- és közbenső
ítéletében a Kúria megsemmisített ítéletével
egyezően ítélte meg a IV. rendű alperes kártérítési
felelősségének
elvi
kizártságát,
ezért
az
Alkotmánybíróság ezeket is megsemmisítette.
A döntés indokolása
[17] A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (a továbbiakban: Pp.) 427. § (1) bekezdés b)
pontja szerint, ha az Alkotmánybíróság megállapítja
a bírói döntés alaptörvény-ellenességét és a bírósági
határozatot megsemmisíti, az alkotmányjogi
panaszorvoslásának eljárási eszközét – az
Alkotmánybíróság határozata alapján és a vonatkozó
eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával – a
Kúria állapítja meg.
[18] A Pp. 427. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Kúria az
alkotmányjogi panasz orvoslása érdekében – ha az
Alkotmánybíróság
a
bíróság
határozatát
megsemmisítette
–
az
Alkotmánybíróság
határozatából következően az első vagy a
másodfokon eljárt bíróságot új eljárásra és új
határozat hozatalára utasítja, vagy a felülvizsgálati
kérelem tárgyában új határozat hozatalát rendeli el. A
Pp. 428. § (2) bekezdése szerint ebben az esetben az
eljáráshivatalból indul, s a Pp. 428. § (1) bekezdése
alapján a Kúria soron kívül jár el.
[19] A fentiekre tekintettel a Kúria elrendelte, hogy a
Fővárosi Törvényszék a IV. rendű alperes Magyar
Állam kártérítési felelősségére vonatkozó kereseti
kérelem tárgyában folytasson le új eljárást és hozzon
új határozatot. Az új eljárásra a Kúria azt az
iránymutatást adja, hogy az Alkotmánybíróság
5/2022. (IV. 14.) AB határozat szerint az állam mint
tulajdonos közvetlen kártérítési felelősségét nem
zárja ki az, hogy a perbeli ingatlant kezelői jog
terhelte. Az állam felelősségét megalapozhatja, ha
elmulasztotta betartani a környezet védelmére
irányadó jogszabályi rendelkezéseket.
(Kúria Kpk.IV.39.445/2022/3.)
Ha az adóhatóságnak az Itv. 59. § (1) bekezdés
253
b) pontja szerinti értéket kell megállapítania,
az e körben kifejtett jogi álláspontjával összhangban
kell eljárnia az ingatlan forgalmi értékének
meghatározásakor is [1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
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59. § (1b) bek., 72. § (4) bek., 91. § (1) bek.; 2017. évi
törvény (Art.) 6. § (3) bek., 59. § (1) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes édesapja adózó (a továbbiakban: adózó),
akinél az elsőfokú adóhatóság 2015. május 1. és
2017. március 31. közötti időszakra vonatkozóan
2018. február 13-i kezdettel adóellenőrzést folytatott,
melynek eredményeként – új eljárásban – az adózó
terhére 28 302 000 Ft adóhiánynak minősülő
adókülönbözetet állapított meg, 56 604 000 Ft
adóbírságot szabott ki és 952 000 Ft késedelmi
pótlékot számított fel. Az adózó fellebbezése alapján
eljárt alperes a 4328207913 számú, 2020. június 22én kézbesített határozatával az elsőfokú döntést
helybenhagyta. Az adózó fizetési kötelezettségének
2020. július 7-ig önként nem tett eleget, ezért vele
szemben az elsőfokú adóhatóság végrehajtási eljárást
kezdeményezett. Az elsőfokú adóhatóság a
végrehajtás során 2020. október 12-én 5 000 Ft
végrehajtási költségátalányt és 5 000 Ft végrehajtási
költségminimumot számított fel. A végrehajtás nem
vezetett eredményre, és a tartozás továbbra sem
került kiegyenlítésre.
[2] A végrehajtási eljárás során az elsőfokú adóhatóság
– egyebek mellett – megállapította, hogy az adózó a
korábban tulajdonában volt … belterület … hrsz.
alatti, a természetben … szám alatti ingatlanát a
2018. március 23-án kelt ajándékozási szerződéssel
elajándékozta ½ arányban a felperesnek és ½
arányban az adózó házastársának. Az ajándékozási
szerződés alapján az ingatlan-nyilvántartásban a
tulajdonosváltozást átvezették. Az ajándék értékét a
szerződésben 28 millió forintban jelölték meg, a
haszonélvezeti jog értékének figyelmen kívül
hagyásával. A szerződés szerint az ajándékozással
egyidejűleg a felperes és édesanyja haszonélvezeti
jogot alapított az ajándékozó (adózó) javára.
Megállapítást nyert továbbá, hogy az ajándékozási
szerződés megkötésekor az adózóval szemben az
adóhatósági ellenőrzés már folyamatban volt és azzal
az adózó tisztában volt.
[3] A felperes édesapja a tartozását nem fizette meg és
azt tőle behajtani nem lehetett, ezért az elsőfokú
adóhatóság a 4958790465 számú határozatában az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 59. § (1) bekezdése alapján
megállapította a felperes mögöttes felelősségét és
kötelezte őt 14 millió forint megfizetésére.
[4] A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes a 2021.
január 18-án kelt 6421865751 iktatószámú
határozatával az elsőfokú határozatot az indokolás
kiegészítésével helybenhagyta. Indokolása szerint az
elsőfokú adóhatóság helyesen állapította meg az Art.
59. § (1) bekezdés b) pontja és az adóigazgatási
rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a
továbbiakban: Air.) 127. § (1) bekezdése alapján,
hogy adózótól a követelést behajtani nem lehet, ezért
a hatósági átutalási megbízásokat és a jövedelemletiltást 2020. november 3-án visszavonta, továbbá
megállapította, hogy az adózó személyét érintően a
behajthatatlanság időpontja 2020. november 3. Ezt
követően kötelezte a felperest és a felperes
édesanyját, az adózó házastársát. A közhiteles
ingatlan-nyilvántartás adatai kétséget kizáróan
alátámasztják azt, hogy az adózó a 2018. március 23án kelt szerződéssel elajándékozta a b.-i ingatlant. A
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felperessel szemben a kötelezésre 2020. november
10-én került sor és mivel a behajthatatlanság
megállapítása 2020. november 3., az elsőfokú
adóhatóság
nem
folytatott
párhuzamosan
végrehajtási cselekményt az adózó és a felperesi
kötelezett vonatkozásában. Az adózóval szembeni
végrehajtási eljárást a mögöttes kötelezés nem
szünteti meg, mivel nem tartalmaz ilyen rendelkezést
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási
eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a
továbbiakban: Avt.) 18. §-a.
[5] Az adózóval szemben fennálló, adóellenőrzésből
eredő követelések eredeti esedékessége 2015. május
1. és 2017. március 31. közötti időszakra (azaz a
vizsgált
időszakra)
estek.
Az
önadózás
következtében az adózónak a jogszabályban
meghatározott
eredeti
esedékesség
szerinti
időpontban kellett eleget tennie adóbevallási és
befizetési kötelezettségének. Az egyes adók
esedékessége időpontjának elteltével az adók az
igény állapotába kerültek. Mivel az adózó
adókötelezettségét a jogszabályok szerint nem
teljesítette, azt utólagos adómegállapítás keretében
az elsőfokú adóhatóság állapította meg, de az
utólagos adómegállapítás nem jelenti azt, hogy az
adókötelezettség e határozattal keletkezett volna,
mivel az esedékes adót az adózó nem fizette meg. A
megállapított adóhiányt úgy kell tekinteni, hogy a
vizsgált időszakban már felmerült, akkor már az
adóhatóságot megillette csak annak befizetése
maradt el. Az adóhatóság általi utólagos
adómegállapítás nem negligálja az adó eredeti
esedékességének időpontját. Ezért ezen időponthoz
képest kellett vizsgálni, hogy az adózó
adókötelezettsége keletkezését követően juttatták-e a
felperes részére az ajándékot. Az elsőfokú
adóhatóság a felperest, mint adózó adótartozásának
megfizetésére kötelezhető személyt kötelezte. Az
Air. 11. § (3) bekezdése értelmében a kizárólag az
adó
megfizetésére
kötelezett
személy
is
gyakorolhatja a törvény szerint az adózót megillető
jogokat.
[6] Az elsőfokú adóhatóság helytállóan állapította meg
az ajándék értékét, mivel azt az ajándékozási
szerződés kifejezetten rögzítette és a szerződés
alapján egyértelmű, azt a szerződő felek határozták
meg. Ezért az Air. 6. §-a nem sérült.
A felperes keresete és a védirat
[7] A felperes keresetében elsődlegesen kérte az alperes
határozatának az elsőfokú határozatra is kiterjedő
megsemmisítését és az alperes új eljárásra
kötelezését, másodlagosan az alperes határozatának
megváltoztatását, a kötelezés mértékének az ajándék
tiszta értékében való megállapítása és a végrehajtási
költségekkel való csökkentése mellett. Eljárási
kifogást is előterjesztett, mivel szerinte az
adóhatóság az ügyében az új Art.-t és az új Air.-t nem
alkalmazhatta volna, mivel az eljárás a régi Art.
hatálya alatt indult. Sérelmezte, hogy az adóhatóság
megbontotta a 14 000 000 Ft-ot és kétszer 2 500 Ftos végrehajtási költséget is beleszámított, amit nem
tehetett volna, mert a felperes az adózó
adótartozásáért tartozik helytállni. Másrészt
sérelmezte, hogy az ajándékozási szerződésben
szereplő teljes vételárat vette figyelembe az
adóhatóság és nem vonta le az ajándék értékéből az
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adózó mint ajándékozó haszonélvezeti jogának
értékét, valamint az özvegyi jog értékét, ami fennállt
az ingatlanon az ajándékozáskor. Szerinte a
felelősség a juttatott ajándék értékéig áll fenn, az
adóhatóságnak pedig azt meg kellett volna
határoznia.
Az elsőfokú ítélet
[9] Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperes keresetét
elutasította. Indokolása szerint az eljárásjogi és az
anyagi jogi szabályok közül azt kellett alkalmazni,
amely a mögöttes felelősség megállapítására
irányuló eljárás megkezdésekor hatályban volt, nem
pedig a korábban az adózó adóellenőrzése idején
hatályban volt szabályokat.
[10] Az új Art. 59. § (1) bekezdés b) pontja, valamint
a 6. § (2) bekezdés a) pontja és a 6. § (3) bekezdés a)
pontja alapján leszögezte, hogy az „adó
megfizetésére” fordulatba beleérthető az adózó
eljárásával felmerült végrehajtási költség is.
Másrészt az „ajándék értékének erejéig” fordulat volt
a felek között a vitás. E körben előadta, hogy a
perbeli esetben rendelkezésre állt az ajándékozási
szerződés, továbbá a felperes a perben benyújtotta a
szerződés szerkesztését megelőzően az okiratot
szerkesztő ügyvéd által felvett tényvázlatot. Ez
tartalmazza, hogy „kérdésre a felek úgy
nyilatkoznak, hogy az ajándékozott ingatlan értéke
28 000 000 Ft, amelyet nem csökkent az ajándékozó
haszonélvezeti jogának értéke, valamint az arra
bejegyzett özvegyi jog értéke, amit egyébként a
szerződés nem érint”. Az ajándékozási szerződés és
a tényvázlat alapján kétséget kizáróan meg lehet
állapítani a felek szerződési akaratát, amire az alperes
okszerűen hivatkozott mind a határozatában, mind a
tárgyalási nyilatkozataiban.
[11] Az alperes által a mögöttes felelősség és kötelezés
körében alkalmazott rendelkezés nem csupán azt
tartalmazza, amit a felperes abból kiragadott
(„juttatott ajándék értékének erejéig”), hanem ennél
bővebb. Konkrét döntés megjelölése nélkül
hivatkozott a Kúria ítélkezési gyakorlatára, mely
szerint, ha az ajándékozásra az adófizetési
kötelezettség keletkezését követően kerül sor és az
adós nem fizet, a megajándékozott az ajándékba
kapott ingatlan erejéig felel az adó megfizetéséért. A
felperes, mint megajándékozott, az ajándékozási
szerződésben megjelölt 28 000 000 Ft felének
megfizetésére volt kötelezhető, mivel két
megajándékozott szerepelt a szerződésben azonos
szerzési arány mellett (½–½).
A felülvizsgálati kérelem és az ellenkérelem
[12] A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új
eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára
utasítását kérte. A felperes a végrehajtási költségek
megfizetésére való kötelezés tárgyában, illetve az
ajándék értéke, mint a kötelezés összegszerűsége
tárgykörében támadta az elsőfokú bíróság döntését.
[13] A végrehajtási költségek tekintetében nem vitatta az
elsőfokú bíróság azon ítéleti álláspontját, miszerint a
végrehajtási költség adónak minősül, azonban
értékelnie kellett volna az elsőfokú bíróságnak, hogy
az Art. 59. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
rendelkezés egyéb tartalmi eleme is megvalósul-e. A
jogszabály szerint ugyanis csak annak a
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költségnemnek a viselésére lehet kötelezni a
megajándékozottat,
amely
az
ajándékozási
szerződést megelőzően keletkezett. A végrehajtási
költség keletkezése pedig 2020. október 12.
keltezésű, még az alperesi védirat szerint is, azaz
későbbi, mint a 2018. március 23. napi ajándékozási
szerződés kelte. Hivatkozott a Kfv.I.35.561/2009/5.
számú és a BH2014.257. számú döntésre is.
[14] A felperes keresetében kérte a végrehajtási
költségekben történő marasztalás jogszerűségi
felülvizsgálatát, azonban az elsőfokú bíróság e
körben helytelen következtetésre jutott. A felperes
álláspontja az, hogy mind az ajándékozási szerződés,
mind az ügyfelek szerződéses akaratát rögzítő
ügyvédi tényvázlat azt tartalmazza, hogy a forgalmi
értéket (azaz az ajándék tárgyának értékét) jelölték
meg a felek 28 000 000 Ft összegben és nem az
ajándék értékét. Az ajándékozási szerződés 2.)
pontjában foglaltak alapján a felek az ingatlan ½–½
tulajdoni illetőségének haszonélvezeti joggal nem
terhelt értékét határozták meg 14 000 000 Ft–
14 000 000 Ft, azaz mindösszesen 28 000 000 Ft
összegben.
[15] Meg kell különböztetni azt, hogy a felek forgalmi
értékként mit határoznak meg egy szerződésben és
azt, hogy az adóhatóság az Art. 59. § (1) bekezdés b)
pontjában foglalt törvényi felhatalmazás alapján,
milyen összeg tekintetében jogosult a mögöttes
felelősséget megállapítani. A szerződésben
meghatározott érték egy támpont, amelyet az
adóhatóság jogosult figyelembe venni, de nem teheti
a felek akaratnyilatkozatának pontos értelmezése
nélkül. A felek a szerződésben kifejezetten az
ajándék tárgyának értékét, azaz az ingatlan forgalmi
értékét határozták meg, ami tárgyi esetben a
terheltségre figyelemmel nem azonosítható az
ajándék értékével. Az ajándék értéke az, amivel a
megajándékozott gazdagodott. A gazdagodás,
vagyongyarapodás mértéke nem ugyanakkora egy
terhelt és egy tehermentes ingatlan esetében. A
felperes mint megajándékozott haszonélvezeti joggal
és özvegyi joggal terhelt ingatlannal gazdagodott. A
felperes az állag tulajdonosa lett, akinek a
tulajdonába kerülő állagot vagyoni értékű jogok
terhelik, melyek a forgalmi értékhez képest
csökkentik a felperesi ingatlan állagértékét. Ezért
jogszerűtlenül járt el az elsőfokú bíróság, amikor
nem tett különbséget az ajándék értékének és az
ajándék tárgya értékének meghatározása között. Az
ajándék értéke akkor egyezik meg az ajándék
tárgyának értékével, amikor az ajándék nem terhelt.
Az ajándék értékének (és nem az ajándék tárgya
értékének) kiszámításánál, miután az adóhatóság a
felek által meghatározott értéket elfogadta, le kellett
volna számítani a teher, azaz a holtig tartó
haszonélvezeti jog és az özvegyi jog értékét, hiszen a
megajándékozott e jogok értékével nem, csupán e
jogok értékével csökkentett értékkel gazdagodott.
[16] Az elsőfokú eljárás folyamán a felperes a bíróság
felhívására meg is határozta, hogy az ingatlant
terhelő vagyoni értékű jogokat az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)
72. §-a szerint milyen összegben kell figyelembe
venni és levonni a terhekkel nem csökkentett
forgalmi értékből (a haszonélvezeti jog értékeként
8 400 000 Ft összeget, míg az özvegyi jog értékeként
560 000 Ft összeget). Annyiban a felperes osztotta az
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elsőfokú bíróság álláspontját, hogy következetes a
bírósági ítélkezési gyakorlat abban, hogy a
megajándékozott az ajándékba kapott ingatlan
értékének erejéig felel az adó megfizetéséért. A
felperes azonban nem látja az ítélkezési gyakorlatban
egzaktan meghatározottnak azt, hogy mi tekinthető
az ajándék értékének a mögöttes kötelezettek
tekintetében és mik az ajándék értéke
meghatározásának szempontjai.
[17] Az elsőfokú eljárás során hivatkozott az Itv. fogalmi
rendszerében használt tiszta érték fogalomra és
indokoltnak tartja az Itv. 13. § (2) bekezdése szerint
alkalmazandó tiszta érték, tehát a terhekkel
csökkentett érték figyelembevételét. Azzal, hogy az
adóhatóság a felek általi, a terhek figyelmen kívül
hagyásával meghatározott összeget vette a kötelezés
alapjául, amelyet az első fokon eljáró bíróság
elfogadott, a törvényi feltételeken túl terjeszkedett.
Hivatkozott a Kúria Kfv.35.498/2017/6. számú
döntésében foglaltakra is, különösen annak [4]
pontjára.
A Kúria döntése és jogi indokai
[19] A felülvizsgálati kérelem alapos.
[21] A felülvizsgálati kérelem az elsőfokú bíróság jogerős
ítéletét a mögöttes felelősség alapján történő
végrehajtási költségek megfizetésére való kötelezés,
valamint az ajándék értékének meghatározása, a
kötelezés összegszerűsége körében támadta.
[22] Ha az adózó az esedékes adót nem fizette meg és azt
tőle nem lehet behajtani, az adó megfizetésére
határozattal kötelezhető a megajándékozott, az adózó
által az adókötelezettsége keletkezését követően
okirattal juttatott ajándék értékének erejéig, kivéve,
ha az ingyenes előnytől neki fel nem róható módon
elesett [Art 59. § (1) bekezdés b) pont]. A körben,
hogy a mögöttes felelősség alapján a felperes
kötelezhető-e az adózó elleni végrehajtási eljárás
során felmerült végrehajtási költség megfizetésére,
az elsőfokú bíróság az Art. 6. § (3) bekezdés a)
pontjára hivatkozott, amely kimondja, ha e törvény
másként nem rendelkezik, az adóelőleg, az
adóelőleg-kiegészítés, továbbá a bírság, a pótlék és a
költség tekintetében az adóra vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni. Azonban arra
hivatkozott a felülvizsgálati kérelemben a felperes,
hogy amennyiben a végrehajtási költség egy tekintet
alá esik az adó fogalmával, annak megfizetésére a
felperes azért nem köteles, mert a végrehajtási
költség fizetési kötelezettség az ajándékozási
szerződés megkötését megelőzően keletkezett, ezért
nem állnak fenn az Art. 59. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti feltételek.
[23] A Kúria hangsúlyozza, hogy az Art. 6. § (3) bekezdés
a) pontja értelmében a felmerült végrehajtási költség
vonatkozásában a felek által sem vitatottan az adóra
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ebből
következően az Art. 59. § (1) bekezdés b) pontja
alapján a mögöttes felelősségre alapozva a
végrehajtási költség megfizetésére határozattal a
megajándékozott csak akkor kötelezhető, ha az
adózó végrehajtási költség fizetési kötelezettsége
keletkezését követően következett be az
ajándékozás. A jelen ügyben azonban 2020. július 7.
napját követően, az adózó önkéntes teljesítésének
hiányában indult végrehajtási eljárás során merült fel
végrehajtási költség (2020. október 12.), azaz
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[24]

[25]

[26]

[27]

később, mint ahogy a 2018. március 23-i
ajándékozási szerződést a szerződő felek
megkötötték. Ezért jogszabálysértően kötelezte az
adóhatóság a végrehajtási költség megfizetésére a
felperest és jogszabálysértő az elsőfokú ítélet is e
körben.
Az elsőfokú ítélet és a felülvizsgálati kérelem szerint
sem volt vitatott a felek között, hogy az adózónak
fizetési kötelezettsége keletkezett, annak nem tett
eleget és az sem, hogy a felperesnek mögöttes
felelőssége áll fenn. A kötelezés mértéke, vagyis az
ajándék értéke azonban vita tárgyát képezte. Az
ajándékozási szerződés 2. pontja és a tényvázlat
alapján, mind az adóhatóság, mind az elsőfokú
bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az
ajándékozott ingatlan értéke az ajándékozó
haszonélvezeti jogának, illetve a bejegyzett özvegyi
jog értékének figyelmen kívül hagyásával került
28 000 000 Ft-ban meghatározásra, ezért ezt az
összeget tekintették az Itv. 59. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti értéknek (ajándék értékének erejéig).
A peres felek között a vita abban állt, hogy az ajándék
értékének meghatározásánál a 28 000 000 forintos
értéket a vagyoni értékű jogokkal csökkenteni kell-e
a felek megállapodása alapján. E körben az
adóhatóság döntése ellentmondásos.
Az ingatlan tulajdonjogának, valamint az
ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak a
megszerzését (megszüntetését) az ingatlanügyi
hatósághoz kell bejelenteni illetékkiszabásra az azt
tartalmazó szerződés (okirat), valamint az állami
adóhatóság által erre a célra rendszeresített – a felek
adóazonosító számát vagy az ennek hiányára utaló
nyilatkozatot is tartalmazó – nyomtatvány
benyújtásával, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre
irányuló
kérelemmel
egyidejűleg,
az
illetékkötelezettség keletkezését követő 30 napon
belül [Itv. 91. § (1) bekezdés].
A B400-as adatlapot az illetéktörvény szerint
bejelentésre kötelezett személynek kell ingatlan
ajándékozása
vagy
ingatlan
visszterhes
vagyonszerzés útján történő megszerzése esetén a
vagyonszerzést megalapozó okirat ingatlanügyi
hatósághoz történő benyújtásával egyidőben, kitöltve
benyújtania. A nyomtatványon az ingatlan
vagyonszerző
által
megszerzett
tulajdoni
hányadának forgalmi értékére vonatkozó rész
kitöltésének elsődleges célja, hogy a vagyonszerző
az adatlap kitöltésével tegyen eleget forgalmi érték
bejelentési kötelezettségének. A vagyonszerző azt az
értéket köteles feltüntetni, amely érték a valós
forgalmi értéknek felel meg, tehát amilyen
ellenértékben egymástól független felek az adott
ingatlan/tulajdoni
hányad
értékesítésekor
megállapodnának. Abban az esetben, ha a
vagyonszerzés alapjául szolgáló okiratban a felek
ellenértéket kötöttek ki, vagy az ingatlan értékét
meghatározták, akkor fő szabály szerint forgalmi
értékként ezen értéket kell rögzíteni.
Ha az adóhatóság az adózó által bejelentett forgalmi
értéket elfogadja, úgy az illeték kiszabása ezen érték
alapulvételével fog történni. Amennyiben az
adóhatóság a bejelentett értékkel nem ért egyet, a
forgalmi értéket a jogszabály által meghatározott
módon az adóhatóság állapítja meg [Itv. 69. § (1)
bekezdés]. Arra nincs lehetősége az adóhatóságnak,
hogy az ingatlan forgalmi értékét a fennálló vagyoni

értékű jogok figyelmen kívül hagyásával állapítsa
meg, mert ez az eljárás ellentétes az Itv. 72. §-ában
foglaltakkal.
Az
adásvételi
szerződésből
egyértelműen következik, hogy a szerződő felek a
bejelentett értéket a tehermentes ingatlant terhelő
forgalmi értékkel egyezően határozták meg. Ezt
figyelembe véve szükséges az Itv. 72. § (4)
bekezdése alkalmazása, tehát a vagyoni értékű jogok
értékével csökkenteni kell a forgalmi értéket.
[28] A jelen ügyben az adóhatóságnak az Itv. 59. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti értéket kellett
megállapítania, azonban az illetékmentesség ellenére
is meg kellett állapítania az ingatlan forgalmi értékét.
Ennek meghatározásakor – a fentiek szerint –
figyelembe kellett volna vennie az ingatlant terhelő
vagyoni értékű jogokat is. Ezzel összhangban,
azonos jogértelmezés mentén kellett volna
meghatároznia az Itv. 59. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti értéket. Csak így lehet az ingatlan értékét
ellentmondásmentesen
meghatározni.
A
felülvizsgálati tárgyaláson az alperes egyértelműen
úgy nyilatkozott, hogy a B400-as adatlapon
bejelentett 28 000 000 Ft-os értéket az ingatlan
forgalmi értékeként elfogadta, azt nem kívánta
vitatni. E tény ellentmondásban áll az Itv. 59. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti érték meghatározásakor
kifejtett adóhatósági állásponttal, mely szerint „jelen
ügyben az ajándék értéke bír relevanciával, mely az
ajándékozási szerződés alapján egyértelmű, illetve az
sem kétséges, hogy ezen érték meghatározásánál a
haszonélvezeti jog figyelmen kívül hagyásra került”.
Ezen álláspont mellett az adóhatóság a bejelentett
28 000 000 forintos forgalmi értéket nem fogadhatta
volna el, azt a vagyoni jogok értékével növelt
mértékben kellett volna meghatároznia.
[29] Mindezek alapján a Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét
a Kp. 121. § (1) bekezdése alapján megváltoztatta és
az alperes határozatát az elsőfokú határozatra
kiterjedően hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú
adóhatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. Az új
eljárásban az elsőfokú adóhatóságnak a Kúria jelen
ítéletében kifejtettek alapján kell az új döntést
meghoznia és az Itv. 59. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti érték és az ingatlan forgalmi értékének
meghatározásakor az elfoglalt jogi álláspontjával
összhangban kell eljárnia.
(Kúria Kfv.V.35.049/2022/8.)
Az önkormányzati tulajdonra vonatkozóan a
vagyonkezelő gyakorolja a tulajdonhoz
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fűződő részjogosítványokat és terhelik a tulajdonos
kötelezettségei. A tulajdon külön törvény szerint
meghatározott, a tulajdonos személyéhez kapcsolódó
státuszkérdéseiről azonban nem rendelkezhet [2016.
LXXIV. törvény (Tvtv.) 11/B. (1) bek.; 104/2017. (IV.
28.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 7. § (1) bek.;
2011. CXCVI. törvény (Nvtv.) 11. § (8) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az alperes – településkép-védelmi hatáskörében
eljárva – hivatalból eljárást indított reklámok
közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót
tartó berendezések elhelyezésére vonatkozó
jogszabályok megsértése miatt.
[2] Az alperes a 2021. június 29-én kelt BP–
03/102/00009-73/2021. számú határozatában (a
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továbbiakban: alperesi határozat) megállapította,
hogy Budapest III. kerület közterületén 1 db
reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése
jogszabálysértő.
[3] Az érintett ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban
kivett iroda, raktár és étterem és üzemanyagtöltőállomásként van nyilvántartva az Önkormányzat 1/1
arányú tulajdonát képezi azzal, hogy az ingatlan
vagyonkezelője az ügy felperese. A reklámhordozót
tartó berendezés elhelyezésre szolgáló földrészlet
védett régészeti lelőhelyen helyezkedik el.
[4] Az alperes a jogszabálysértés megállapításával
egyidejűleg határozatában egyetemlegesen kötelezte
az ingatlan tulajdonosának vagyonkezelőjét, azaz a
felperest és a reklámhordozót tartó berendezés
tulajdonosának teljes körű üzemeltetési szerződéssel
rendelkező
képviselőjét
(a
továbbiakban:
üzemeltető), hogy a hivatkozott reklámtartó
berendezést a határozat véglegessé válását követő 8
napon belül távolítsa el.
[5] Az alperes az Országos Építésügyi Nyilvántartás
adataira, valamint a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban Tvtv.) 1.
melléklet 6. pontjára, valamint a Tvtv. 11/B. § (1)
bekezdésében
foglaltakra
hivatkozással
megállapította,
hogy
–
a
jogszabályban
meghatározott kivétellel – a földrészleten nem
helyezhető el reklámhordozót tartó berendezés és
reklám csak „az adott terület fokozott védelmi
besorolása szerinti jelleget nem befolyásoló
funkcionális
célokat
szolgáló
utcabútor”.
Megállapította továbbá, hogy az óriásplakát és a
reklámhordozót tartó berendezés nem utcabútor,
egyebekben Óbuda-Békásmegyer településképének
védelméről szóló, Budapest Főváros III. kerület
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 36/2017. (IX. 29.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Ör.) sem ad lehetőséget
óriásplakátok kihelyezésére.
A kereseti kérelem és a védirat
[6] A felperes kereseti kérelmében a határozat
megváltoztatását kérte úgy, hogy a bíróság a
reklámhordozót tartó berendezés eltávolítására az
üzemeltetőt kötelezze, másodlagosan az alperesi
határozat hatályon kívül helyezését és az alperes új
eljárásra kötelezését kérte.
[7] Álláspontja szerint a határozat elsődlegesen azért
jogszabálysértő, mivel a jogsértés megállapítása –
ami Tvtv. 11/B. § (1) bekezdésében foglaltak, mind
az Ör. alapján megvalósul – nem vonhatja maga után
a településkép védelméről szóló törvény reklámok
közzétételével
kapcsolatos
rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1)
bekezdése szerinti egyetemleges kötelezést. E
körben arra is hivatkozott, hogy a közigazgatási
szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi
CXXV. törvény (továbbiakban: Szankciótv.) 2. § (1)
bekezdése alapján azzal szemben lehet szankciót
alkalmazni, akinek a felelősségét a közigazgatási
hatóság megállapította. Nézete szerint a határozat a
Szankciótv. indokolásában foglalt fokozatos
szankcionálás elvébe ütközik. Az alperesi
hatóságnak továbbá, miután megállapította a
reklámozó és a reklámot közzétevő személyét,
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elsődlegesen velük mint felelősökkel szemben kellett
volna a jogszabály szerinti szankciót alkalmaznia.
[8] Az alperes védiratában a kereset elutasítását kérte,
mivel a felperes felelőssége fennáll, hiszen az egyes
ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő
átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes
törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC.
törvény rendelkezései szerint ő van a kérdéses
területen vagyonkezelői joggal felruházva. A Korm.
rendelet 7. § (1) bekezdése előírja az egyetemleges
kötelezést. Az alperes hatáskörét a 104/2017. (IV.
28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésére és a (3)
bekezdés a) és b) pontjára alapította, mely szerint
mérlegelési lehetősége van.
Az elsőfokú bíróság ítélete
[9] Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította.
A felperessel szemben alkalmazott jogkövetkezmény
kapcsán rögzítette, hogy a közigazgatás számos
esetben alkalmaz hátrányos intézkedéseket, amelyek
nem minősülnek szankciónak. A reklámhordozó
eltávolítására kötelezés, mint hatósági aktus,
hátrányos ugyan a felperesre nézve, de nem a
felperesi
magatartást
szankcionálja,
mivel
felelősségét, az alperesi határozat nem állapította
meg.
[10] Az ítélet indokolása szerint nem a felperes helyezte
el a régészeti lelőhelynek minősülő földrészleten a
reklámhordozót tartó berendezést, illetőleg annak
elhelyezéséhez nem járult hozzá, azonban
mindezektől függetlenül, figyelemmel a Korm.
rendelet 7. § (1) bekezdésének második mondatára,
egyetemlegesen kötelezésre került. A vagyonkezelő
a korlátlan ideig átengedett használati jog okán egy
tekintet alá esik a földrészlet tulajdonosával. A
felperessel szemben tehát nem közigazgatási
szankció került alkalmazásra a Korm. rendelet 7. §
(1) bekezdésének második mondata alapján, minek
következtében a felperes a Szankciótv. 2. § (1)
bekezdésében foglaltak sérelmére alappal nem
hivatkozhatott, mert a hivatkozott rendelkezés a
kifejtettekre tekintettel a felperes vonatkozásában
nem értelmezhető.
[11] A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésének második
mondata a reklámhordozót tartó berendezés
eltávolítására vonatkozik. Az alperes jelen perben
vitatott határozatában rendelkezett erről, a
jogszabálynak megfelelően állapítva meg az
egyetemleges felelősséget. Az elsőfokú bíróság
rögzítette, hogy az alperes arra alapítottan kötelezte a
felperest, hogy mint vagyonkezelő, kvázi tulajdonosi
jogosítványokkal rendelkezik, illetőleg a korlátlan
ideig átengedett használati jog okán. Mindezek
alapján megállapította, hogy az alperes határozata a
kereseti kérelem által vitatott körben nem
jogszabálysértő.
A felülvizsgálati kérelem és az ellenkérelem
[12] A felperes felülvizsgálati kérelmében kérte a Kúriát,
hogy az ítéletet helyezze hatályon kívül és utasítsa az
elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új
határozat hozatalára.
[13] A kérelem szerint a jogerős ítélet jogszabálysértő,
tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet 7. § (1)
bekezdésének rendelkezése egyértelmű abban a
kérdésben, hogy a jogalkotó az ingatlan tulajdonosát
nevesíti
az
egyetemleges
felelősség
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[14]

[15]

[16]

[17]

megállapításának jogszabályi lehetőségeként. Ő
viszont nem tulajdonosa, hanem törvény által kijelölt
vagyonkezelője az ingatlannak. A nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvtv.) 11. § (8) bekezdésére hivatkozva állította,
hogy vagyonkezelőként nem adhat polgári jogi
igényt megalapozó tulajdonosi hozzájárulást, ezt
csak a tulajdonos teheti meg.
Hivatkozása szerint a Szankciótv. 2. § (1) bekezdése
alapján azzal szemben lehet szankciót alkalmazni,
akinek a felelősségét a közigazgatási hatóság
megállapította. Az ő felelősségét a közigazgatási
hatóság azonban nem állapította meg, így vele
szemben a szankció alkalmazása nem jogszerű. Mint
vagyonkezelőt sem a Korm. rendeletben, sem az Ör.ben meghatározott tilalmak megszegése és
kötelezettségek elmulasztása kapcsán felelősség nem
terheli.
Álláspontja
szerint
a
bíróság
ítéletében
jogszabálysértő módon, tévesen értelmezte, hogy egy
a vagyonkezelésében álló ingatlan tekintetében nem
minősül szankciónak az, amikor általa semmilyen
módon el nem ismert és nem támogatott jogsértő
magatartás megszüntetésére őt kötelezik. A perbeli
eseten túlmenően a hivatkozott törvényi
vagyonkezelési jogosultság folytán a felperes a Duna
minkét oldalán rendkívül jelentős számú ingatlan
esetében köteles – elsősorban árvízvédelmi feladatai
ellátására tekintettel – a vagyonkezelési feladatot
ellátni.
Érvelése szerint továbbá a Tvtv. nem ad
felhatalmazást arra, hogy a Korm. rendelet a reklám
közzétevőjén túl a tulajdonos tekintetében bármilyen
szankciót alkalmazzon. A Korm. rendelet 7. §-ának
szabályozása
túlterjeszkedik
a
törvényi
felhatalmazás keretében biztosított szabályozási
lehetőségeken azzal, hogy a Tvtv. a vagyonkezelővel
szemben még elméleti lehetőséget sem ad a Korm.
rendelet szerinti marasztalásra.
Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a perbeli
nyilatkozataiban foglaltakat fenntartva az elsőfokú
ítélet hatályában fenntartását kérte.

A Kúria döntése és jogi indokai
[18] A felülvizsgálati kérelem nem alapos.
[19] A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) 115. § (2) bekezdése
alapján alkalmazandó 108. § (1) bekezdése szerint a
Kúria a jogerős ítéletet a felülvizsgálati kérelem, a
csatlakozó felülvizsgálati kérelem és a felülvizsgálati
ellenkérelem keretei között bírálja el. A Kp. 85. §
(1)–(2) bekezdése alapján a bíróság a közigazgatási
tevékenység
jogszerűségét
a
közigazgatási
tevékenység
megvalósításának
időpontjában
fennálló tények alapján vizsgálja.
[20] A Tvtv. 11/B. §-a (1) bekezdése szerint a település
közigazgatási területéhez tartozó – a törvény
mellékletében meghatározott – fokozott védelem
alatt álló területen lévő közterületen és
magánterületen reklámhordozó és reklám –
jogszabályban meghatározott kivétellel – nem
helyezhető el. Az 1. melléklet 1. és 6. pontjában
meghatározott közterületen és magánterületen a
jogszabályban meghatározott, az adott terület
fokozott védelmi besorolása szerinti jelleget nem
befolyásoló funkcionális célokat szolgáló utcabútor
elhelyezhető.

[21] A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a reklám
közzétételének megszüntetéséért és a reklámhordozó
eltávolításáért a reklámozó és a reklám közzétevője
egyetemlegesen felel. A reklámhordozót tartó
berendezés
eltávolításáért
ugyanakkor
a
reklámhordozót tartó berendezés tulajdonosa és az
ingatlan
tulajdonosa
tartozik
egyetemleges
felelősséggel.
[22] A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében a
reklámok
közzétételére,
reklámhordozó
és
reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésére
vonatkozó szabályok betartását az illetékes fővárosi
és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)
hivatala ellenőrzi. A (3) bekezdés kimondja, hogy a
járási hivatal a Tvtv. szerinti közigazgatási bírság
kiszabása során a közigazgatási szabályszegések
szankcióiról szóló törvényben meghatározott
szempontok mellett mérlegeli, hogy
a) a jogsértés milyen mértékben sérti vagy
akadályozza a Tvtv. 11/A. § (1) bekezdésében
meghatározott értékek megőrzését vagy kialakítását,
és
b) a szabálytalanul kihelyezett reklámhordozó,
reklámtartó berendezés veszélyezteti-e az emberi
élet- és vagyonbiztonságot.
[23] A Szankciótv. 2. §-ának (1) bekezdése szerint a
közigazgatási szabályszegésért való felelősség
megállapítása esetén a közigazgatási hatóság
közigazgatási szankciót alkalmaz.
[24] A perbeli esetben a jogkérdés az, hogy a
reklámhordozó eltávolítását illetően a szankció,
illetve joghátrány alkalmazásának jog szerint mely
jogalany a címzettje; az ingatlantulajdonos esetén
helyébe lép-e a vagyonkezelő.
[25] Az Nvtv. 11 § (8) bekezdése alapján a vagyonkezelőt
– ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés
másként nem rendelkezik – megilletik a tulajdonos
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei azzal,
hogy
a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint –
jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra
közérdekből külön jogszabályban feljogosított
szervek javára alapított használati jog, vezetékjog
vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom,
továbbá a helyi önkormányzat javára alapított
vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg,
b) a vagyont biztosítékul nem adhatja,
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, a
vagyonkezelői jogot harmadik személyre a
törvényben foglalt kivétellel nem ruházhatja át, és
nem terhelheti meg, valamint polgári jogi igényt
megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi
hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő nemzeti
vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági
eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló,
továbbá az ingatlanra közérdekből külön
jogszabályban feljogosított szervek javára alapított
használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen
okokból alapított szolgalomhoz, továbbá a helyi
önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történő
hozzájárulást.
[26] A Kúria a felperes értelmezésével szemben
megállapította, hogy ezek a jogszabályi korlátok nem
általában érintik a vagyonkezelő tulajdonos nevében
gyakorolt hozzájárulását, hanem csak a felsorolt
kivételekkel. Egyébiránt a főszabály szerint a
vagyonkezelőt minden kétséget kizáróan megilletik a
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[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos
kötelezettségei. Csupán a tulajdonjog alapvető
státuskérdéseiben nem száll át a tulajdonos joga.
Jelen ügyben nem az ingatlantulajdont érintő
rendelkezésről vagy a vagyon megterheléséről van
szó. Sokkal inkább a használati jogok gyakorlásáról,
aminek tekintetében a vagyonkezelő jogosult és
kötelezett eljárni. A reklámhordozót tartó berendezés
eltávolításának elrendelésére részben azért került sor,
mert az ingatlan védett régészeti lelőhelyen
helyezkedik el, részben pedig azért, mert a
reklámhordozót tartó berendezés tulajdonosa nem
igazolta, hogy a reklámhordozót tartó berendezés
mikor került kihelyezésre, továbbá az elhelyezést
nem tudta alátámasztani használati szerződéssel,
illetőleg építési engedély bemutatásával. Az ingatlant
érintő használati jogok Nvtv. 11. § (8) bekezdése
szerinti teljes körű gyakorlójaként azonban
önkormányzati tulajdon esetén a vagyonkezelőt
terheli a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti
kötelezettség.
A Tvtv. szabályozási logikája sem ellentétes ezzel a
jogértelmezéssel, mire is analógiaként adódik a 11/E.
§ (1) bekezdése, miszerint aki idegen vagyontárgyon
a tulajdonos, a bérlő, illetve állami vagy
önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgy esetén
a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulása
nélkül plakátot helyez el (tartósan rögzít),
közigazgatási bírsággal sújtható. A vagyonkezelői
jog gyakorlója itt is az állami vagy önkormányzati
tulajdonos helyébe lép.
A felperes felvetette – határozott indítvány nélkül – a
Korm. rendelet szabályozása alkotmányosságának
kérdését. Figyelemmel a Tvtv.-re, a Kúria nem
tartotta indokoltnak az Alkotmánybírósághoz való
fordulást.
A Kúria szerint a vagyonkezelői jogokat gyakorló
felperest tehát terhelik a tulajdonos kötelezettségei a
teljeskörűen átengedett használati jog gyakorlása
körében. Az ítélet indokolásával ellentétben
megállapítható, hogy a felperes ezt a jogértelmezést
kezdettől támadta. Hivatkozása a jogok Nvtv.-n túli
korlátozottságára azonban nem megalapozott.
Mindezek folytán a Kúria az érdemben helyes ítéletet
a Kp. 121. § (2) bekezdése szerint hatályában
fenntartotta.
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[2]

[3]

[4]

(Kúria Kfv.VI.37.239/2022/5.)
Az önkormányzati rendelet más jogszabályba
ütközését állító indítványban nem elegendő
255
idézni
a
felperes
önkormányzati
rendelet

törvényellenességét alátámasztó érveit, mert az
indítványnak a bíró belső meggyőződését kell
tükröznie. A bírónak az előtte fekvő ügyben az
alkalmazandó jog tekintetében kell állítania az
önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközését
[2017. évi I. törvény (Kp.) 37. § (1) bek. f), g) pont, 143.
§ (2) bek.; 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 12/A. §
(1)–(2) bek.].
Az indítvány alapjául szolgáló tényállás
[1] Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.
október 9. napján fogadta el a helyi építési
szabályzatról szóló 24/2016. (XII. 9.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 20/2019. (X. 10.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör1.). Az

[5]

[6]

Ör1. – iratok között fellelhető, a Nemzeti
jogszabálytárból 2019. október 16. napján letöltött –
50. §-a szerint, e rendelet a kihirdetésének napját
követő 30. napon lép hatályba. Az Ör1.-ben az ún.
Temető tábla Lke-13, Lke-14 és Vi-5 építési övezeti
jel alatt szerepelt.
A Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész (a
továbbiakban: főépítész) az Ör1.-hez 2019. október
1. napján PE/AF/00003-8/2019. számon adott záró
szakmai véleményt. Ennek 2. pontjában – többek
között – kifejtette, hogy nem tartja átgondoltnak,
hogy az Öregfutó út – Nemeskéri-Kiss Miklós út –
Rómaiak útja – Összekötő út (ún. Temető tábla) által
határolt telektömbön belül nem a rendelkezésre álló
összes mezőgazdasági területet sorolják át lakó- vagy
vegyes területté; a tervezett kiszolgáló utak egy része
zsákutcaként
tud
csak
megvalósulni;
a
közművezetékek is csak részben és nem a
leggazdaságosabb nyomvonalon készülhetnek el;
nem derül ki a dokumentációból, hogy a területen
létesíthető több száz lakás miatt ideköltöző lakosság
ellátása hogyan lesz biztosítható (oktatási, nevelési,
szociális, egészségügyi intézmények, közösségi
közlekedés); a tömbön belül mozaikszerűen
létrejövő, radikálisan eltérő területhasználatból
állandó konfliktushelyzet alakulhat ki; a megmaradó
Má-1 jelű övezet telkein olyan beépítés valósul meg,
ami a lakó- és településközpont területté alakítást
megnehezíti vagy megakadályozza; felhívta továbbá
a figyelmet a gépkocsilehelyezésre vonatkozó
szabályokra is.
A főépítész a 2019. október 15. napján kelt,
PE/AF/00003-9/2019. számú iratával a záró szakmai
véleményét visszavonta arra hivatkozással, hogy az
Ör1. a benyújtott formában – jogszabályon alapuló
ellentmondások miatt – jogszerűen nem fogadható el.
Ismételten felhívta a figyelmet a záró szakmai
véleményben 2. pont alatt kifejtettekre.
Az érintett önkormányzat – a 2019. szeptember 9.
napján közte és az indítványozó bíróság előtt
folyamatban lévő per felperese (a továbbiakban:
felperes)
között
létrejött
településrendezési
szerződésre hivatkozással – 2019. október 22-én a
fentiekről tájékoztatta a felperest. Ezt követően az
érintett önkormányzat képviselő-testülete a 2019.
november 5-én tartott rendkívüli ülésén fogadta el az
indítvánnyal érintett, a helyi építési szabályzatról
szóló 24/2016. (XII. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról
szóló
20/2019.
(X.
10.)
önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről
rendelkező – 2019. november 9. napján hatályba
lépett és 2019. november 10. napján hatályát vesztett
– 23/2019. (XI. 6.) önkormányzati rendeletet (a
továbbiakban: Ör2.).
Az érintett önkormányzat polgármesterének
megkeresésére a Pest Megyei Kormányhivatal 2019.
december 12. napján, PE/AF/00003-12/2019.
számon – egyebek mellett – arról tájékoztatta az
érintett önkormányzatot, hogy az Ör1. az Öregfutó út
– Nemeskéri-Kiss Miklós út – Rómaiak útja
összekötő út által lehatárolt telektömb (azaz a
Temetőtábla) területére vonatkozó szabályozás
kivételével hatályba léptethető. E feltétel teljesülése
esetén módosító záró véleményt adnak a
dokumentációra.
A felperes a Temető táblához tartozó Göd 7051, 7052
helyrajzi számú ingatlanok telekcsoport újraosztás
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engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be az alapügy
alpereséhez mint telekalakítási hatósághoz.
Mellékelte a 2020. október 21. napján előterjesztett
kérelmére, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdése és 1. melléklet 18. táblázat 7. pontja
alapján kiadott, a telekalakítás településrendezési
követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak
való megfelelést vizsgáló szakhatóság előzetes
szakhatósági állásfoglalását. A Gödi Polgármesteri
Hivatal Jegyzője a 11/353-2/2020. számú előzetes
szakhatósági állásfoglalásában a kérelmezett
telekalakításhoz nem járult hozzá. A szakhatósági
állásfoglalás indokolása szerint az ORBIS XXI. Kft.
által készített 113/2020. munkaszámú telekalakítási
helyszínrajzot és változási vázrajzot megvizsgálva
megállapította, hogy a tervezett telekalakítás a
hatályos szabályozásnak, azaz Göd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
építési szabályzatról szóló 24/2016. (XII. 9.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) és
az ahhoz tartozó szabályozási terv (SZT) előírásainak
nem felel meg. Az érintett ingatlanok Má-1
mezőgazdasági övezetbe tartoznak, ahol a HÉSZ 2.
melléklet 1. Beépítésre szánt területek építési
övezetei 2.3. Mezőgazdasági területek táblázata
szerint a kialakítható új telek legkisebb mérete
100 000 m2. A kialakítandó telkek egyike sem felel
meg az övezeti előírásnak.
[7] A szakhatósági állásfoglalásra tekintettel az alperes a
felperes kérelmét a 2020. december 15-én kelt,
830048/3/2020. számú határozatával elutasította.
[8] A felperes keresetet terjesztett elő az alperes
830048/3/2020. számú határozatának felülvizsgálata
iránt, melyben a támadott határozat megsemmisítését
és az alperes új eljárás lefolytatására kötelezését
kérte. Kifejtette, hogy az alperes határozata olyan
előzetes szakhatósági állásfoglaláson alapszik, amely
a jogszabályba ütköző Ör2. rendelkezésén alapul. A
felperes a Kúria Önkormányzati Tanácsának
megkeresését is indítványozta az Ör2. más
jogszabályba ütközésének vizsgálata végett.
Az indítvány és az önkormányzat védirata
[9] Az indítványozó az előtte folyamatban lévő pert
felfüggesztette és a 101.K.700.511/2021/28. számú
végzésével a közigazgatási perrendtartásról szóló
2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 144. §-a
kezdeményezte a Kúria Önkormányzati Tanácsánál
az Ör2. más jogszabályba ütközésének vizsgálatát
azzal, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa állapítsa
meg az Ör2. „jogszabályba ütközését és a konkrét
esetben való alkalmazhatóságának kizártságát”.
[10] Az indítványozó bíróság szó szerint idézte a felperes
keresetében foglaltakat, ami alapján az Ör2. az
Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésébe, a XIII. cikk (1)
bekezdésébe, a XXXII. cikk (3) bekezdésébe, 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:
Korm. rendelet) 34. § (1) bekezdésébe, a 40. § (2)
bekezdés b) pontjába és az (5) bekezdésbe, a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
(továbbiakban: Jat.) 2. § (4) bekezdésének a) és b)

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

pontjába, a 9. § (2) és (3) bekezdésébe, a 17. §-ba és
a 18. § (1) bekezdésébe, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (továbbiakban: Étv.) 30/A. § (4) bekezdés a)
pontjába, valamint Göd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 33/2014. (XII. 1.) Ökt. számú
rendeletével elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) 11. § (3)
bekezdésébe és a 20. § (3) bekezdésébe ütközik.
Az indítványozó ismertette a felperes keresetben
előadott álláspontját. E szerint a tulajdonhoz való
jogával ellentétes a már elfogadott, de még hatályba
nem lépett, a tulajdonában álló ingatlanok
beépíthetőségét alapvetően megváltoztató Ör1.
hatályba nem lépését elrendelő Ör2., amely
nyilvánvalóan jogellenes jogi aktusra – a
jogszabályban meghatározott határidő lejártát
követően a főépítész által kiadott módosított záró
szakvéleményre – figyelemmel keletkezett. Mivel a
főépítész nem kezdeményezett a településrendezési
eszköz elfogadásra alkalmassá tételéhez szükséges
egyeztető tárgyalást, ezért a településrendezési
eszköz a HÉSZ módosításának elfogadásra alkalmas
volt.
Az Ör2. a felperes által előadottak szerint sérti a Jat.
9. § (2) bekezdését, mivel nincs és nem is volt olyan
másként el nem érhető szabályozási cél, amely
indokolta a rendelet meghozatalát. Másrészt
a Jat. 17. § (1) bekezdésébe ütközik, mert annak
elfogadása előtt nem készült előzetes hatásvizsgálat,
amivel egyúttal az Étv. 30/A. § (4) bekezdésének
sérelme is megvalósult. Továbbá az SZMSZ 11. § (3)
bekezdésébe ütközik az Ör2. elfogadásának alapjául
szolgáló előterjesztés „leadása” a polgármesteri
hivatal titkárságán, amely legkorábban a testületi
ülés előtt 6 nappal lehetséges. A felperes által
hivatkozott kúriai joggyakorlat alapján, a
rendeletalkotási eljárás garanciális szabályainak
sérelme az ott elfogadott rendelet közjogi
érvénytelenségét vonja maga után.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Kp. 140. § (1)
bekezdése folytán alkalmazandó 42. § (1) bekezdése
alapján az érintett önkormányzatot felhívta az
indítványra vonatkozó nyilatkozata megtételére.
Az érintett önkormányzat álláspontja szerint az
indítvány nem felel meg a Kp. 144. §-ában
foglaltaknak, mivel az Ör2.-t az indítványozó
bíróságnak a 101.K.700.511/2021. szám alatt
folyamatban lévő eljárásban nem kell alkalmaznia,
így ezen rendelet törvényességének felülvizsgálata
sem indítványozható. A kérelem benyújtásának
időpontjában a HÉSZ volt hatályos [a Jat. 12/A. § (2)
bekezdése értelmében a módosító rendelet már nem],
így a jegyző a szakhatósági állásfoglalását kizárólag
e rendeletre alapozhatta. Az indítvány teljesítésére –
az Ör2. hatályba lépésének, illetve hatály
vesztésének időpontjára tekintettel – a Kp. 146. § (1)
bekezdésének sem az a), sem a b) pontja alapján
nincsen jogi lehetőség.
Téves a bírói indítványban foglalt azon megállapítás
is, mely szerint „az állami főépítész záró szakmai
véleményében
megkövetelt
jogszabályi
követelményeket a képviselő-testület teljesítette”. A
rendelet hatályba nem lépéséről ugyanis azért kellett
rendelkezni, mert a főépítész záró szakvéleményét a
testület nem építette be a rendeletbe, azt nem vette
figyelembe. A főépítész a záró szakvéleményében
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feltételeket határozott meg, ezek javítása
maradéktalanul nem történt meg. Emiatt az Ör2. nem
sértette a Korm. rend. megjelölt rendelkezéseit.
[16] Az érintett önkormányzat szerint az Ör2. az
indítványozó
által
felhívott
alaptörvényi
rendelkezéseket sem sérti, mert az Ör1. még nem
lépett hatályba, így ahhoz nem fűződött semmilyen
joghatás, ennek okán pedig a hatályba nem lépéséről
rendelkező Ör2. semmilyen többletjogosítványt nem
vont el sem a felperestől, sem mástól. Nem ütközik
az Ör2. a Jat. 2. § (4) bekezdésének a) és b) pontjába,
a 9. § (2) és (3) bekezdésébe, a 17. §-ba és a 18. § (1)
bekezdésébe sem. A rendelet megfelelt a tartalmi és
formai követelményeknek, illeszkedett a jogrendszer
egészébe, és teljesítette a jogalkotás szakmai
követelményeit is, az nem ellentétes sem az Étv.
30/A. § (4) bekezdés a) pontjában, sem az SZMSZ
11. § (3) és 20. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

[17]
[18]

[19]

[20]

[21]

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének
indokai
Az indítvány nem megalapozott.
A 2019. november 9. napján hatályos Ör2.
rendelkezései:
1. § Nem lép hatályba a helyi építési szabályzatáról
szóló 24/2016. (XII. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról
szóló
20/2019.
(X.
10.)
önkormányzati rendelet a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény 9. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltak alkalmazásával.
2. § Ez a rendelet 2019. november 9. napján lép
hatályba.
A Kp. 139. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati
rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára
irányuló eljárásban a Kp. szabályait a XXV.
fejezetben foglalt eltérésekkel, a normakontroll
sajátosságaira figyelemmel kell alkalmazni. A Kp.
140. § (1) bekezdése értelmében a normakontroll
eljárást indítvánnyal kell megindítani, amelyre a
keresetlevél szabályait kell alkalmazni. Ezen utaló
szabályból következően az indítványnak meg kell
felelnie a Kp. 37. § (1) bekezdés f) és g) pontja
szerinti követelményeknek, azaz tartalmaznia kell az
önkormányzati rendelet konkrét rendelkezéseivel
okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló
tények, illetve azok bizonyítékai előadásával és a
Kúria Önkormányzati Tanácsának döntésére
irányuló határozott kérelmet.
A Kp. 143. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati
rendelet
más
jogszabályba
ütközésének
megállapítására
irányuló
indítványnak
a
keresetlevélhez képest többletelőírásoknak is meg
kell megfelelnie, így a jogszabályok puszta
megjelölésén túl szükséges annak előadása is, hogy
az indítványozónak a szóban forgó rendeletet az
előtte fekvő eljárásban alkalmaznia kell, és miként
jutott arra a következtetésre, amely szerint az
önkormányzati rendelet (vagy annak valamely
rendelkezése) törvénysértő. Ezen előadáshoz
kapcsolódóan kell határozott kérelmet előterjeszteni
arra, hogy a más jogszabállyal ellentétesnek tartott
rendelkezést a Kúria Önkormányzati Tanácsa
semmisítse
meg
(Köf.5035/2019/4.,
Köf.5040/2021/3.).
A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította,
hogy az indítvány a Kp. 37. § (1) bekezdés f) és g)
pontja szerinti követelményeknek nem felel meg, az
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indítványozó bíróság pusztán a felperes perben
előterjesztett kezdeményezését továbbította. Az
önkormányzati
rendelet
más
jogszabályba
ütközésének vizsgálatára irányuló bírói indítványnak
a bíró belső meggyőződését kell tükröznie. Nem
elegendő a felperes keresetében foglaltak idézése és
annak a rögzítése, hogy a felperes szerint a támadott
rendelkezés más jogszabályba ütközik. Az
indítványozó maga nem fejtette ki, hogy a meglátása
szerint miért sérti az Ör2. a megjelölt jogszabályi
rendelkezéseket. Indítványában kizárólag a felperes
előadása szerinti tényállást ismertette (az ügyben
irányadó tényállást elsőként a Kúria Önkormányzati
Tanácsa állapította meg), majd utalt a felperes
keresetben kifejtett álláspontjára és rögzítette, hogy
„[a Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés b) pontja és (5)
bekezdése alapján] egyeztető tárgyalás összehívására
nem került sor, ezért szükséges vizsgálni az Ör2.
számú rendelet felperes keresetlevelében kifejtettek
szerint a magasabb szintű jogszabályokba történő
ütközését, és a konkrét ügyben történő
alkalmazását”.
[22] A Kúria megállapította, hogy az indítvány nem
tartalmazza azt sem, hogy az a Kp. 146. § (1)
bekezdése a) vagy b) pontján alapul-e, amelynek
megjelölése azért sem nélkülözhető, mert az
indítvány hatályban nem lévő önkormányzati
rendelet
más
jogszabályba
ütközésének
megállapítását kérte. A Jat. 12/A. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján a kihirdetett, de még hatályba nem
lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés
tartalmának a 9. § (2) bekezdése szerinti
megváltoztatását vagy hatályba nem lépését
kimondó jogszabályi rendelkezés a hatályba nem
lépésről rendelkező jogszabályi rendelkezés esetén a
változtatással érintett jogszabály vagy jogszabályi
rendelkezés hatályba léptető rendelkezésében
megállapított időpontban végrehajtottá válik. A Jat.
12/A. § (2) bekezdése értelmében e végrehajtottá vált
rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon
hatályát veszti. Az előzetes szakhatósági
állásfoglalás
kiadására
irányuló
kérelem
benyújtásának az időpontjában, vagyis 2020. október
hó 21. napján tehát az Ör2. nem volt hatályban. Az
elsőfokú bíróság ugyanakkor adós maradt annak a
megjelölésével, hogy a 2020. október 21. napján kelt
kérelem alapján indult eljárásban született előzetes
szakhatósági állásfoglalás, és az azon alapuló
határozat jogszerűségének felülvizsgálatára irányuló
közigazgatási perben miért tekinti az Ör2.-t
alkalmazandó jogszabálynak.
[23] A fentiekre tekintettel a Kúria Önkormányzati
Tanácsa az indítványt a Kp. 142. § (2) bekezdése
alapján elutasította.
(Kúria Köf.5.007/2022/6.)

EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
HATÁROZATAI
I.
C-187/21. sz. FAWKES Kft. kontra Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága ügyben 2022.
június 9-én hozott ítélet
1)
A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló,
1992. október 12‑i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 30.
cikke (2) bekezdésének a) és b) pontját úgy kell
értelmezni, hogy a vámérték e rendelkezésnek
megfelelő meghatározása során a tagállami
vámhatóság szorítkozhat az általa bevitt adatokat
tartalmazó és általa kezelt nemzeti adatbázisban
szereplő adatok felhasználására, anélkül hogy –
amennyiben a fenti adatok e célból elegendők – be
kellene szereznie a más tagállamok vámhatóságainak
vagy az Európai Unió intézményeinek és
szolgálatainak birtokában lévő információkat, az
említett vámhatóság azon lehetőségének sérelme
nélkül, hogy ellenkező esetben megkeresse az említett
hatóságokat vagy intézményeket és szolgálatokat a
fenti meghatározáshoz szükséges kiegészítő adatok
megszerzése céljából.
2)
A 2913/92 rendelet 30. cikke (2) bekezdésének
a) és b) pontját úgy kell értelmezni, hogy a tagállami
vámhatóság a vámérték meghatározása során
kizárhatja a vámkezelést kérő személy más ügyleteihez
kapcsolódó, de sem nemzeti, sem más tagállami
vámhatóság által nem kifogásolt ügyleti értékeket,
azzal a feltétellel, hogy egyrészről az e tagállamba
irányuló behozatalokhoz kapcsolódó ügyleti értékeket
az említett hatóság a 2913/92 rendelet 78. cikkének (1)
és (2) bekezdése alapján, az e rendelet 221. cikkében
előírt határidőn belül és az 1994. december 19‑i
3254/94/EK bizottsági rendelettel módosított, a
Közösségi
Vámkódex
létrehozásáról
szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására
vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993.
július 2‑i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 118a.
cikkében előírt eljárás szerint előzetesen kétségbe
vonja, másrészről pedig a más tagállamokba irányuló
behozatalokhoz
kapcsolódó
ügyleti
értékek
vonatkozásában ugyanezen hatóság e kizárást a
2913/92 rendelet 6. cikkének (3) bekezdésével
összhangban a szóban forgó ügyleti értékek
valószerűségét
befolyásoló
tényezőkre
való
hivatkozással indokolja.
3)
A 2913/92 rendelet 30. cikke (2) bekezdésének
a) és b) pontjában alkalmazott, az áru értékelésével
„azonos vagy közel azonos időpontban” exportált áruk
fogalmát úgy kell értelmezni, hogy a vámérték e
rendelkezés szerinti meghatározása során a
vámhatóság az értékelendő áruk vámkezelését
megelőző 45 napot és az azt követő 45 napot magában
foglaló 90 napos időszakon belüli adatok
felhasználására
szorítkozhat,
amennyiben
az

értékelendő árukkal azonos vagy azokhoz hasonló
áruk Európai Unióba történő kivitelére irányuló, ezen
időszakban teljesített ügyletek lehetővé teszik ezen
áruk vámértékének a fenti rendelkezésnek megfelelő
meghatározását.
1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az
1996. december 19‑i 82/97/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelettel (HL 1997. L 17., 1. o.; magyar nyelvű
különkiadás 2. fejezet, 8. kötet, 179. o.) és a 2000.
november 16‑i 2700/2000/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelettel (HL 2000. L 311., 17. o.; magyar
nyelvű különkiadás: 2. fejezet, 10. kötet, 239. o.)
módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló,
1992. október 12‑i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (HL
1992. L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet,
4. kötet, 307. o.; a továbbiakban: Vámkódex) 30. cikke
(2) bekezdése a) és b) pontjának értelmezésére
vonatkozik.
2
E kérelmet a FAWKES Kft. és a Nemzeti Adó‑
és
Vámhivatal
Fellebbviteli
Igazgatósága
(Magyarország; a továbbiakban: magyar vámhatóság)
között azon határozat tárgyában folyamatban lévő
jogvitában terjesztették elő, amellyel az utóbbi a
Vámkódex 30. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján
Kínából
származó
textiltermékek
vámértékét
meghatározta (a továbbiakban: vitatott határozat).
Az alapeljárás
26
Az alapeljárás felpereseként eljáró FAWKES
2012‑ben több alkalommal importált az Unió területére
Kínából származó textilipari termékeket. A magyar
vámhatóság a Vámkódex 29. cikke alapján bejelentett
ügyleti értékeket túlzottan alacsonynak értékelte. E
hatóság, mivel úgy ítélte meg, hogy e termékek
vámértékét nem lehet az e kódex 29. cikkében
megállapított szabály szerint az ügyleti érték alapján
megállapítani, és az e kódex 30. cikkében szereplő
módszerekkel sem lehet élni, a fenti célból az említett
kódex 31. cikkét alkalmazta, és annak alapján több
határozatot fogadott el, amelyekkel szemben az
alapeljárás felperese keresetet indított az illetékes
nemzeti bíróság előtt.
27
Amint az mind az alapeljárás felperese, mind
pedig a magyar kormány által előterjesztett
észrevételekből kitűnik, amelyeket e tekintetben a
Bírósághoz benyújtott ügyiratok is megerősítenek, e
határozatokat
az
illetékes
nemzeti
bíróság
megsemmisítette. A magyar vámhatóság új határozatokat
fogadott el, amelyeket az alapeljárás felperese által
indított keresetek folytán szintén megsemmisítettek. E
hatóság ekkor meghozta a vitatott határozatot, amely a
Vámkódex 30. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján
állapította meg a vámértéket. E célból egy nemzeti
adatbázisból nyert, a vámkezelést megelőző 45 napot és
az azt követő 45 napot felölelő 90 napos időszakon belüli
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adatokat alkalmazta. Az említett hatóság az alapeljárás
felperesének más vámkezeléseit nem vette figyelembe.
28
A vitatott határozattal szembeni keresetének
alátámasztására az alapeljárás felperese először is arra
hivatkozott, hogy a magyar vámhatóságnak ahhoz, hogy
a vámértéket a Vámkódex 30. cikke (2) bekezdésének a)
vagy b) pontja alapján megállapítsa, meg kellett volna
keresnie az Unió több szolgálata, például az Európai
Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága
(TAXUD), az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és
az Eurostat, az Európai Unió Statisztikai Hivatala által
vezetett adatbázisokat. Másodszor e vámhatóságnak nem
kellett volna kizárnia az olyan egyéb behozatalokhoz
kapcsolódó ügyleti értékeket, amelyeket az alapeljárás
felperese Magyarországon és más tagállamokban anélkül
teljesített, hogy azokat az illetékes hatóságok
kifogásolták volna. Harmadszor, az alapeljárás felperese
szerint a vámérték meghatározása céljából figyelembe
vett időszaknak hosszabbnak kellett volna lennie azon 90
napos időszaknál, mint amelyre az említett vámhatóság
hivatkozott.
29
Azt követően, hogy az elsőfokú nemzeti bíróság
elutasította e keresetet, az alapeljárás felperese
felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a kérdést előterjesztő
bírósághoz, a Kúriához (Magyarország). Felülvizsgálati
kérelmének alátámasztása érdekében az alapeljárás
felperese megismételte a vámértéknek az uniós
adatbázisok megkeresésével történő meghatározására, az
említett felperes más behozatalaihoz kapcsolódó ügyleti
értékek figyelembevételére és a 90 napot meghaladó
releváns időszak kiválasztására vonatkozó állítólagos
kötelezettségre alapított kifogásait.
30
A kérdést előterjesztő bíróság szerint, ha a
vámértéknek a Vámkódex 30. cikke (2) bekezdésének a)
és b) pontja értelmében vett azonos vagy hasonló áruk
ügyleti értéke alapján történő meghatározásáról van szó,
a nemzeti vámhatóság nem mellőzheti más tagállamok
vámhatóságainak
megkeresését.
A
szükséges
információkat összegyűjtő, uniós szintű adatbázisok
hiányában a fent említett rendelkezést úgy kell
értelmezni, hogy az lehetővé teszi a tagállami
vámhatóság számára, hogy más tagállamok ilyen
hatóságaitól információkat kérjen.
31
Ezenkívül a kérdést előterjesztő bíróság úgy
véli, hogy a vámhatóság figyelmen kívül hagyhatja az
ugyanazon importőr kérelmére elvégzett korábbi
vámkezelések során figyelembe vett ügyleti értékeket,
amennyiben kétség merül fel ezen értékeknek a
Vámkódex 29. cikke értelmében vett megalapozottságát
illetően. A kérdést előterjesztő bíróság továbbá úgy véli,
hogy a vámkezelést megelőző 45 napot és az azt követő
45 napot felölelő 90 napos időszak megfelel a Vámkódex
30. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja értelmében
vett, „az áru értékelésével azonos vagy közel azonos
időpontban” az Unióba exportált áruk fogalmának.
32
E körülmények között a Kúria 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 [Vámkódex] 30. cikk[e]
(2) bekezdés[ének] a) és b) pontját, hogy vámértékként
kizárólag a tagállami vámhatóság saját vámkezelésein
alapuló adatbázisban szereplő értéket lehet és kell
figyelembe venni?
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2)
Ha az első kérdésre a válasz nemleges, akkor a
30. cikk (2) bekezdés[ének] a) és b) pontja szerinti
vámérték meghatározásakor meg kell‑e keresni más
tagállami vámhatóságot az adatbázisukban szereplő
hasonló áruk vámértékének beszerzése céljából, és/vagy
szükséges‑e bármilyen [uniós] adatbázis felkutatása, és
az abban szereplő vámértékek beszerzése?
3)
Úgy lehet‑e érteni a [Vámkódex] 30. cikk[e] (2)
bekezdés[ének] a) és b) pontját, hogy a vámérték
meghatározásakor nem vehetők figyelembe a
vámkezelést kérő saját ügyleteihez kapcsolódó, de sem
nemzeti, sem más tagállami vámhatóság által nem
kifogásolt ügyleti értékek?
4)
Úgy kell‑e értelmezni a [Vámkódex] 30. cikk[e]
(2) bekezdés[ének] a) és b) pontjában meghatározott
azzal azonos vagy közel azonos időpontra vonatkozó
követelményt, hogy az a vámkezelés előtti és utáni +/‑ 45
napban korlátozható?”
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről
Az első és a második kérdésről
33
Első és második kérdésével, amelyeket célszerű
együttesen vizsgálni, az előterjesztő bíróság lényegében
arra vár választ, hogy a Vámkódex 30. cikke (2)
bekezdésének a) és b) pontját úgy kell‑e értelmezni, hogy
a vámérték e rendelkezésnek megfelelő meghatározása
során a tagállami vámhatóság szorítkozhat az általa bevitt
adatokat tartalmazó és általa kezelt nemzeti adatbázisban
szereplő adatok felhasználására, vagy be kell szereznie a
más tagállami vámhatóságok vagy uniós intézmények és
szolgálatok birtokában lévő információkat, szükség
esetén a fenti meghatározáshoz szükséges kiegészítő
adatok megszerzése céljából hozzájuk intézett
megkeresés útján.
34
Rá kell mutatni, hogy a vámérték
megállapítására vonatkozó uniós jogi rendelkezések
méltányos, egységes és semleges rendszer létrehozására
irányulnak, amely kizárja az önkényes és fiktív
vámértékek alkalmazását. A vámértéknek tehát tükröznie
kell a behozott áru valós gazdasági értékét, és
következésképpen tartalmaznia kell ezen áru minden
gazdasági értékkel rendelkező elemét (2020. július 9‑i
Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna
Agentsiya „Mitnitsi” ítélet, C‑76/19, EU:C:2020:543, 34.
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
35
Egyébiránt a vámérték meghatározására
szolgáló, a Vámkódex 30. cikke (2) bekezdésének a)–d)
pontjában előírt különböző módszerek közötti
szubszidiárus viszonyra tekintettel a vámhatóságoknak
kellő gondossággal kell eljárniuk az e rendelkezésben
meghatározott egyes módszerek egymást követő
alkalmazását illetően, mielőtt megállapítanák az
alkalmazhatatlanságukat (2017. november 9‑i LS
Customs Services ítélet, C‑46/16, EU:C:2017:839, 52.
pont).
36
Így, amikor a vámhatóság úgy dönt, hogy a
Vámkódex 30. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
határozza meg a vámértéket, értékelését az áru
értékelésével azonos vagy közel azonos időpontban
exportált olyan azonos árukra vonatkozó adatokra kell
alapoznia, mint amelyeket a végrehajtási rendelet 142.
cikke (1) bekezdésének c) pontja határoz meg, miközben
tiszteletben kell tartania az utóbbi rendelet 150. cikkében
meghatározott azon egyéb feltételeket, amelyek többek
között az említett azonos áruk értékesítésének
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kereskedelmi szintjére és értékesített mennyiségére,
valamint az azokat előállító személyre vonatkoznak.
37
Hasonlóképpen, amikor a vámhatóság, miután
megállapította, hogy a Vámkódex 30. cikke (2)
bekezdésének a) pontjában előírt módszer nem
alkalmazható, e kódex 30. cikke (2) bekezdésének b)
pontja alapján határozza meg a vámértéket, értékelését az
áru értékelésével azonos vagy közel azonos időpontban
az Unióba exportált olyan hasonló árukra vonatkozó
adatokra kell alapoznia, mint amelyeket a végrehajtási
rendelet 142. cikke (1) bekezdésének d) pontja határoz
meg, miközben tiszteletben kell tartania az utóbbi
rendelet 151. cikkében meghatározott azon egyéb
feltételeket, amelyek azonosak az utóbbi rendelet 150.
cikkében előírt feltételekkel.
38
Ebben az összefüggésben a vámhatóságok – a
Vámkódex 30. cikke (2) bekezdése a) és b) pontjának
végrehajtása
során
őket
terhelő
gondossági
kötelezettségre tekintettel – kötelesek a rendelkezésükre
álló valamennyi információforrást és adatbázist
megkeresni a vámérték legpontosabb és a valósághoz
leginkább közelítő módon történő meghatározása
érdekében (lásd ebben az értelemben: 2017. november
9‑i LS Customs Services ítélet, C‑46/16, EU:C:2017:839,
56. pont, 2019. június 20‑i Oribalt Rīga ítélet, C‑1/18,
EU:C:2019:519, 27. pont).
39
E kötelezettségnek megfelelően valamennyi
vámhatóság köteles az általa kezelt és adatokkal feltöltött
nemzeti adatbázist felhasználni, amennyiben ezen
adatbázis biztosítja számára a Vámkódex 30. cikke (2)
bekezdése a) és b) pontjának alkalmazásához szükséges
adatokat, és azok alapján az e kódex 6. cikke (3)
bekezdésének megfelelő indokolt határozatot fogad el.
Ezzel szemben a vámhatóság nem kötelezhető arra, hogy
hivatalból vagy egyszerű kérelemre rendszeresen olyan
információforrásokhoz vagy adatbázisokhoz való
hozzáférésre törekedjen, amelyek nem szükségesek a
fenti kódex 30. cikke (2) bekezdése a) és b) pontjának
alkalmazásához, különösen akkor nem, ha az ezen
információforrásokhoz vagy adatbázisokhoz való
hozzáférése nem szabad és azonnali, vagy ha az
utóbbiakban foglalt adatok nem alkalmasak arra, hogy az
e rendelkezés alapján elfogadott határozat indokolásában
szerepeljenek.
40
E tekintetben meg kell állapítani, hogy a
vámhatóságok a Vámkódex alapján e hatóságokhoz
benyújtott vámáru‑nyilatkozatok alapján viszik be az
adatokat a nemzeti adatbázisokba. Konkrétabban, a
471/2009 rendelet 3. cikke (1) bekezdése második
albekezdésének és 4. cikke (1) bekezdésének együttes
olvasatából kitűnik, hogy a tagállamok kötelesek
nyilvántartásba venni az Unió – ugyanezen rendelet 2.
cikkének b) pontja értelmében vett – statisztikai
területének részét képező területükre irányuló
árubehozatalt
az
adatok
forrásául
szolgáló
vámáru‑nyilatkozat felhasználásával. A vámhatóságok
által beszerzett statisztikai adatok között szerepel a fenti
rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint az
árunak
az
importáló
tagállam
országhatárán
meghatározott statisztikai értéke, amelynek alapját a
113/2010 rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerint az
áru értéke képezi abban az időpontban és azon a helyen,
amikor import esetén az áru átlépi a rendeltetési tagállam
határát.
41
Az így létrehozott nemzeti adatbázisok tehát
főszabály szerint utalhatnak a Vámkódex 30. cikke (2)
bekezdése a) és b) pontjának alkalmazásához szükséges

Európai Unió Bírósága Határozatai
adatokra. Ráadásul e nemzeti adatbázisok mindegyike –
meghatározásából eredően – szabadon és azonnal
hozzáférhető az érintett tagállam azon vámhatósága
számára, amely abba adatokat visz be, és azt kezeli.
42
E körülmények között, a vámkezelés helye
szerinti tagállam vámhatóságának arra vonatkozó
esetleges kötelezettsége, hogy a más tagállamok
vámhatóságai vagy az Unió szolgálatai által létrehozott
és kezelt adatbázisokból származó adatokat használja fel,
attól a kérdéstől függ, hogy az érintett vámhatóság
képes‑e a vámértéket a Vámkódex 30. cikke (2)
bekezdése a) és b) pontjának megfelelően, azonnal a
rendelkezésére álló adatok segítségével megállapítani.
Ha e hatóság már rendelkezik az általa bevitt adatokat
tartalmazó és általa kezelt adatbázisokból származó,
ehhez szükséges információkkal, a más vámhatóságok
vagy az uniós szolgálatok által kezelt adatbázisokban
szereplő információk nem különösen hasznosak a
számára.
43
Ezenkívül az egyes nemzeti adatbázisokhoz
való szabad és azonnali hozzáférés kizárólag az érintett
tagállam azon vámhatósága számára van fenntartva,
amely azokba adatokat visz be és azokat kezeli, míg a
más tagállamok megfelelő hatóságai csak az 515/97
rendeletnek megfelelően benyújtott kérelem útján
hívhatnak le ezekből információkat.
44
Az 515/97 rendelet 1. cikkének (1)
bekezdéséből ugyanis kitűnik, hogy e rendelet
megállapítja, hogy a tagállamokban a vám‑ és
mezőgazdasági jogszabályok végrehajtásáért felelős
közigazgatási hatóságok e szabályok betartásának
biztosítása érdekében hogyan működjenek együtt
egymással és a Bizottsággal. Márpedig e segítséget vagy
e rendelet I. címe rendelkezéseinek megfelelően
megkeresés alapján, vagy az említett rendelet II. címének
megfelelően önkéntesen nyújtják olyan helyzetekben,
amelyek eltérnek a vámérték meghatározása céljából
végzett egyszerű ellenőrzéstől.
45
E körülmények között, amennyiben az érintett
tagállam nemzeti adatbázisában szereplő adatok
elegendőek e tagállam vámhatósága számára ahhoz,
hogy a Vámkódex 30. cikke (2) bekezdése a) és b)
pontjának megfelelően meghatározza a vámértéket, a
más tagállamok vámhatóságai által kezelt adatbázisokból
való
rendszeres
információszerzésre
vonatkozó
kötelezettség előírása szükségtelenül megnehezítené az
ellenőrzési eljárások lefolytatását, ami veszélyeztethetné
a csalás és az Unió pénzügyi érdekeit sértő egyéb
jogellenes tevékenységek elleni küzdelem célkitűzését. E
célkitűzés ugyanis, amelyet az EUMSZ 325. cikk és a
Vámkódex nyolcadik preambulumbekezdése mond ki,
megköveteli, hogy a vámellenőrzések kellő időben
lezáruljanak, amely lehetővé teszi a vámok hatékony és
teljes összegben történő beszedését (lásd ebben az
értelemben: 2022. március 8‑i Bizottság kontra Egyesült
Királyság [Az alulértékeléssel elkövetett csalás elleni
küzdelem] ítélet, C‑213/19, EU:C:2022:167, 209–211.
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
46
Ami az uniós szinten összegyűjtött statisztikai
adatokat illeti, különösen amelyeket a Bírósághoz
benyújtott írásbeli észrevételek említenek, azok
összesített és bizalmas jellegük miatt nem biztos, hogy
szükségszerűen tartalmaznak olyan információkat,
amelyek a vámértéknek a Vámkódex 30. cikke (2)
bekezdésének a) és b) pontja alapján történő
meghatározásához felhasználhatók.

Európai Unió Bírósága Határozatai
47
E tekintetben meg kell állapítani, hogy az
515/97 rendelet az V. címe alapján olyan
váminformációs rendszert hoz létre, amely az egyes
tagállamokban és a Bizottságnál található terminálokon
elérhető központi adatbázisból áll. Mindazonáltal e
rendelet 24. cikkének g) pontjából, valamint a 2016/346
végrehajtási rendelet (1) preambulumbekezdéséből
kitűnik, hogy a tagállamok illetékes hatóságai a releváns
eseményekkel – így az áruk lefoglalásával vagy
visszatartásával
–
kapcsolatos
információkat
szolgáltatnak a váminformációs rendszer részére. A
váminformációs rendszer tehát nem tartalmaz az Unió
vámterületén teljesített valamennyi vámkezelési
műveletről olyan információkat, amelyekből az illetékes
hatóságok minden esetben kiszűrhetik az áru
vámértékének a Vámkódex 30. cikke (2) bekezdése a) és
b) pontjának megfelelően történő meghatározásához
szükséges adatokat.
48
Hasonlóképpen, a 471/2009 rendelet 5., 6. és 8.
cikkéből kitűnik, hogy a tagállamok a behozatalról –
értékben kifejezve és az árucikk kódja szerinti bontásban
– összesített adatokat küldenek az Eurostat részére.
Márpedig, amint az a jelen ítélet 36. és 37. pontjában
megállapításra került, a vámértéknek a Vámkódex 30.
cikke (2) bekezdése a) és b) pontjának megfelelően
történő meghatározásához olyan tényezők vizsgálata
szükséges, mint például az áruk fizikai jellemzői,
minősége, jó hírneve, felcserélhetősége, valamint a
figyelembe vett értékesítések kereskedelmi szintje.
49
Következésképpen, amint arra a magyar
kormány hivatkozik, a tagállamok által az Eurostat
részére a 471/2009 rendelet alapján megküldött adatok
önmagukban nem tűnnek alkalmasnak arra, hogy
lehetővé tegyék a vámhatóság számára a vámértéknek a
Vámkódex 30. cikke (2) bekezdése a) és b) pontjának
megfelelő meghatározását.
50
Ugyanez vonatkozik minden olyan uniós
szinten létrehozott adatbázisra, amely vámügyi
információkat tartalmaz, például a vámtarifákat, a
származási szabályokat, az adókat és a kiegészítő
vámokat, a behozatali eljárásokat és alakiságokat, az
árukra vonatkozó követelményeket, a kereskedelmi
akadályokat és a kereskedelmi forgalom statisztikáit,
anélkül azonban, hogy olyan pontos információkat
szolgáltatna, amelyek lehetővé tennék a vámértéknek a
Vámkódex 30. cikke (2) bekezdése a) és b) pontjának
megfelelő meghatározását.
51
Ráadásul a vámhatóságokat a Vámkódex
végrehajtása során terhelő indokolási kötelezettség kihat
az uniós szolgálatok által kezelt adatbázisoknak a csalás
megelőzése
céljából
történő
felhasználásának
lehetőségére.
52
A Vámkódex 6. cikkének (3) bekezdése szerint
ugyanis a vámhatóság által írásban hozott olyan
határozatokban, amelyek hátrányosak a címzettjeikre
nézve, fel kell tüntetni azokat az indokokat, amelyeken
alapulnak.
53
Így a vámhatóságokat a Vámkódex végrehajtása
során terhelő indokolási kötelezettségnek először is
lehetővé kell tennie az indokok egyértelmű és kétséget
kizáró bemutatását, amelyek alapján a hatóságok
mellőzték a vámérték meghatározására szolgáló egy vagy
több, a jelen esetben a Vámkódex 29. cikkében szereplő
módszer alkalmazását (lásd ebben az értelemben: 2017.
november 9‑i LS Customs Services ítélet, C‑46/16,
EU:C:2017:839, 44. pont).
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Másodszor, ez a kötelezettség azzal jár, hogy az
említett hatóságoknak a fizetendő behozatali vámok
összegét megállapító határozatukban fel kell tüntetniük
azokat az adatokat, amelyek alapján az áruk vámértékét
– a jelen esetben a Vámkódex 30. cikkének (2) bekezdése
alapján – kiszámították, ezzel egyaránt lehetővé téve a
határozat címzettje számára a jogai lehető legjobb
feltételek mellett történő védelmét, és az ügy teljes
ismeretében annak eldöntését, hogy hasznos‑e
megtámadni ezt a határozatot, valamint a bíróságok
számára az említett határozat jogszerűségének
felülvizsgálatát (lásd ebben az értelemben: 2017.
november 9‑i LS Customs Services ítélet, C‑46/16,
EU:C:2017:839, 45. pont).
55
Még ha feltételezzük is, hogy hasznosnak
bizonyulhatnak a vámérték meghatározásához a
valamely adatbázisból származó olyan bizalmas adatok,
amelyek célja, hogy statisztikai módszerekkel felderítsék
a csalásnak minősíthető kereskedelmi modelleket, azok
nem képezhetik részét a Vámkódex 6. cikkének (3)
bekezdésében
megkövetelt
indokolásnak.
Következésképpen azt az adatbázist, amelyből ezen
információk kitűnnek, nem lehet úgy tekinteni, mint
amely a Vámkódex 30. cikke (2) bekezdésének a) és b)
pontja értelmében vett vámérték meghatározása céljából
a vámhatóságok rendelkezésére áll.
56
Mindemellett a jelen ítélet 42–55. pontjában
kifejtett megfontolások nem akadályozzák meg a
tagállami vámhatóságot abban, hogy az adott ügy
körülményeitől függően és a gondossági kötelezettségére
tekintettel megfelelő kérelmekkel forduljon más
tagállamok vámhatóságaihoz, illetve az Unió
intézményeihez és szolgálataihoz a vámérték
meghatározásához
szükséges
kiegészítő
adatok
megszerzése céljából (lásd analógia útján: 2017.
november 9‑i LS Customs Services ítélet, C‑46/16,
EU:C:2017:839, 55. pont), feltéve hogy azok a
Vámkódex 6. cikkének (3) bekezdése alapján az érintett
gazdasági szereplő tudomására hozhatók.
57
A fenti megfontolásokra tekintettel az első és a
második kérdésre azt a választ kell adni, hogy a
Vámkódex 30. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontját
úgy kell értelmezni, hogy a vámérték e rendelkezésnek
megfelelő meghatározása során a tagállami vámhatóság
szorítkozhat az általa bevitt adatokat tartalmazó és általa
kezelt nemzeti adatbázisban
szereplő adatok
felhasználására, anélkül hogy – amennyiben a fenti
adatok e célból elegendők – be kellene szereznie a más
tagállamok
vámhatóságainak
vagy
az
Unió
intézményeinek és szolgálatainak birtokában lévő
információkat,
az
említett
vámhatóság
azon
lehetőségének sérelme nélkül, hogy ellenkező esetben
megkeresse az említett hatóságokat vagy intézményeket
és szolgálatokat a fenti meghatározáshoz szükséges
kiegészítő adatok megszerzése céljából.
A harmadik kérdésről
58
Harmadik kérdésével az előterjesztő bíróság
lényegében arra vár választ, hogy a Vámkódex 30. cikke
(2) bekezdésének a) és b) pontját úgy kell‑e értelmezni,
hogy a tagállami vámhatóság a vámérték meghatározása
során kizárhatja a vámkezelést kérő személy más
ügyleteihez kapcsolódó, de sem nemzeti, sem más
tagállami vámhatóság által nem kifogásolt ügyleti
értékeket.
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A végrehajtási rendelet 150. cikkének (5)
bekezdéséből és 151. cikkének (5) bekezdéséből kitűnik,
hogy az azonos, illetve hasonló áruk ügyleti értéke alatt
az értékelendő árukkal azonos, illetve azokhoz hasonló
áruknak a Vámkódex 29. cikke alapján előzetesen
meghatározott ügyleti értéke értendő.
60
Márpedig e rendelkezések nem zárják ki, hogy a
vámértéknek a Vámkódex 30. cikke (2) bekezdése a) és
b) pontjának megfelelő, egy adott behozatalt illetően
történő meghatározása céljából figyelembe vegyék az
ugyanezen gazdasági szereplő által végzett egyéb
behozatalokra vonatkozó, e kódex 29. cikke alapján
megállapított ügyleti értékeket.
61
Mindazonáltal a Vámkódex 78. cikkének (1) és
(2) bekezdése szerint a vámhatóság az áru kiadása után
módosíthatja
a
vámáru‑nyilatkozatot,
illetve
megvizsgálhatja az érintett áruval kapcsolatos
importműveletekre vonatkozó adatokat és kereskedelmi
okmányokat. Ezenkívül a Vámkódex 221. cikkének (3)
bekezdéséből kitűnik, hogy mind az eredetileg
megállapított, mind a módosítást vagy felülvizsgálatot
követően esetlegesen megállapított vámösszeget a
vámtartozás keletkezésétől számított három éven belül
közölni kell az adóssal.
62
Végül a végrehajtási rendelet 181a. cikkéből
kitűnik, hogy amennyiben a vámhatóságoknak alapos
okuk van kételkedni abban, hogy az importált áruk
bevallott értéke az árukért megfizetett vagy megfizetendő
teljes összeget jelenti, elutasíthatják a bejelentett árat, ha
ezek a kételyek azt követően is fennállnak, hogy a
vámhatóságok az érintett személyt adott esetben minden
adat szolgáltatására és minden kiegészítő okmány
benyújtására felhívták, valamint megfelelő lehetőséget
biztosítottak számára, hogy az említett kételyeket
alátámasztó indokokról kifejtse az álláspontját (2016.
június 16‑i EURO 2004. Hungary ítélet, C‑291/15,
EU:C:2016:455, 31. pont).
63
A jelen ítélet 59–62. pontjában hivatkozott
rendelkezések összességéből kitűnik, hogy amennyiben a
tagállami vámhatóság egy adott behozatal tekintetében a
Vámkódex 30. cikke (2) bekezdése a) és b) pontjának
megfelelően határozza meg a vámértéket, kizárhatja az
ugyanazon gazdasági szereplőnek az említett tagállamba
irányuló más behozatalai alkalmával bejelentett
vámértékeket, azzal a feltétellel, hogy az említett hatóság
azokat a Vámkódex 78. cikkének (1) és (2) bekezdése
alapján, a 221. cikkében előírt határidőn belül és a
végrehajtási rendelet 181a. cikkében előírt eljárás szerint
előzetesen kétségbe vonja.
64
A helyzet eltérő abban az esetben, ha az érintett
gazdasági szereplő más tagállamokban megvalósított
behozatalokhoz kapcsolódó ügyleti értékekre hivatkozik.
Mivel ugyanis a tagállami vámhatóság nincs abban a
helyzetben, hogy befolyásolja a többi tagállam hasonló
hatóságainak arra vonatkozó döntését, hogy a
végrehajtási rendelet 181a. cikkét egy vagy több
behozatal tekintetében alkalmazzák, önmagában az a
tény, hogy ez utóbbi hatóságok nem vonták kétségbe a
szóban forgó ügyleti értékeket, nem akadályozhatja meg
az előbbi hatóságot abban, hogy értékelje az importőr
által hivatkozott ügyleti értékek valószerűségét. Ilyen
esetben e hatóságnak továbbra is lehetősége van arra,
hogy kizárja az ugyanazon gazdasági szereplő más
tagállamokba irányuló egyéb behozatalai alkalmával
bejelentett vámértékeket, azzal a feltétellel azonban,
hogy e kizárást a Vámkódex 6. cikkének (3)
bekezdésével összhangban a szóban forgó ügyleti értékek
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valószerűségét érintő tényezőkre való hivatkozással
indokolja.
65
E megfontolásokra tekintettel a harmadik
kérdésre azt a választ kell adni, hogy a Vámkódex 30.
cikke (2) bekezdésének a) és b) pontját úgy kell
értelmezni, hogy a tagállami vámhatóság a vámérték
meghatározása során kizárhatja a vámkezelést kérő
személy más ügyleteihez kapcsolódó, de sem nemzeti,
sem más tagállami vámhatóság által nem kifogásolt
ügyleti értékeket, azzal a feltétellel, hogy egyrészről az e
tagállamba irányuló behozatalokhoz kapcsolódó ügyleti
értékeket az említett hatóság a Vámkódex 78. cikkének
(1) és (2) bekezdése alapján, az annak 221. cikkében
előírt határidőn belül és a végrehajtási rendelet 118a.
cikkében előírt eljárás szerint előzetesen kétségbe vonja,
másrészről pedig a más tagállamokba irányuló
behozatalokhoz
kapcsolódó
ügyleti
értékek
vonatkozásában a fenti vámhatóság e kizárást a
Vámkódex 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban a
szóban forgó ügyleti értékek valószerűségét befolyásoló
tényezőkre való hivatkozással indokolja.
A negyedik kérdésről
66
Negyedik kérdésével az előterjesztő bíróság
lényegében arra vár választ, hogy a Vámkódex 30. cikke
(2) bekezdésének a) és b) pontjában alkalmazott, „az áru
értékelésével azonos vagy közel azonos időpontban”
exportált áruk fogalmát úgy kell‑e értelmezni, hogy a
vámérték e rendelkezés szerinti meghatározása során a
vámhatóság az értékelendő áruk vámkezelését megelőző
45 napot és az azt követő 45 napot felölelő 90 napos
időszakon belüli adatok felhasználására szorítkozhat.
67
Amint az a jelen ítélet 34. pontjában kifejtésre
került, a vámérték megállapítására vonatkozó uniós jogi
rendelkezések méltányos, egységes és semleges rendszer
létrehozására irányulnak, amely kizárja az önkényes és
fiktív vámértékek alkalmazását. A vámértéknek tehát
tükröznie kell a behozott áru valós gazdasági értékét, és
következésképpen tartalmaznia kell ezen áru minden
gazdasági értékkel rendelkező elemét.
68
Ebben az összefüggésben a vámhatóságok,
amint az a jelen ítélet 38. pontjában megállapításra került,
kötelesek a rendelkezésükre álló valamennyi
információforrást és adatbázist megvizsgálni a vámérték
legpontosabb és a valósághoz leginkább közelítő módon
történő meghatározása érdekében.
69
E célokra tekintettel kell értelmezni a
vámhatóságok azon kötelezettségét, hogy a vámértéket
az áru értékelésével „azonos vagy közel azonos
időpontban” exportált azonos vagy hasonló áruk ügyleti
értéke alapján kell meghatározni.
70
Konkrétan az a követelmény, hogy az áru
értékelésével „azonos vagy közel azonos időpontban”
exportált áruk ügyleti értékét kell figyelembe venni,
annak biztosítására irányul, hogy a kivitel időpontjához
kellően közeli időpontban létrejött ügyleteket vegyenek
figyelembe annak érdekében, hogy az értékelendő áruk
árát befolyásoló kereskedelmi gyakorlatok és piaci
feltételek
jelentős
változásának
kockázata
kiküszöbölhető legyen.
71
Így a vámhatóság főszabály szerint megteheti
azt, hogy csak az e hatóság által meghatározott, az
értékelendő áruk vámkezelését megelőző 45 napot és az
azt követő 45 napot magában foglaló 90 napos időszakon
belül az Unióba irányuló exportra eladott azonos vagy
hasonló áruk ügyleti értékeit veszi figyelembe. Ez az
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időszak ugyanis kellően közel áll a kivitel időpontjához,
és ezzel kiküszöbölhető az értékelendő áruk árát
befolyásoló kereskedelmi gyakorlatok és piaci feltételek
jelentős változásának kockázata. Következésképpen,
amennyiben az említett hatóság megállapítja, hogy
értékelendő árukkal azonos vagy azokhoz hasonló áruk
kivitelére irányuló, ezen időszakban teljesített ügyletek
lehetővé teszik ezen áruk vámértékének a Vámkódex 30.
cikke (2) bekezdése a) és b) pontjának megfelelő
meghatározását, főszabály szerint nem kötelezhető arra,
hogy kiterjessze vizsgálatát annak érdekében, hogy az az
azonos vagy hasonló áruk ezen időszakon kívül
megvalósuló kivitelét is felölelje.
72
Azonos vagy hasonló áruknak az említett 90
napos időszak alatt megvalósuló kivitele hiányában a
vámhatóság feladata annak vizsgálata, hogy került‑e sor
ilyen kivitelre hosszabb, de az értékelendő áruk
kivitelének időpontjától nem túl távol eső időszakban,
feltéve hogy e hosszabb időszak során az értékelendő
áruk árát befolyásoló kereskedelmi gyakorlatok és piaci
feltételek lényegében azonosak maradtak. A vámhatóság
csak akkor alkalmazhatja egymást követően a Vámkódex
30. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjában, illetve
ennek hiányában annak 31. cikkében előírt
vámérték‑meghatározási módszereket, ha a nemzeti
bíróság által gyakorolt felülvizsgálat mellett megállapítja
az ilyen kivitel hiányát.
73
A negyedik kérdésre tehát azt a választ kell adni,
hogy a Vámkódex 30. cikke (2) bekezdésének a) és b)
pontjában alkalmazott, az áru értékelésével „azonos vagy
közel azonos időpontban” exportált áruk fogalmát úgy
kell értelmezni, hogy a vámérték e rendelkezés szerinti
meghatározása során a vámhatóság az értékelendő áruk
vámkezelését megelőző 45 napot és az azt követő 45
napot magában foglaló 90 napos időszakon belüli adatok
felhasználására szorítkozhat, amennyiben az értékelendő
árukkal azonos vagy azokhoz hasonló áruk Unióba
történő kivitelére irányuló, ezen időszakban teljesített
ügyletek lehetővé teszik ezen áruk vámértékének a fenti
rendelkezésnek megfelelő meghatározását.
II.
C-192/21. sz. Clemente kontra Comunidad de Castilla
y León (Dirección General de la Función Pública)
ügyben 2022. június 30-án hozott ítélet
Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott
ideig
tartó
munkaviszonyról
kötött
keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28‑i
1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletét képező, 1999.
március 18‑án megkötött, a határozott ideig tartó
munkaviszonyról
szóló
keretmegállapodás
4.
szakaszának 1. pontjával ellentétes az olyan nemzeti
szabályozás, amelynek értelmében a személyes
besorolási fokozat megerősítése céljából nem vehető
figyelembe az a szolgálati idő, amelyet a köztisztviselő
a köztisztviselői jogállás megszerzését megelőzően,
határozott
időre
kinevezett
közszolgálati
alkalmazottként teljesített.
1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az
ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig
tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról
szóló, 1999. június 28‑i 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL
1999. L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5.
fejezet, 3. kötet, 368. o.) mellékletét képező, 1999.
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március 18‑án megkötött, a határozott ideig tartó
munkaviszonyról
szóló
keretmegállapodás
(a
továbbiakban: keretmegállapodás) 4. szakasza 1.
pontjának az értelmezésére vonatkozik.
2
E kérelmet az alapeljárás felperese – aki a
kérdést előterjesztő bíróságtól a „Clemente” fiktív nevet
kapta – és a Comunidad de Castilla y León (Dirección
General de la Función Pública) (Kasztília és León
autonóm
közösség
[közszolgálati
igazgatóság],
Spanyolország; a továbbiakban: Comunidad) között
annak tárgyában folyamatban lévő jogvita keretében
terjesztették elő, hogy a Comunidad megtagadta az
alapeljárás felperesének a köztisztviselővé való
kinevezését megelőzően mint határozott időre kinevezett
közszolgálati alkalmazottnak juttatott személyes
besorolási fokozat megerősítését.
Az alapeljárás
12
Az alapeljárás felperese 2001. május 28‑tól
2008. január 21‑ig a Comunidadnál koordináló
állatorvosi álláshelyet töltött be határozott időre
kinevezett alkalmazottként, egyszeri kinevezés alapján.
A közszolgálati álláshely‑osztályozási rendszer szerint,
amely minden álláshelyet 1‑től 30‑ig terjedő skálán
helyez el, az alapeljárás felperese ezen az álláshelyen a
24. személyes besorolási fokozatba került.
13
A 2006. március 7‑i rendelettel az ideiglenes
foglalkoztatási jogviszonyok véglegessé változtatásának
és az egészségügyi alkalmazottak foglalkoztatása
stabilizálásának részeként felvételi vizsgákat nyitottak a
Comunidad felsőoktatási technikai alkalmazottainak
körébe való belépéshez, különösen az „egészségügy”
(állatorvosok) szakterületre vonatkozóan. Ez a rendelet
úgy rendelkezett, hogy az e körbe tartozó álláshelyeken
határozott időre kinevezett alkalmazottként végzett
munkáért teljes szolgálati hónaponként 0,25 pont –
legfeljebb 40 pont – jár.
14
Az alapeljárás felperese megfelelt ezeken a
vizsgákon, és 2015. november 10‑én 2008. január 22‑i
hatállyal állandó álláshelyre nevezték ki, amelyre a 22.
személyes besorolási fokozatba sorolták.
15
Az alapeljárás felperese 2019. március 18‑án
kelt levelében a 24. személyes besorolási fokozat
megerősítését kérte a Comunidadtól, arra hivatkozva,
hogy határozott időre kinevezett alkalmazottként az e
besorolási fokozatnak megfelelő álláshelyet töltött be.
16
A Comunidad elutasította ezt a kérelmet azzal
az indokkal, hogy a határozott időre kinevezett
alkalmazottként vagy ideiglenesen betöltött álláshely
szintjét nem lehet megerősíteni, és hogy az állandó
álláshely, amelyre az alapeljárás felperesét kinevezték, a
kérelmezett
besorolási
fokozatnál
alacsonyabb
besorolási fokozatnak felel meg.
17
Az alapeljárás felperese keresetet nyújtott be a
hatáskörrel rendelkező elsőfokú bírósághoz, amely úgy
ítélte meg, hogy az alapeljárás felperese csak a 22.
személyes besorolási fokozatra jogosult, amely megfelel
azon
állandó
álláshely
szintjének,
amelyre
köztisztviselőként kinevezték.
18
Az ezen elsőfokú ítélettel szemben benyújtott
fellebbezés tárgyában eljáró Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León (Kasztília és León felsőbírósága,
Spanyolország) rámutat, hogy a 24. személyes besorolási
fokozat megerősítése az alapeljárás felperesének
magasabb besorolási fokozatba való előléptetését
eredményezi, mint a 22. besorolási fokozat, amely azon
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álláshelynek felel meg, amelyre őt határozatlan időre
szólóan kinevezték, ami sérti a 17/2018 rendelet 3. és 4.
cikkében előírt megerősítési feltételeket.
19
A Comunidad azon határozatának a
keretmegállapodás 4. szakaszának (1) bekezdésével való
összeegyeztethetőségét illetően, amellyel az megtagadta
az alapeljárás felperese által határozatlan időre kinevezett
alkalmazottként betöltött 24. személyes besorolási
fokozat megerősítését, a kérdést előterjesztő bíróság
először
is
az
e
rendelkezésben
szereplő
„összehasonlítható, határozatlan időre alkalmazott
munkavállaló” fogalmával kapcsolatos kérdéseket
vizsgál. E tekintetben megjegyzi, hogy az alapeljárás
felperesének helyzete, amikor határozott időre kinevezett
alkalmazott volt, azonos volt az azonos álláshelyet
betöltő köztisztviselő helyzetével a feladatok, a
szükséges diploma, a munkarend, a munkahely és a
munkavégzés egyéb feltételei tekintetében, így a
személyes besorolási fokozat megerősítése tekintetében
elvileg összehasonlítható munkavállalókról van szó. A
kérdést előterjesztő bíróság e tekintetben a 2018.
november 7‑i 1592/2018. sz. ítéletre (ES:TS:2018:3744)
hivatkozik, amelyben a Tribunal Supremo (legfelsőbb
bíróság, Spanyolország) többek között a 2011.
szeptember 8‑i Rosado Santana ítéletre (C‑177/10,
EU:C:2011:557) figyelemmel megállapította, hogy a
határozott időre kinevezett közszolgálati alkalmazottak
és a köztisztviselők helyzete összehasonlíthatóságára
tekintettel a határozott időre kinevezett közszolgálati
alkalmazottak által teljesített szolgálati időt figyelembe
lehet venni a személyes besorolási fokozat megerősítése
céljából.
20
Mindazonáltal a kérdést előterjesztő bíróság
rámutat egyrészt arra, hogy az alapeljárás felperese nem
azt kéri, hogy neki mint köztisztviselőnek a 24.
személyes
besorolási
fokozat
megerősítésének
kedvezményét a határozatlan időre kinevezett
közszolgálati alkalmazottként való alkalmazására
visszamenőlegesen ismerjék el, hanem azt, hogy a
korábban határozott időre kinevezett közszolgálati
alkalmazottként teljesített szolgálati időt figyelembe
vegyék a 24. személyes besorolási fokozatnak a
köztisztviselői
kinevezése
időpontjában
való
megerősítése céljából. Másrészt a kérdést előterjesztő
bíróság emlékeztet arra, hogy a magasabb szintű
álláshelyet ideiglenesen – különösen kirendelés útján –
betöltő köztisztviselő, nem az ezen álláshelynek
megfelelő besorolási fokozat, hanem a határozatlan időre
szóló kinevezésében szereplő álláshelynek megfelelő
besorolási fokozat megerősítésére jogosult. E
körülmények között a kérdést előterjesztő bíróságnak
kétségei vannak az alapügy tárgyát képező helyzetek
összehasonlíthatóságát illetően, és arra keresi a választ,
hogy az „összehasonlítható, határozatlan időre
alkalmazott munkavállaló” fogalmát úgy kell‑e
értelmezni, hogy az kizárólag a Comunidaddal fennálló
jogviszony jellegére vonatkozik, azaz attól függ, hogy
köztisztviselőről vagy határozott időre kinevezett
alkalmazottról van‑e szó, vagy figyelembe kell venni a
köztisztviselő által betöltött álláshely állandó vagy
ideiglenes jellegét is.
21
Másodszor, a kérdést előterjesztő bíróság két, a
keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontja értelmében
vett „objektív okot” ad elő, amelyek igazolhatják, hogy a
köztisztviselővé való kinevezést követően nem veszik
figyelembe a határozott időre kinevezett közszolgálati
alkalmazottként teljesített szolgálati időt. Egyrészt, mivel
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e szolgálati időt figyelembe vették a köztisztviselői
jogállás megszerzésére irányuló kiválasztási eljárás
során, azoknak a besorolási fokozat megerősítése
érdekében való figyelembevétele kétszeres értékelést
eredményezne,
amelynek
eredményeképpen
az
alapeljárás felperesének helyzetében lévő személyek
kedvezőbb bánásmódban részesülnek, mint azok a
tisztviselők, akik nem voltak határozott időre kinevezett
közszolgálati alkalmazottak.
22
Másrészt a köztisztviselők esetében a vertikális
szakmai fejlődés, és ebből következően a megerősítendő
besorolási fokozatok megszerzése progresszív, ami
magának a közigazgatási rendszernek a következménye,
és célja e köztisztviselők motivációja és a
munkavégzésük minőségének javítása. Ezzel szemben a
határozott időre kinevezett közszolgálati alkalmazottak
nem alkotnak önálló testületet, és nem tartoznak egyetlen
csoportba sem, mivel különböző testületekben és
csoportokban megüresedett álláshelyek betöltése
céljából kerülnek kinevezésre, és nem határozatlan időre
töltenek be álláshelyeket. Márpedig a határozott időre
kinevezett alkalmazottként betöltött álláshelynek
megfelelő besorolási fokozat megerősítése „ugrásokhoz”
és „előrelépésekhez” vezetne a köztisztviselői vertikális
előmenetelben, anélkül, hogy meg kellene felelni az
egyéb jogi követelményeknek, ami torzítanák ezt az
előmeneteli rendszert.
23
Ebben az összefüggésben a kérdést előterjesztő
bíróság megjegyzi, hogy bár a Tribunal Supremo
(Legfelsőbb Bíróság) a múltban úgy ítélte meg, hogy a
személyes besorolási fokozat megerősítése csak akkor
lehetséges, ha az álláshelyet határozatlan időre szólóan
töltik be, tekintettel ennek jelentőségére a közszolgálat
szerkezetében, a jelen ítélet 19. pontjában hivatkozott
ítéletében a keretmegállapodás 4. szakaszának (1)
bekezdését a betöltött álláshely állandó jellegére tekintet
nélkül alkalmazta. Ezenkívül a kérdést előterjesztő
bíróság úgy véli, hogy a Bíróság a 2019. június 20‑i
Ustariz Aróstegui ítélet (C‑72/18, EU:C:2019:516) 47. és
50. pontjában a köztisztviselőknek járó, a határozott
időre kinevezett közszolgálati alkalmazottaknak pedig
nem
járó
illetménykiegészítésre
vonatkozóan
különbséget tett a kizárólag a szolgálati időn alapuló és a
magasabb besorolási fokozatba történő előmenetelen
alapuló eltérő bánásmód között, ami arra enged
következtetni, hogy ez utóbbi eltérő bánásmódot az adott
álláshely betöltésének puszta időtartamán túl további
tényezők is igazolhatják.
24
E körülmények között a Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (Kasztília és León
felsőbírósága) úgy határozott, hogy az eljárást
felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából
kérdéseket terjeszt a Bíróság elé.
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
„1)
Az »összehasonlítható, határozatlan időre
alkalmazott munkavállaló[nak]« [a keretmegállapodás]
4. szakaszának 1. pontjában szereplő fogalmát akként
kell‑e értelmezni, hogy a személyes besorolási fokozat
megerősítése során a határozatlan időre kinevezett
köztisztviselő által e jogállás megszerzését megelőzően,
határozott
időre
kinevezett
köszszolgálati
alkalmazottként szerzett szolgálati idő azonosnak
tekintendő egy másik, határozatlan időre kinevezett
köztisztviselő szolgálati idejével?

Európai Unió Bírósága Határozatai
2)
[A keretmegállapodás] 4. szakaszának 1. pontját
akként kell‑e értelmezni, hogy egyrészt az a tény, hogy
ezt a szolgálati időt már értékelték és beszámították a
határozatlan időre kinevezett köztisztviselői jogállás
megszerzéséhez, másrészt pedig a köztisztviselők
vertikális előmeneteli rendszerének a nemzeti jog szerinti
szabályozása olyan objektív oknak minősül, amely
igazolja, hogy a határozatlan időre kinevezett
köztisztviselő által e jogállás megszerzését megelőzően,
határozott időre kinevezett közszolgálati alkalmazottként
szerzett szolgálati időt ne vegyék figyelembe a személyes
besorolási fokozat megerősítése során?”
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről
25
A kérdést előterjesztő bíróság a kérdéseivel –
amelyeket célszerű együtt vizsgálni – lényegében arra
vár választ, hogy a keretmegállapodás 4. szakaszának 1.
pontjával ellentétes‑e az olyan nemzeti szabályozás,
amelynek értelmében a személyes besorolási fokozat
megerősítése céljából nem vehető figyelembe az a
szolgálati idő, amelyet a köztisztviselő a köztisztviselői
jogállás megszerzését megelőzően, határozott időre
kinevezett közszolgálati alkalmazottként teljesített.
26
Mindenekelőtt emlékeztetni kell arra, hogy az
1999/70 irányelvet és a keretmegállapodást valamennyi
olyan munkavállalóra alkalmazni kell, aki díjazás
ellenében végez munkát az őt a munkáltatójához kötő,
határozott idejű munkaviszony keretében (2018. március
22‑i Centeno Meléndez végzés, C‑315/17, nem tették
közzé, EU:C:2018:207, 38. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
27
A keretmegállapodásban foglalt előírások tehát
alkalmazandók a közigazgatási szervekkel és a közszféra
egyéb
szerveivel
fennálló
határozott
idejű
munkaszerződésekre és munkaviszonyokra (2018.
március 22‑i Centeno Meléndez végzés, C‑315/17, nem
tették közzé, EU:C:2018:207, 39. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
28
A jelen ügyben nem vitatott, hogy több mint hat
éven keresztül határozott időre kinevezett közszolgálati
alkalmazottként
az
alapeljárás
felperesét
a
keretmegállapodás értelmében vett „határozott időre
alkalmazott munkavállalónak” tekintették.
29
Emlékeztetni
kell
arra,
hogy
a
keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontja tiltja, hogy a
munkafeltételek
tekintetében
kedvezőtlenebb
bánásmódban részesítsék a határozott időre alkalmazott
munkavállalókat, mint az összehasonlítható határozatlan
időre alkalmazott munkavállalókat csupán azért, mert
határozott időre alkalmazzák őket, kivéve ha az eltérő
bánásmód objektív okokkal igazolható.
30
E tekintetben meg kell állapítani, hogy noha a
keretmegállapodás 2. szakasza 1. pontjának megfelelően
e keretmegállapodás a keretmegállapodás 3. szakasza
szerinti, határozott időre alkalmazott munkavállalókra
vonatkozik, az a tény, hogy az alapeljárás felperese ezt
követően tisztviselővé és így határozatlan időre
alkalmazott munkavállalóvá vált, nem akadályozza őt
abban, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalmának
elvére hivatkozzon, amelyet a keretmegállapodás 4.
szakaszának 1. pontja határoz meg, és amely a szóban
forgó eltérő bánásmódot érinti (lásd ebben az értelemben:
2012. október 18‑i Valenza és társai ítélet, C‑302/11–
C‑305/11, EU:C:2012:646, 34. és 35. pont, valamint az
ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
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Egyébiránt meg kell állapítani, amint arra a
kérdést előterjesztő bíróság is rámutat, hogy a személyes
besorolási fokozatnak az alapügyben vitatott szabályozás
tárgyát képező megerősítése a keretmegállapodás 4.
szakaszának 1. pontja értelmében vett „foglalkoztatási
feltételnek” minősül, mivel annak meghatározásához,
hogy valamely intézkedés e fogalom alá tartozik‑e, a
döntő kritérium a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata
szerint pontosan a foglalkoztatási jogviszony, vagyis a
munkavállaló és munkáltatója között fennálló
munkaviszony (2019. június 20‑i Ustariz Aróstegui
ítélet, C‑72/18, EU:C:2019:516, 25. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
32
Egyrészt ugyanis a 17/2018 rendelet 3–5.
cikkéből az következik, hogy a személyes besorolási
fokozat megerősítésének két feltétele van: „az álláshelyre
történő határozatlan időre szóló kinevezés, kivéve a
közigazgatási előmenetel kezdő besorolási fokozatát”,
valamint „egy vagy több, [a korábban betöltött
álláshelynek] megfelelő szintű álláshely tényleges
betöltése”. Másrészt Kasztília és León autonóm közösség
közszolgálatról szóló 7/2005. sz. törvénye 69. cikkének
(1) bekezdése értelmében e megerősítés biztosítja a
köztisztviselő számára azt a jogot, hogy álláshelyváltás
esetén is jogosult legyen a megerősített személyes
besorolási fokozatának megfelelő díjazásra. E
megerősítés egyben a köztisztviselő vertikális szakmai
előmenetelének előfeltétele.
33
Következésképpen, mivel a kérdést előterjesztő
bíróság által feltett kérdések szövegéből kitűnik, hogy
azok azon az előfeltevésen alapulnak, hogy a határozott
időre kinevezett közszolgálati alkalmazottak az e
minőségükben teljesített szolgálati időnek a személyes
besorolási fokozat megerősítése céljából történő
figyelembevételét illetően kedvezőtlenebb bánásmódban
részesülnek, mint a köztisztviselők, először is meg kell
vizsgálni, hogy a munkavállalók e két kategóriája a
keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontja értelmében
vett összehasonlítható helyzetben van‑e.
34
Annak értékeléséhez, hogy a munkavállalók a
keretmegállapodás értelmében véve azonos vagy hasonló
munkát végeznek‑e, a keretmegállapodás 3. szakasza 2.
pontjának és 4. szakasza 1. pontjának megfelelően azt
kell megvizsgálni, hogy – figyelembe véve olyan
tényezők összességét, mint a munka jellege, a képzési
feltételek és a munkafeltételek – e munkavállalókat
összehasonlítható helyzetben lévőnek lehet‑e tekinteni
(2019. június 20‑i Ustariz Aróstegui ítélet, C‑72/18,
EU:C:2019:516, 34. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
35
A kérdést előterjesztő bíróság feladata – amely
kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a tényállás
értékelésére – annak meghatározása, hogy a
köztisztviselők és a határozott időre kinevezett
közszolgálati
alkalmazottak
összehasonlítható
helyzetben vannak‑e (lásd ebben az értelemben: 2019.
június 20‑i Ustariz Aróstegui ítélet, C‑72/18,
EU:C:2019:516, 35. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat), ám magából az előzetes
döntéshozatalra utaló határozatból kitűnik, hogy a jelen
ügyben az alapeljárás felperesének helyzete, amikor
határozott időre kinevezett közszolgálati alkalmazott
volt, a koordináló állatorvosi feladatok, a szükséges
diploma, a munkarend, a munkahely és a munkavégzés
egyéb feltételei tekintetében azonos volt azzal a
helyzettel, amely őt köztisztviselőként jellemezte.
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Mindemellett a kérdést előterjesztő bíróság
megjegyzi, hogy az a köztisztviselő, aki ideiglenes
jelleggel, azaz kirendelés keretében magasabb szintű
álláshelyet tölt be, mint amelyre állandó jelleggel
kinevezték, nem a kirendelés keretében betöltött
álláshelynek, hanem azon álláshelynek megfelelő
besorolási fokozattal rendelkezik, amelyre állandó
jelleggel kinevezték. Ennélfogva a kérdést előterjesztő
bíróság arra keresi a választ, hogy az, ha a köztisztviselő
magasabb besorolási fokozatot ér el, amikor határozatlan
időre kinevezett közszolgálati alkalmazott, a
köztisztviselők hátrányára szóló, fordított hátrányos
megkülönböztetésnek minősül‑e.
37
E tekintetben hangsúlyozni kell, hogy a
keretmegállapodás 4. szakasza 1. pontjának szövegéből
az következik, hogy ahhoz, hogy a határozott időre
alkalmazott
munkavállalók
megalapozottan
követelhessék az e szakaszból eredő előnyöket, elegendő,
ha e határozott időre alkalmazott munkavállalók kevésbé
kedvező bánásmódban részesülnek, mint a velük
összehasonlítható helyzetben lévő, határozatlan időre
alkalmazott munkavállalók (2019. június 20‑i Ustariz
Aróstegui ítélet, C‑72/18, EU:C:2019:516, 31. pont).
38
Márpedig úgy tűnik, hogy az alapeljárás
felperese több éven keresztül, határozott időre kinevezett
közszolgálati alkalmazottként, egyetlen kinevezés
alapján töltötte be a Comunidadnál a koordináló
állatorvosi álláshelyet, amelyre a közszolgálati
álláshely‑osztályozási rendszerben a 24. személyes
besorolási fokozatot kapta. Következésképpen az
alapeljárás felperesének helyzetét azon köztisztviselő
helyzetével kell összehasonlítani, aki ilyen álláshelyet
állandó jelleggel tölt be.
39
Ebből következik, hogy – a releváns
körülmények összességének a kérdést előterjesztő
bíróság általi vizsgálatától is függően – úgy kell
tekinteni, hogy az alapeljárás felpereséhez hasonló,
határozott időre kinevezett közszolgálati alkalmazott
helyzete a köztisztviselői jogállás felperes általi
megszerzését megelőzően összehasonlítható azon
köztisztviselő helyzetével, aki állandó jelleggel ugyanazt
az állást tölti be, mint amelyet az említett alkalmazott
betöltött.
40
E körülmények között másodszor azt kell
megvizsgálni,
hogy
fennállnak‑e
olyan,
a
keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontja értelmében
vett „objektív okok”, amelyek igazolhatják a jelen ítélet
33. pontjában említett eltérő bánásmódot.
41
A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata
értelmében az „objektív okok” fogalma megköveteli,
hogy a megállapított egyenlőtlen bánásmódot az adott
munkavégzés
feltételeit
jellemző,
pontosan
meghatározott és konkrét tényezők megléte igazolja,
abban az egyedi kontextusban, amelyben az felmerül,
objektív és átlátható szempontokon alapulva, annak
megvizsgálása érdekében, hogy ezen egyenlőtlen
bánásmód valós igényeknek felel‑e meg, alkalmas‑e a
kitűzött cél elérésére, és ahhoz szükséges‑e. Az említett
tényezők eredhetnek például azon feladatok különös
jellegéből vagy sajátos jellemzőiből, amelyek ellátására
a határozott időre szóló szerződéseket megkötötték,
illetve – adott esetben – valamely tagállam által elérni
kívánt jogszerű szociálpolitikai célból (2019. június 20‑i
Ustariz Aróstegui ítélet, C‑72/18, EU:C:2019:516, 40.
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
42
Ez a fogalom azonban nem értelmezhető úgy,
hogy a határozott és a határozatlan időre alkalmazott
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munkavállalók közötti eltérő bánásmódot azzal lehetne
indokolni, hogy ezt a különbséget általános és elvont
nemzeti norma, például törvény vagy kollektív szerződés
írja elő (lásd ebben az értelemben: 2011. szeptember 8‑i
Rosado Santana ítélet, C‑177/10, EU:C:2011:557, 72.
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
43
A határozott időre kinevezett közszolgálati
alkalmazottak munkavégzésének ideiglenes jellegére
való hivatkozás önmagában nem képezhet a
keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontja értelmében
vett objektív okot (lásd ebben az értelemben: 2019.
június 20‑i Ustariz Aróstegui ítélet, C‑72/18,
EU:C:2019:516, 41. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
44
Az alapügyben megállapított eltérő bánásmód
esetleges igazolásait illetően a kérdést előterjesztő
bíróság egyrészt a köztisztviselők vertikális szakmai
előmenetelére hivatkozik, amely progresszív, és magából
az adminisztratív struktúrából következik.
45
E tekintetben, mivel a köztisztviselők
jogállásának szerves részét képezi a vertikális szakmai
előmenetel, valamint a személyes besorolási fokozat
megerősítése, emlékeztetni kell arra, hogy a tagállamok
– arra a széles mozgástérre tekintettel, amellyel a saját
közigazgatási
rendszerük
kialakítását
illetően
rendelkeznek – főszabály szerint az 1999/70 irányelv és
a
keretmegállapodás
megsértése
nélkül
meghatározhatják a köztisztviselői jogálláshoz való
hozzáférés feltételeit, valamint a köztisztviselők
alkalmazási feltételeit (2019. június 20‑i Ustariz
Aróstegui ítélet, C‑72/18, EU:C:2019:516, 43. pont,
valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
46
Bár
az
1999/70
irányelvvel
és
a
keretmegállapodással főszabály szerint nem ellentétes
az, hogy a személyes besorolási fokozat megerősítése
kizárólag a köztisztviselők számára legyen fenntartva, a
tagállami szabályozás nem írhat elő olyan általános és
elvont feltételt, amely kizárólag a határozott időre
kinevezett
közszolgálati
alkalmazottak
munkavégzésének ideiglenes jellegére vonatkozik,
anélkül hogy figyelembe venné az ellátott feladatok
sajátos jellegét és e feladatok sajátos jellemzőit.
47
E tekintetben mindazonáltal meg kell állapítani,
hogy az alapügyben alkalmazandó nemzeti szabályozás
– amint az az előzetes döntéshozatalra utaló határozatból
kitűnik – azt írja elő, hogy önmagában az a tény, hogy a
köztisztviselő az állandó álláshelyének megfelelő
besorolási fokozatnál magasabb besorolási fokozatba
tartozó álláshelyet tölt be, még nem biztosít számára
automatikusan e magasabb besorolási fokozat
megerősítéséhez való jogot.
48
E körülmények között annak lehetővé tétele,
hogy a köztisztviselőt abban a magasabb besorolási
fokozatban erősítsék meg, amelyet határozott időre
kinevezett közszolgálati alkalmazottként elért, fordított
hátrányos megkülönböztetésnek minősülhetne azon
köztisztviselőkkel szemben, akiket ideiglenesen
magasabb besorolási fokozatba tartozó álláshelyre
rendeltek ki, mint amelyre állandó jelleggel kinevezték
őket.
49
Ennélfogva, mivel az alapügyben alkalmazandó
nemzeti szabályozás, miközben kizárja az ideiglenes
alkalmazottként betöltött besorolási fokozat automatikus
megerősítését, a megerősítendő besorolási fokozat
meghatározása céljából lehetővé teszi az ideiglenes
álláshelyen töltött időszak figyelembevételét, aminek
vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata, e
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szabályozást egyformán kell alkalmazni azon személyek
tekintetében, akik ezen ideiglenes álláshelyet határozott
időre kinevezett közszolgálati alkalmazottként, illetve
határozatlan időre kinevezett köztisztviselőként töltötték
be.
50
Másrészt a kérdést előterjesztő bíróság úgy véli,
hogy amennyiben az alapeljárás felperese által határozott
időre kinevezett közszolgálati alkalmazottként teljesített
szolgálati időt figyelembe vették a köztisztviselői
jogállás megszerzését lehetővé tévő kiválasztási eljárás
során, azoknak a személyes besorolási fokozat
megerősítése céljából való figyelembevétele e szolgálati
idő kétszeres értékelését jelentené, ami azt
eredményezné, hogy az alapeljárás felperese kedvezőbb
bánásmódban részesülne más köztisztviselőkhöz képest.
51
Ugyanakkor a köztisztviselői jogálláshoz való
hozzáférés feltételeinek megállapítása és a köztisztviselő
személyes besorolási fokozata megerősítésének
kedvezménye – amely, amint az a jelen ítélet 31. és 32.
pontjában szerepel, foglalkoztatási feltételnek minősül –
a köztisztviselőkre alkalmazandó rendszer két elkülönült
aspektusa, és így az érintett által, határozott időre
kinevezett közszolgálati alkalmazottként teljesített
szolgálati időnek a köztisztviselői jogálláshoz való
hozzáférés, illetve a személyes besorolási fokozat
megerősítése keretében történő figyelembevétele nem
tekinthető e szolgálati idő személyes besorolási fokozat
megerősítéséhez történő kétszeres értékelésének.
52
Következésképpen, noha a jelen ítélet 45.
pontjában
hivatkozott
ítélkezési
gyakorlatnak
megfelelően jogszerű a köztisztviselők személyzeti
szabályzatához való hozzáférés feltételeinek előírása, az
ilyen hozzáférési feltételek megállapítása nem
igazolhatja az eltérő bánásmódot az említett megerősítés
feltételei tekintetében.
53
A fenti megfontolásokra tekintettel az
előterjesztett kérdésekre azt a választ kell adni, hogy a
keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontjával ellentétes
az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a
személyes besorolási fokozat megerősítése céljából nem
vehető figyelembe az a szolgálati idő, amelyet a
köztisztviselő a köztisztviselői jogállás megszerzését
megelőzően, határozott időre kinevezett közszolgálati
alkalmazottként teljesített.
III.
C-267/20. sz. AB Volvo és DAF TRUCKS NV kontra
RM ügyben 2022. június 22-én hozott ítélet
A tagállamok és az Európai Unió versenyjogi
rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog
szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes
szabályokról szóló, 2014. november 26‑i 2014/104/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkét úgy
kell értelmezni, hogy e cikk az ezen irányelv 22.
cikkének (1) bekezdése szerinti anyagi jogi
rendelkezésnek minősül, és e cikk időbeli hatálya alá
tartozik az olyan kártérítési kereset, amely noha az
irányelv hatálybalépése előtt befejeződött versenyjogi
jogsértésre vonatkozik, az ezen irányelvet a nemzeti
jogba átültető rendelkezések hatálybalépését követően
indult, amennyiben a korábbi szabályok alapján az e
keresetre alkalmazandó elévülési idő nem telt el az
ugyanezen irányelv átültetésére nyitva álló határidő
lejárta előtt.
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A 2014/104 irányelv 17. cikkének (1) bekezdését úgy
kell értelmezni, hogy e cikk az ezen irányelv 22.
cikkének (2) bekezdése szerinti anyagi jogi
rendelkezésnek minősül, és e cikk időbeli hatálya alá
tartozik az olyan kártérítési kereset, amely noha az
említett irányelv hatálybalépése előtt befejeződött
versenyjogi jogsértésre vonatkozik, 2014. december
26‑a után, és az ezen irányelvet a nemzeti jogba átültető
rendelkezések hatálybalépését követően indult meg.
A 2014/104 irányelv 17. cikkének (2) bekezdését úgy
kell értelmezni, hogy e cikk az ezen irányelv 22.
cikkének (1) bekezdése szerinti anyagi jogi
rendelkezésnek minősül, és nem tartozik e cikk időbeli
hatálya alá az olyan kártérítési kereset, amely noha az
említett irányelvet a nemzeti jogba késedelmesen
átültető rendelkezések hatálybalépését követően
indult, a versenyjog olyan megsértésére vonatkozik,
amely az irányelv átültetésére előírt határidő lejárta
előtt befejeződött.
1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az
EUMSZ 101. cikk, a tagállamok és az Európai Unió
versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,
nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó
egyes szabályokról szóló, 2014. november 26‑i
2014/104/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL
2014. L 349., 1. o.) 10. és 17. cikkének, valamint 22.
cikke (2) bekezdésének, valamint a tényleges
érvényesülés elvének értelmezésére vonatkozik.
2
E kérelem előterjesztésére a Volvo AB (publ.)
és a DAF Trucks NV, valamint RM közötti, az RM által
indított, az EUMSZ 101. cikknek az Európai Bizottság
által megállapított, több tehergépkocsi‑gyártó, köztük a
Volvo és a DAF Trucks által elkövetett megsértéséből
eredő kár megtérítése iránti keresetre vonatkozó
jogvitában került sor.
Az alapeljárás
14
2006 és 2007 folyamán RM három, az általuk
gyártott tehergépjárművet vásárolt a Volvótól és a DAF
Truckstól.
15
A Bizottság 2016. július 19‑én elfogadta az
[EUMSZ 101. cikk] és az EGT‑megállapodás 53. cikke
alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39824 –
„tehergépjárművek” ügy) hozott C(2016) 4673 final
határozatot (HL 2017. C 108., 6. o.; a továbbiakban:
2016. július 19‑i határozat), és e tekintetben egy
sajtóközleményt tett közzé. 2017. április 6‑án ezen
intézmény az 1/2003 rendelet 30. cikkének megfelelően
közzétette e határozat összefoglalóját az Európai Unió
Hivatalos Lapjában.
16
Az említett határozatban a Bizottság
megállapította, hogy több tehergépjármű‑gyártó, köztük
a Volvo és a DAF Trucks megsértette az EUMSZ 101.
cikket és az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló
1992. május 2‑i megállapodás (HL 1994. L 1., 1. o.;
magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 52. kötet, 3. o.)
53. cikkét, amikor egyrészt megállapodtak az árak
Európai Gazdasági Térségen belüli rögzítésében és a
bruttó áremelésekben a 6 és 16 tonna közötti tömegű,
vagyis közepes tehergépjárművek, valamint a 16
tonnánál nehezebb, vagyis nehéz tehergépjárművek
tekintetében, másrészt pedig az EURO 3– EURO 6
szabványok által előírt szennyezőanyag‑kibocsátást
szabályozó technológia bevezetésével járó költségek
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időzítésében és áthárításában. A Volvo és a DAF Trucks
vonatkozásában a jogsértés 1997. január 17‑től 2011.
január 18‑ig tartott.
17
2017. május 27‑én, azaz öt hónappal a 2014/104
irányelv átültetési határidejének lejártát követően
hatályba lépett az ezen irányelvet a spanyol jogba átültető
9/2017. sz. királyi törvényerejű rendelet.
18
2018. április 1‑jén RM keresetet indított a Volvo
és a DAF Trucks ellen a Juzgado de lo Mercantil de León
(leóni kereskedelmi bíróság, Spanyolország) előtt. E
kereset azon kár megtérítésére irányul, amely RM‑et az e
két társaság által tanúsított versenyellenes magatartás
miatt érte. Az említett kereset elsődlegesen a 9/2017. sz.
királyi törvényerejű rendelettel módosított 15/2007. sz.
törvény releváns rendelkezésein, másodlagosan pedig a
szerződésen kívüli polgári jogi felelősség általános
rendszerén, különösen a polgári törvénykönyv 1902.
cikkén alapul. Ugyanezen kereset az EUMSZ 101. cikk
és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás
53. cikkének megsértését megállapító végleges bizottsági
határozat alapján benyújtott kártérítési keresetnek
minősül.
19
A Volvo és a DAF Trucks vitatta e keresetet,
többek között arra hivatkozva, hogy az elévült, és hogy
RM nem bizonyította, hogy okozati összefüggés áll fenn
a C(2016) 4673 final határozatban megállapított jogsértés
és a tehergépjárművek árának emelkedése között.
20
2019. október 15‑i ítéletével a Juzgado de lo
Mercantil de León (leóni kereskedelmi bíróság) részben
helyt adott RM keresetének, és a Volvót és a DAF
Trucksot arra kötelezte, hogy fizessenek RM részére a
tehergépjárművek vételára 15%‑ának megfelelő,
törvényes kamatokkal növelt kártérítést, anélkül
azonban, hogy e társaságokat kötelezte volna a költségek
viselésére. E bíróság többek között azzal az indokkal
utasította el a Volvo és a DAF Trucks által felhozott
elévülési kifogást, hogy a 2014/104 irányelv 10.
cikkének (3) bekezdését átültető 9/2017. sz. királyi
törvényerejű rendelettel módosított 15/2007. sz. törvény
74. cikkében előírt ötéves elévülési idő hatályban volt a
kereset benyújtásának időpontjában, tehát alkalmazandó
a jelen ügyben. Ezenkívül annak megállapításával, hogy
e törvény 76. cikkének (2) és (3) bekezdése, amely ezen
irányelv 17. cikkének (1) és (2) bekezdését ülteti át,
eljárásjogi rendelkezés, az említett bíróság először is a
kárnak a 9/2017. sz. királyi törvényerejű rendelettel
módosított 15/2007. sz. törvény 76. cikkének (3)
bekezdésében megállapított vélelmére támaszkodott az
RM‑nek okozott kár fennállásának megállapítása,
másodszor pedig e kár összegének megállapítása
érdekében.
21
A Volvo és a DAF Trucks fellebbezést nyújtott
be ezen ítélettel szemben az Audiencia Provincial de
Léonhoz (léoni tartományi bíróság, Spanyolország). E
két vállalkozás arra hivatkozik, hogy a 2014/104 irányelv
nem alkalmazható a jelen ügyben, mivel az nem volt
hatályban a szóban forgó jogsértés elkövetésének
időpontjában, mivel e jogsértés 2011. január 18‑án véget
ért. Az említett vállalkozások szerint az RM kártérítési
keresetére alkalmazandó szabályok meghatározása
szempontjából e jogsértés elkövetésének időpontja a
releváns.
22
A Volvo és a DAF Trucks tehát fenntartják,
hogy RM kártérítés iránti keresete elévült. E tekintetben
a DAF Trucks arra hivatkozik, hogy nem a 2014/104
irányelv 10. cikkében előírt ötéves elévülési idő
alkalmazandó, amelyet a 9/2017. sz. királyi törvényerejű
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rendelettel módosított 15/2007. sz. törvény 74. cikkének
(1) bekezdése átültetett, hanem a polgári törvénykönyv
1968. cikkében előírt egyéves elévülési idő. Ezenkívül
ezen egyéves elévülési idő a C(2016) 4673 final
határozatra vonatkozó bizottsági sajtóközlemény
közzétételekor kezdődött. Ezért e társaság arra
hivatkozik, hogy abban az időpontban, amikor RM
benyújtotta kártérítési keresetét, vagyis 2018. április
1‑jén, az említett elévülési idő lejárt.
23
A Volvo és a DAF Trucks hozzáteszik, hogy
mivel ezen irányelv nem alkalmazható, a jelen esetben
mind a kár fennállását, mind annak összegét bizonyítani
kell, amelynek hiányában e keresetet el kell utasítani.
24
Ebben az összefüggésben a kérdést előterjesztő
bíróság a 2014/104 irányelv 10. cikkének, valamint 17.
cikke (1) és (2) bekezdésének időbeli hatályára kérdez rá.
E bíróság úgy véli, hogy e hatályt ezen irányelv 22. cikke
pontosítja.
25
Annak meghatározása érdekében, hogy az
említett irányelvnek az elévülési időre, a kartellből eredő
kár fennállására és e kár számszerűsítésére vonatkozó
szabályokat megállapító 10. cikke, valamint 17. cikkének
(1) és (2) bekezdése alkalmazandó‑e az alapeljárásban, a
kérdést előterjesztő bíróság egyrészt azt kérdezi, hogy e
rendelkezések anyagi jogi vagy eljárási jellegűek‑e.
26
Másrészt a kérdést előterjesztő bíróság arra
keres választ, hogy melyik az a releváns időpont,
amelynek vonatkozásában meg kell vizsgálni az említett
rendelkezések
időbeli
alkalmazását
annak
meghatározása érdekében, hogy e rendelkezések
alkalmazandók‑e a jelen ügyben.
27
E körülmények között az Audiencia Provincial
de León (leóni tartományi bíróság) 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 az EUMSZ 101. cikket és
a tényleges érvényesülés elvét, hogy azokkal ellentétes a
nemzeti jogi szabály olyan értelmezése, amely szerint [a
2014/104 irányelv] 10. cikke által meghatározott ötéves
keresetindítási határidő, valamint [ezen irányelvnek] a
bírósági kárbecslésről szóló 17. cikke nem alkalmazható
visszamenőleges hatállyal, és a visszaható hatály
vonatkozásában irányadó időpont a szankcionálás, nem
pedig a keresetindítás időpontja?
2)
Úgy kell‑e értelmezni a [2014/104 irányelv] 22.
cikkének (2) bekezdését és a »visszamenőleges hatály«
kifejezést, hogy ugyanezen irányelv 10. cikke
alkalmazható az alapjogvitában előterjesztetthez hasonló
kereset esetén, amelyet bár az irányelv és az átültető
jogszabály hatálybalépését követően nyújtottak be,
korábbi tényállásra vagy szankciókra vonatkozik?
3)
A [15/2007. sz. törvény] 76. cikkéhez hasonló
rendelkezés alkalmazásakor úgy kell‑e értelmezni a
2014/104 irányelv bírósági kárbecslésről szóló 17.
cikkét, hogy az alapjogvitára alkalmazható eljárásjogi
jellegű szabályról van szó, amely jogvitában a keresetet
az átültető nemzeti jogszabály hatálybalépését követően
terjesztették elő?”
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről
28
A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a
nemzeti bíróságok és a Bíróság között az EUMSZ 267.
cikkel bevezetett együttműködési eljárás keretében a
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Bíróság feladata, hogy a nemzeti bíróságnak az előtte
folyamatban lévő jogvita eldöntéséhez érdemi választ
adjon. A Bíróságnak ebből a szempontból adott esetben
át kell fogalmaznia a feltett kérdéseket. Az a körülmény,
hogy valamely nemzeti bíróság az előzetes
döntéshozatalra előterjesztett kérdést formálisan
bizonyos uniós jogi rendelkezésekre hivatkozva
fogalmazta meg, nem akadálya annak, hogy a Bíróság
megadja e bíróság számára az uniós jog értelmezésének
minden olyan elemét, amely hasznos lehet az utóbbi előtt
folyamatban lévő ügy eldöntéséhez, akár hivatkozott
ezekre a kérdéseinek megfogalmazásában, akár nem. E
tekintetben a Bíróságnak kell a nemzeti bíróság által
szolgáltatott információk összessége, és különösen az
előzetes döntéshozatalra utaló határozat indokolása
alapján meghatározni az uniós jog azon rendelkezéseit,
amelyeknek az értelmezése a jogvita tárgyára
figyelemmel szükséges (2019. március 28‑i Cogeco
Communications ítélet, C‑637/17, EU:C:2019:263, 35.
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
29
A jelen ügyben a kérdést előterjesztő bíróság
által szolgáltatott információk összességére tekintettel,
annak érdekében, hogy e bíróság számára hasznos választ
lehessen adni, át kell fogalmazni az előzetes
döntéshozatalra előterjesztett kérdéseket.
30
Az előzetes döntéshozatalra utaló határozatból
ugyanis kitűnik, hogy a kérdést előterjesztő bíróság
együttesen vizsgálandó három kérdésével lényegében a
2014/104 irányelv 10. cikkének, valamint 17. cikke (1)
és (2) bekezdésének az irányelv 22. cikkével
összhangban történő, egy kártérítési keresetre való
időbeli alkalmazására vár választ, amely kereset – noha
az irányelv hatálybalépése előtt befejeződött versenyjogi
jogsértésre vonatkozik – az azt átültető rendelkezések
hatálybalépését követően indult.
Előzetes észrevételek
31
Emlékeztetni kell arra, hogy az eljárási
szabályoktól
eltérően,
amelyeket
általában
a
hatálybalépésük kezdve alkalmazni kell (2021. június 3‑i
Jumbocarry Trading ítélet, C‑39/20, EU:C:2021:435, 28.
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat), az
uniós anyagi jogi szabályokat a jogbiztonság és a jogos
bizalom elvének tiszteletben tartása érdekében úgy kell
értelmezni, hogy azok a hatálybalépésüket megelőzően
keletkezett jogviszonyokra csak annyiban vonatkoznak,
amennyiben azok szövegéből, céljából és rendszeréből
világosan következik, hogy ilyen hatást kell nekik
tulajdonítani (2021. december 21‑i Skarb Państwa
[Gépjármű‑felelősségbiztosítási
fedezet]
ítélet,
C‑428/20, EU:C:2021:1043, 33. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
32
A Bíróság ítélkezési gyakorlatából az is kitűnik,
hogy főszabály szerint valamely új jogi szabály azon jogi
aktusnak a hatálybalépésétől alkalmazandó, amely e jogi
szabályt bevezeti. Ugyanakkor, ha e szabály nem
vonatkozik a korábbi törvény hatálya alatt keletkezett és
kialakult jogi helyzetekre, azt alkalmazni kell a korábbi
szabály idején létrejött helyzetek jövőbeli joghatásaira,
valamint az új jogi helyzetekre. Ez csak akkor nincs így
– a jogi aktusok visszaható hatályának a tilalmára
vonatkozó elv sérelme nélkül –, ha az új szabályhoz
olyan különleges rendelkezések kapcsolódnak, amelyek
a szabály időbeli alkalmazásának feltételeit külön
meghatározzák (2021. december 21‑i Skarb Państwa
[Gépjármű‑felelősségbiztosítási
fedezet]
ítélet,
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C‑428/20, EU:C:2021:1043, 31. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
33
Ami közelebbről az irányelveket illeti,
főszabály szerint csak az irányelvek átültetési
határidejének lejárta után keletkezett jogviszonyokat
lehet ratione temporis az irányelv hatálya alá vonni
(2019. május 16‑i Luminor Bank végzés, C‑8/18, nem
tették közzé, EU:C:2019:429, 32. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
34
Ez még inkább igaz a korábbi jogszabály
hatálya alatt keletkezett olyan jogi helyzetekre, amelyek
a valamely irányelv átültetése érdekében, az irányelv
átültetésére előírt határidő lejártát követően elfogadott
nemzeti jogi aktusok hatálybalépését követően is
joghatást fejtenek ki.
35
Ezzel összefüggésben a 2014/104 irányelv
időbeli hatályát illetően meg kell állapítani, hogy ezen
irányelv tartalmaz olyan konkrét rendelkezést, amely
kifejezetten meghatározza az irányelv eljárásjogi és
anyagi jogi rendelkezéseinek időbeli alkalmazási
feltételeit (2019. március 28‑i Cogeco Communications
ítélet, C‑637/17, EU:C:2019:263, 25. pont).
36
Különösen, egyrészt a 2014/104 irányelv 22.
cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamoknak
biztosítaniuk kellett, hogy az irányelv 21. cikke
értelmében az ezen irányelv anyagi jogi rendelkezéseinek
való megfelelés céljából elfogadott nemzeti intézkedések
ne legyenek visszamenőleges hatállyal alkalmazhatók
(2019. március 28‑i Cogeco Communications ítélet,
C‑637/17, EU:C:2019:263, 26. pont).
37
Másrészt, a 2014/104 irányelv 22. cikkének (2)
bekezdése értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk
kellett, hogy az ezen irányelv nem anyagi jogi
rendelkezéseinek való megfelelés céljából elfogadott
nemzeti intézkedések ne legyenek alkalmazhatóak az
olyan kártérítési keresetekre, amelyeket valamely
nemzeti bíróságnál 2014. december 26. előtt indítottak
(2019. március 28‑i Cogeco Communications ítélet,
C‑637/17, EU:C:2019:263, 27. pont).
38
Ennélfogva a 2014/104 irányelv rendelkezései
időbeli hatályának meghatározása érdekében először is
azt kell megállapítani, hogy az érintett rendelkezés
anyagi jogi rendelkezésnek minősül‑e, vagy sem.
39
E tekintetben pontosítani kell, hogy azt a
kérdést, hogy ezen irányelv rendelkezései közül melyek
azok, amelyek anyagi jogi jellegűek, és melyek nem
azok, a 2014/104 irányelv 22. cikkében szereplő, a
nemzeti jogra történő utalás hiányában az uniós jog, nem
pedig az alkalmazandó nemzeti jog alapján kell értékelni.
40
Továbbá, noha e cikk nem pontosítja minden
egyes rendelkezés vonatkozásában, hogy anyagi jogi
jellegű‑e, vagy sem, e cikk szövegéből – amelynek (1)
bekezdése „ezen irányelv anyagi jogi rendelkezéseire”
utal – egyértelműen kitűnik, hogy ezen irányelv
rendelkezései, nem pedig az annak való megfelelés
érdekében elfogadott nemzeti intézkedések minősülnek
anyagi jogi vagy nem anyagi jogi jellegűnek.
41
Végeredményben
mérlegelési
mozgástér
biztosítása a tagállamok számára a 2014/104 irányelv
rendelkezései anyagi jogi vagy nem anyagi jogi
jellegének meghatározását illetően, veszélyeztetné e
rendelkezéseknek az Unió területén történő hatékony,
következetes és egységes alkalmazását.
42
Az érintett rendelkezés anyagi jogi vagy nem
anyagi jogi jellegének meghatározását követően,
másodszor azt kell megvizsgálni, hogy az alapügyben
szereplőhöz hasonló körülmények között, amelyek
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között ezen irányelvet késedelmesen ültették át, a szóban
forgó helyzet – amennyiben az nem minősíthető újnak –
az említett irányelv átültetési határidejének lejárta előtt
megvalósult‑e, vagy e határidő lejártát követően is
kifejtette hatásait.
A 2014/104 irányelv 10. cikkének időbeli hatályáról
43
Először is a 2014/104 irányelv 10. cikkének
anyagi jogi vagy nem anyagi jogi jellegét illetően
emlékeztetni kell arra, hogy e cikk az (1) bekezdése
értelmében meghatározza a versenyjogi jogsértések
miatti kártérítési keresetek indításával kapcsolatos
elévülési időre vonatkozó szabályokat. Az említett cikk
(2) és (4) bekezdése meghatározza különösen az
elévülési idő kezdő időpontját, és azokat a
körülményeket, amelyek fennállása esetén az elévülési
idő megszakad vagy nyugszik.
44
Ezen irányelv 10. cikkének (3) bekezdése
meghatározza az elévülési idő minimális időtartamát. E
rendelkezés szerint a tagállamok biztosítják, hogy a
versenyjogi jogsértések miatti kártérítési keresetek
megindítására vonatkozó elévülési idő legalább öt év
legyen.
45
A 2014/104 irányelv 10. cikkének (3)
bekezdésében foglalt elévülési időnek többek között az a
rendeltetése, hogy egyrészt biztosítsa a károsult jogainak
védelmét, mivel az esetleges keresetindításhoz szükséges
információk összegyűjtéséhez elegendő idővel kell
rendelkeznie, másrészt pedig hogy megakadályozza azt,
hogy a károsult határozatlan ideig késlekedhessen
kártérítéshez fűződő jogának gyakorlásával a kárért
felelős személy hátrányára. Következésképpen az
elévülési idő végső soron a károsultat és a kárért felelős
személyt védi (lásd analógia útján: 2012. november 8‑i
Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság ítélet, C‑469/11 P,
EU:C:2012:705, 53. pont).
46
Ebben az összefüggésben meg kell állapítani,
hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlatából kitűnik, hogy az
eljárási határidőkkel ellentétben az elévülési idő azáltal,
hogy az igény elenyészését eredményezi, az anyagi
joghoz kapcsolódik, mivel olyan szubjektív jog
gyakorlását érinti, amelyet az érintett személy többé nem
érvényesíthet bíróság előtt (lásd analógia útján: 2012.
november 8‑i Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság
ítélet, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, 52. pont).
47
Ennélfogva, ahogyan arra a főtanácsnok az
indítványának a 66. és 67. pontjában lényegében
rámutatott, meg kell állapítani, hogy a 2014/104 irányelv
10. cikke az ezen irányelv 22. cikkének (1) bekezdése
értelmében vett anyagi jogi rendelkezés.
48
Másodszor, mivel a jelen ügyben nem vitatott,
hogy a 2014/104 irányelvet a 21. cikkében előírt
átültetési határidő lejárta után öt hónappal ültették át a
spanyol jogrendbe, ugyanis az ezen irányelvet átültető
9/2017. sz. királyi törvényerejű rendelet 2017. május
27‑én lépett hatályba, az említett irányelv 10. cikke
időbeli hatályának meghatározása érdekében azt kell
megvizsgálni, hogy az alapügyben szereplő helyzet
megvalósult‑e
ugyanezen
irányelv
átültetési
határidejének lejárta előtt, vagy e határidő lejártát
követően is kifejtette hatásait.
49
Ennek érdekében, tekintettel az elévülési
szabályok sajátosságaira, jellegére és működési
mechanizmusára, különösen az uniós versenyjog
megsértését megállapító végleges határozat alapján
indított kártérítési keresettel összefüggésben, meg kell
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vizsgálni, hogy a 2014/104 irányelv átültetési
határidejének lejártakor, vagyis 2016. december 27‑én
letelt‑e az alapügyben szereplő helyzetre alkalmazandó
elévülési idő, ami magában foglalja ezen elévülési idő
kezdő időpontjának meghatározását.
50
Márpedig azon időpontot illetően, amikortól az
említett elévülési idő megkezdődött, emlékeztetni kell
arra, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint, ha az
adott területre vonatkozó egyetlen uniós szabályozás sem
alkalmazható ratione temporis, az egyes tagállamok
jogrendjének feladata meghatározni az EUMSZ 101.
cikk és az EUMSZ 102. cikk megsértéséből eredő kár
megtérítéséhez való jog érvényesítésének szabályait,
ideértve az elévülési időkre vonatkozó szabályokat is,
tiszteletben tartva azonban az egyenértékűség és a
tényleges érvényesülés elvét, amely utóbbi megköveteli,
hogy a jogalanyok által az uniós jog közvetlen hatályára
alapított jogok védelmét biztosítani hivatott keresetekre
vonatkozó szabályok ne tegyék gyakorlatilag
lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé az uniós jogrend
által biztosított jogok gyakorlását (lásd ebben az
értelemben: 2019. március 28‑i Cogeco Communications
ítélet, C‑637/17, EU:C:2019:263, 42. és 43. pont).
51
A jelen ügyben a Bíróság rendelkezésére álló
iratokból kitűnik, hogy az említett irányelvnek a spanyol
jogba való átültetését megelőzően a versenyjogi
jogsértések miatti kártérítési keresetekre alkalmazandó
elévülési időt a szerződésen kívüli polgári jogi felelősség
általános rendszere szabályozta, és hogy a polgári
törvénykönyv 1968. cikkének (2) bekezdése értelmében
ez az egyéves elévülési idő csak akkor kezdődött meg,
amikor az érintett felperes tudomást szerzett a
felelősséget keletkeztető tényállásról. Noha az előzetes
döntéshozatalra utaló határozatból nem derül ki
kifejezetten, hogy a spanyol jog szerint mely az a
felelősséget keletkeztető tényállás, amelynek ismerete az
elévülési idő kezdetét jelenti, a Bíróság rendelkezésére
álló iratanyag arra látszik utalni, hogy e tényállás
magában foglalja a kártérítési kereset megindításához
nélkülözhetetlen információk ismeretét is. Ennek
meghatározása a kérdést előterjesztő bíróság feladata.
52
Ez nem változtat azon, hogy amikor a nemzeti
bíróságnak magánszemélyek közötti jogvitát kell
eldöntenie, e bíróság feladata, hogy adott esetben az
alapügyben szereplő nemzeti rendelkezéseket amennyire
csak lehetséges, az uniós jog és különösen az EUMSZ
101. cikk szövegének és céljának fényében értelmezze,
anélkül azonban, hogy e nemzeti rendelkezéseket contra
legem értelmezné (lásd ebben az értelemben: 2021.
január 21‑i Whiteland Import Export ítélet, C‑308/19,
EU:C:2021:47, 60–62. pont).
53
E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy azt a
nemzeti szabályozást, amely az elévülés kezdő
időpontjáról, annak időtartamáról, továbbá a
nyugvásának vagy a megszakadásának feltételeiről
rendelkezik, hozzá kell igazítani a versenyjog
sajátosságaihoz, valamint a versenyjogi szabályoknak az
érintett személyek általi alkalmazásával elérni kívánt
célokhoz, annak érdekében, hogy ne hiúsítsák meg az
EUMSZ 101. cikk és az EUMSZ 102. cikk teljes körű
érvényesülését (lásd ebben az értelemben: 2019. március
28‑i Cogeco Communications ítélet, C‑637/17,
EU:C:2019:263, 47. pont).
54
Az uniós versenyjog megsértése miatti
kártérítési keresetek előterjesztéséhez ugyanis főszabály
szerint összetett ténybeli és gazdasági elemzés
lefolytatása szükséges (2019. március 28‑i Cogeco
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Communications ítélet, C‑637/17, EU:C:2019:263, 46.
pont).
55
Azt is figyelembe kell venni, hogy az uniós és a
nemzeti versenyjog megsértésével kapcsolatos jogvitákat
főszabály szerint a károsult személy hátrányára fennálló
információs aszimmetria jellemzi, ahogyan arra a
2014/104
irányelv
(47)
preambulumbekezdése
emlékeztet, ami megnehezíti mind a károsult számára,
hogy
a
kártérítési
kereset
megindításához
elengedhetetlen információkhoz jusson, mind a
versenyhatóságok számára a versenyjog alkalmazására
vonatkozó hatáskörük gyakorlásához szükséges
információk megszerzését.
56
Ebben az összefüggésben meg kell állapítani,
hogy az 1/2003 rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében
szereplő, a Bizottságra alkalmazandó szabálytól eltérően,
amely szerint a szankciók kiszabására vonatkozó
elévülési idő a jogsértés elkövetésének napján kezdődik,
illetve folyamatos vagy ismétlődő jogsértések esetében a
jogsértés megszűnésének napján, a tagállamok és az Unió
versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló
kártérítési keresetekre alkalmazandó elévülési idő nem
kezdődhet azelőtt, hogy a jogsértés megszűnt volna, és a
károsult fél tudomást szerzett volna, vagy észszerűen úgy
volna tekinthető, hogy tudomást szerzett a kártérítési
keresete megindításához elengedhetetlen információkról.
57
Ellenkező esetben a kártérítés követeléséhez
való jog gyakorlása gyakorlatilag lehetetlenné vagy
rendkívül nehézzé válna.
58
Ami a kártérítési kereset megindításához
szükséges információkat illeti, emlékeztetni kell arra,
hogy a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint
minden személy követelheti az őt ért kár megtérítését, ha
a kár és a versenyjogi jogsértés között okozati
összefüggés áll fenn (lásd ebben az értelemben: 2014.
június 5‑i Kone és társai ítélet, C‑557/12,
EU:C:2014:1317, 22. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat; 2019. március 28‑i Cogeco
Communications ítélet, C‑637/17, EU:C:2019:263, 40.
pont).
59
Ezenkívül a Bíróság ítélkezési gyakorlatából
kitűnik, hogy ahhoz, hogy a károsult kártérítési
terjeszthessen elő, elengedhetetlen, hogy tudja, mely
személy felelős a versenyjog megsértéséért (2019.
március 28‑i Cogeco Communications ítélet, C‑637/17,
EU:C:2019:263, 50. pont).
60
Ebből következik, hogy a versenyjogi jogsértés
fennállása, a kár fennállása, az e kár és e jogsértés közötti
okozati összefüggés, valamint e jogsértés elkövetőjének
személyazonossága azon elengedhetetlen információk
közé tartozik, amelyekkel a károsult személynek
rendelkeznie kell ahhoz, hogy kártérítési keresetet
indítson.
61
E körülmények között meg kell állapítani, hogy
a tagállamok és az Unió versenyjogi rendelkezéseinek
megsértése miatti kártérítési keresetekre alkalmazandó
elévülési idők nem kezdődhetnek meg azelőtt, hogy a
jogsértés megszűnt volna, és a károsult fél tudomást
szerzett volna, vagy észszerűen úgy volna tekinthető,
hogy tudomást szerzett arról, hogy e jogsértés
következtében őt kár érte, valamint a jogsértés
elkövetőjének kilétéről.
62
A jelen ügyben a jogsértés 2011. január 18‑án
ért véget. Márpedig azon időpontot illetően, amikor
észszerűen úgy tekinthető, hogy RM tudomást szerzett a
kártérítési
kereset
megindításához
szükséges
információkról, a Volvo és a DAF Trucks úgy véli, hogy
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a releváns időpont a C(2016) 4673 final határozatra
vonatkozó sajtóközlemény közzétételének időpontja,
vagyis 2016. július 19., következésképpen a polgári
törvénykönyv 1968. cikkében előírt elévülési idő e
közzététel napján kezdődött.
63
Ezzel szemben RM, a spanyol kormány és a
Bizottság azt állítja, hogy a C(2016) 4673 final határozat
összefoglalójának az Európai Unió Hivatalos Lapjában
való közzétételének napját, vagyis 2017. április 6‑át kell
releváns időpontnak tekinteni.
64
Noha nem kizárt, hogy a károsult személy jóval
a bizottsági határozat összefoglalójának az Európai Unió
Hivatalos Lapjában való közzététele előtt, vagy akár az e
határozatra vonatkozó sajtóközlemény közzététele előtt
tudomást szerezhet a kártérítési kereset megindításához
elengedhetetlen
információkról,
a
Bíróság
rendelkezésére álló iratanyagból nem tűnik ki, hogy a
jelen ügyben ez a helyzet állna fenn.
65
Meg kell tehát határozni, hogy e két közzététel
közül melyik az, amely alapján észszerűen úgy
tekinthető, hogy RM tudomást szerzett a kártérítési
kereset megindításához szükséges információkról.
66
Ennek érdekében figyelembe kell venni a
Bizottság
határozataival
kapcsolatos
sajtóközleményeknek, valamint e határozatok az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétett összefoglalóinak
tárgyát és jellegét.
67
Ahogyan arra a főtanácsnok indítványának 125–
127. pontjában lényegében rámutatott, először is a
sajtóközlemények főszabály szerint kevésbé részletes
információkat
tartalmaznak
az
érintett
ügy
körülményeiről, és azon okokról, amelyek miatt
valamely versenykorlátozó magatartás jogsértésnek
minősíthető, mint az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzétett bizottsági határozatok összefoglalói, amelyek
az 1/2003 rendelet 30. cikke szerint megadja a felek nevét
és a határozat fő tartalmát, ideértve a kiszabott
szankciókat.
68
Továbbá a sajtóközleményeknek nem célja,
hogy joghatásokat váltsanak ki harmadik felek, többek
között a károsult személyek tekintetében. Ezzel szemben
olyan rövid dokumentumoknak minősülnek, amelyeket
főszabály szerint a sajtónak és a médiának szánnak. Nem
lehet tehát úgy tekinteni, hogy általános gondossági
kötelezettség áll fenn a versenyjogi jogsértés károsultjait
illetően, ami arra kötelezné őket, hogy nyomon kövessék
az ilyen sajtóközlemények közzétételét.
69
Végül,
a
Bizottság
határozatainak
összefoglalóival ellentétben, amelyeket az EUMSZ 101.
és 102. cikkével kapcsolatos eljárások lefolytatására
vonatkozó legjobb gyakorlatokról szóló bizottsági
közlemény 148. pontja szerint röviddel a szóban forgó
határozat elfogadását követően tesznek közzé az Európai
Unió Hivatalos Lapjában az Unió összes hivatalos
nyelvén, a sajtóközleményeket nem feltétlenül teszik
közzé az Unió összes hivatalos nyelvén.
70
A jelen ügyben, ahogyan arra a főtanácsnok
indítványának
129–131.
pontjában
lényegében
rámutatott, úgy tűnik, hogy a sajtóközlemény nem
azonosítja a C(2016) 4673 final határozat
összefoglalójának pontosságával az érintett jogsértés
elkövetőinek kilétét, a jogsértés pontos időtartamát és az
e jogsértéssel érintett termékeket.
71
E körülmények között észszerűen nem lehet úgy
tekinteni, hogy a jelen ügyben RM a C(2016) 4673 final
határozatra vonatkozó sajtóközlemény közzétételének
időpontjában, vagyis 2016. július 19‑én tudomást
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szerzett azokról az elengedhetetlen információkról,
amelyek lehetővé teszik számára kártérítési keresetének
megindítását. Ezzel szemben észszerűen megállapítható,
hogy RM a C(2016) 4673 final határozat
összefoglalójának az Európai Unió Hivatalos Lapjában
való közzétételekor, vagyis 2017. április 6‑án tudomást
szerzett erről.
72
Következésképpen az EUMSZ 101. cikk teljes
érvényesülése megköveteli annak megállapítását, hogy a
jelen ügyben az elévülési idő e közzététel napján
kezdődött.
73
Ily módon, mivel az elévülési idő a 2014/104
irányelv átültetési határidejének lejártát követően, vagyis
2016. december 27. után kezdődött, és az ezen irányelv
átültetése érdekében elfogadott 9/2017. sz. királyi
törvényerejű rendelet hatálybalépésének időpontját
követően, azaz 2017. május 27. után is folytatódott, e
határidő szükségképpen e két időpont után telt le.
74
Úgy tűnik tehát, hogy az alapügyben szereplő
helyzet a 2014/104 irányelv átültetési határidejének
lejártát követően, sőt az ezen irányelvet átültető 9/2017.
sz. királyi törvényerejű rendelet hatálybalépésének
időpontját követően is joghatásokat fejtett ki.
75
Mivel az alapügyben ez a helyzet áll fenn –
aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata
–, az említett irányelv 10. cikke ratione temporis
alkalmazandó a jelen ügyben.
76
Ebben az összefüggésben emlékeztetni kell arra,
hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint valamely
irányelv
önmagában
nem
keletkeztethet
magánszemélyekre
vonatkozó
kötelezettségeket,
következésképpen arra nem is lehet magánszemélyekkel
szemben hivatkozni. Ugyanis az át nem ültetett vagy
helytelenül átültetett irányelv valamely rendelkezése
felhívhatóságának a magánszemélyek egymás közötti
viszonyaira való kiterjesztése egyenértékű lenne az Unió
azon hatáskörének elismerésével, hogy azonnali hatállyal
rendelhet
el
magánszemélyeket
terhelő
kötelezettségeket, noha erre csak ott van hatásköre, ahol
rendeletalkotási
hatáskörrel
rendelkezik
(2018.
augusztus 7‑i Smith ítélet, C‑122/17, EU:C:2018:631,
42. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
77
A Bíróság ítélkezési gyakorlatából az is kitűnik,
hogy magánszemélyek közötti olyan jogvita keretében,
mint amelyről az alapügyben szó van, a nemzeti bíróság
köteles adott esetben az át nem ültetett irányelv átültetési
határidejének lejártától kezdve úgy értelmezni a nemzeti
jogot, hogy a szóban forgó helyzetet azonnal
összeegyeztethetővé
tegye
ezen
irányelv
rendelkezéseivel, anélkül azonban, hogy a nemzeti jogot
contra legem értelmezné (lásd ebben az értelemben:
2018. október 17‑i Klohn ítélet, C‑167/17,
EU:C:2018:833, 45. és 65. pont).
78
Mindenesetre, figyelembe véve azt a tényt, hogy
a C(2016) 4673 final határozat összefoglalójának az
Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele és RM
kártérítési keresetének benyújtása között kevesebb, mint
tizenkét hónap telt el, úgy tűnik, hogy e kereset – a
kérdést előterjesztő bíróság vizsgálatától függően – nem
évült el a benyújtásának időpontjában.
79
A fenti megállapításokra tekintettel meg kell
állapítani, hogy a 2014/104 irányelv 10. cikkét úgy kell
értelmezni, hogy e cikk az ezen irányelv 22. cikkének (1)
bekezdése szerinti anyagi jogi rendelkezésnek minősül,
és e cikk időbeli hatálya alá tartozik a versenyjogi
jogsértésen alapuló olyan kártérítési kereset, amely noha
az irányelv hatálybalépése előtt befejeződött versenyjogi
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jogsértésre vonatkozik, az ezen irányelvet a nemzeti
jogba átültető rendelkezések hatálybalépését követően
indult, amennyiben a korábbi szabályok alapján az e
keresetre alkalmazandó elévülési idő nem telt el az
ugyanezen irányelv átültetésére nyitva álló határidő
lejárta előtt.
A 2014/104 irányelv 17. cikke (1) és (2) bekezdésének
időbeli hatályáról
80
Ami először is a 2014/104 irányelv 17. cikke (1)
bekezdésének a jelen ügyben való időbeli
alkalmazhatóságát illeti, emlékeztetni kell arra, hogy e
rendelkezés szövegéből kitűnik, hogy a tagállamok
biztosítják, hogy a kár számszerűsítéséhez megkövetelt
bizonyítási teher és a bizonyítékok tekintetében előírt
követelmények ne tegyék gyakorlatilag lehetetlenné
vagy túlságosan nehézzé a kártérítéshez való jog
érvényesítését. E tagállamok biztosítják azt is, hogy a
nemzeti bíróságok hatáskörrel rendelkezzenek a
versenyjogi jogsértésből eredő kár mértékének a nemzeti
eljárásokkal
összhangban
történő felbecslésére,
amennyiben megállapítást nyer, hogy a felperes kárt
szenvedett, azonban a kár mértékét a rendelkezésre álló
bizonyítékok alapján gyakorlatilag lehetetlen vagy
túlságosan nehéz pontosan számszerűsíteni.
81
Így az említett rendelkezés célja a versenyjogi
jogsértések miatti kártérítési keresetek hatékonyságának
biztosítása, különösen olyan különleges helyzetekben,
amelyekben gyakorlatilag lehetetlen vagy rendkívül
nehéz lenne pontosan meghatározni a bekövetkezett kár
pontos összegét.
82
Ugyanezen rendelkezés célja ugyanis a
bekövetkezett kár összegének meghatározásához
megkövetelt bizonyítási szint rugalmasabbá tétele,
valamint az érintett felperes hátrányára fennálló
információs aszimmetria, valamint az abból eredő
nehézségek orvoslása, hogy a bekövetkezett kár
számszerűsítése szükségessé teszi annak értékelését,
hogy az érintett piac milyen módon alakult volna a
jogsértés hiányában.
83
Ahogyan arra a főtanácsnok indítványának 73.
pontjában rámutatott, a 2014/104 irányelv 17. cikkének
(1) bekezdése nem állapít meg újabb érdemi
kötelezettségeket az érintett jogvitában részt vevő egyik
vagy másik félre nézve. E rendelkezés és különösen
annak második mondata ezzel szemben az általa
hivatkozott „nemzeti eljárásoknak” megfelelően különös
lehetőséget biztosít a nemzeti bíróságok számára a
versenyjog megsértése miatti kártérítési keresetekre
vonatkozó jogvitákban.
84
Ebben az összefüggésben emlékeztetni kell arra,
hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a bizonyítási
teherre és a megkövetelt bizonyítási szintre vonatkozó
szabályok főszabály szerint eljárási szabályoknak
minősülnek (lásd ebben az értelemben: 2016. január 21‑i
Eturas és társai ítélet, C‑74/14, EU:C:2016:42, 30–32.
pont).
85
Meg kell tehát állapítani, hogy a 2014/104
irányelv 17. cikkének (1) bekezdése az ezen irányelv 22.
cikkének (2) bekezdése értelmében vett eljárási
rendelkezésnek minősül.
86
E tekintetben, ahogyan az a jelen ítélet 31.
pontjában hivatkozott ítélkezési gyakorlatból kitűnik, az
eljárási szabályokat általában a hatálybalépésük
időpontjától kell alkalmazni.
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87
Emlékeztetni kell arra is, hogy a 2014/104
irányelv 22. cikkének (2) bekezdése értelmében a
tagállamoknak biztosítaniuk kellett, hogy az ezen
irányelv nem anyagi jogi rendelkezéseinek való
megfelelés céljából elfogadott nemzeti intézkedések ne
legyenek alkalmazhatóak az olyan kártérítési
keresetekre, amelyeket valamely nemzeti bíróságnál
2014. december 26. előtt indítottak.
88
A jelen ügyben a kártérítési keresetet 2018.
április 1‑jén, vagyis 2014. december 26. után és a
2014/104 irányelv spanyol jogrendbe való átültetésének
időpontját követően nyújtották be. Következésképpen, a
jelen ítélet 76. és 77. pontjában szereplő megfontolások
sérelme nélkül, ezen irányelv 17. cikkének (1) bekezdése
ratione temporis alkalmazandó az ilyen keresetre.
89
E körülmények között meg kell állapítani, hogy
a 2014/104 irányelv 17. cikkének (1) bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy e cikk az ezen irányelv 22. cikkének (2)
bekezdése szerinti anyagi jogi rendelkezésnek minősül,
és e cikk időbeli hatálya alá tartozik az olyan kártérítési
kereset, amely noha az említett irányelv hatálybalépése
előtt befejeződött versenyjogi jogsértésre vonatkozik,
2014. december 26‑a után, és az ezen irányelvet a
nemzeti jogba átültető nemzeti rendelkezések
hatálybalépését követően indult meg.
90
Másodszor, a 2014/104 irányelv 17. cikke (2)
bekezdésének időbeli hatályát illetően mindenekelőtt
emlékeztetni kell arra, hogy e rendelkezés szövege
szerint vélelmezni kell, hogy a kartell keretében
elkövetett jogsértések kárt okoznak. A jogsértés
elkövetőjének azonban joga van megdönteni ezt a
vélelmet.
91
Az említett rendelkezés szövegéből kitűnik,
hogy e rendelkezés a kartellből eredő kár fennállására
vonatkozó megdönthető vélelmet állít fel. Ahogyan az a
2014/104 irányelv (47) preambulumbekezdéséből
kitűnik, az uniós jogalkotó e vélelmet a kartellügyekre
korlátozta, azok titkos jellegére tekintettel, amely növeli
az információs aszimmetriát, és megnehezíti a felperesek
számára a kár bizonyításához szükséges bizonyítékok
beszerzését.
92
Ahogyan arra a főtanácsnok indítványának 78.,
79. és 81. pontjában lényegében rámutatott, noha a
2014/104 irányelv 17. cikkének (2) bekezdése
szükségszerűen szabályozza a bizonyítási teher
megosztását, mivel vélelmet állít fel, e rendelkezésnek
nem pusztán bizonyítási célja van.
93
E tekintetben, ahogyan az a jelen ítélet 58–60.
pontjából kitűnik, a kár fennállása, az e kár és az
elkövetett versenyjogi jogsértés közötti okozati
összefüggés, valamint e jogsértés elkövetőjének
személyazonossága azon elengedhetetlen információk
közé tartozik, amelyekkel a károsultnak rendelkeznie kell
ahhoz, hogy kártérítési keresetet indítson.
94
Ezenkívül, mivel a 2014/104 irányelv 17.
cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az EUMSZ 101.
cikk által tiltott kartell miatt károsult személyek nem
kötelesek bizonyítani az ilyen jogsértésből eredő kár
és/vagy az említett kár és e kartell közötti okozati
összefüggés fennállását, meg kell állapítani, hogy e
rendelkezés a szerződésen kívüli polgári jogi felelősség
alkotóelemeire vonatkozik.
95
A kartell miatt bekövetkezett kár fennállásának
feltételezésével az e rendelkezésben felállított
megdönthető vélelem közvetlenül kapcsolódik az érintett
jogsértés elkövetőjének szerződésen kívüli polgári jogi
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felelősségének megállapításához, következésképpen
közvetlenül érinti annak jogi helyzetét.
96
Meg kell tehát állapítani, hogy a 2014/104
irányelv 17. cikkének (2) bekezdése olyan szabálynak
minősül, amely szorosan kapcsolódik azon vállalkozások
szerződésen kívüli polgári jogi felelősségének
létrejöttéhez, megállapításához és mértékéhez, amelyek
valamely kartellben való részvételükkel megsértették az
EUMSZ 101. cikket.
97
Márpedig, ahogyan arra a főtanácsnok
indítványának 81. pontjában rámutatott, az ilyen szabály
anyagi jogi szabálynak minősíthető.
98
Meg kell tehát állapítani, hogy a 2014/104
irányelv 17. cikkének (2) bekezdése az ezen irányelv 22.
cikkének (1) bekezdése értelmében vett anyagi jogi
jelleget ölt.
99
Ahogyan az a jelen ítélet 42. pontjából kitűnik,
a 2014/104 irányelv 17. cikke (2) bekezdése időbeli
hatályának meghatározása érdekében a jelen ügyben azt
kell megvizsgálni, hogy az alapügyben szereplő helyzet
megvalósult‑e ezen irányelv átültetési határidejének
lejárta előtt, vagy e határidő lejártát követően is kifejtette
hatásait.
100
Ennek érdekében figyelembe kell venni a
2014/104 irányelv 17. cikke (2) bekezdésének jellegét és
működési mechanizmusát.
101
E rendelkezés megdönthető vélelmet állít fel,
amely szerint, amennyiben kartell áll fenn, az e kartellből
eredő kár fennállását automatikusan vélelmezni kell.
102
Mivel az uniós jogalkotó által a kár
fennállásának vélelmezését lehetővé tévő tény a kartell
fennállása, meg kell vizsgálni, hogy az az időpont,
amikor az érintett kartell megszűnt, megelőzi‑e a
2014/104 irányelv átültetési határidejének lejártát, mivel
ezen irányelvet e határidőn belül nem ültették át a
spanyol jogba.
103
A jelen ügyben a kartell 1997. január 17‑től
2011. január 18‑ig tartott. Így e jogsértés a 2014/104
irányelv átültetési határidejének lejárta előtt ért véget.
104
E körülmények között a 2014/104 irányelv 22.
cikkének (1) bekezdésére tekintettel meg kell állapítani,
hogy az ezen irányelv 17. cikkének (2) bekezdésében
előírt megdönthető vélelem ratione temporis nem
alkalmazható az olyan kártérítési keresetre, amely – noha
az említett irányelvet a nemzeti jogba késedelmesen
átültető nemzeti rendelkezések hatálybalépését követően
indult – olyan versenyjogi jogsértésre vonatkozik, amely
az irányelv átültetésére előírt határidő lejárta előtt
befejeződött.
105
A fenti megfontolásokra figyelemmel az
előterjesztett kérdésekre a következő választ kell adni:
–
A 2014/104 irányelv 10. cikkét úgy kell
értelmezni, hogy e cikk az ezen irányelv 22. cikkének (1)
bekezdése szerinti anyagi jogi rendelkezésnek minősül,
és e cikk időbeli hatálya alá tartozik az olyan kártérítési
kereset, amely noha az említett irányelv hatálybalépése
előtt befejeződött versenyjogi jogsértésre vonatkozik, az
ezen irányelvet a nemzeti jogba átültető rendelkezések
hatálybalépését követően indult, amennyiben a korábbi
szabályok alapján az e keresetre alkalmazandó elévülési
idő nem telt el az ugyanezen irányelv átültetésére nyitva
álló határidő lejárta előtt.
–
A 2014/104 irányelv 17. cikkének (1)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e cikk az ezen
irányelv 22. cikkének (2) bekezdése szerinti anyagi jogi
rendelkezésnek minősül, és e cikk időbeli hatálya alá
tartozik az olyan kártérítési kereset, amely noha az
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említett irányelv hatálybalépése előtt befejeződött
versenyjogi jogsértésre vonatkozik, 2014. december 26‑a
után, és az ezen irányelvet a nemzeti jogba átültető
rendelkezések hatálybalépését követően indult meg.
–
A 2014/104 irányelv 17. cikkének (2)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e cikk az ezen
irányelv 22. cikkének (1) bekezdése szerinti anyagi jogi
rendelkezésnek minősül, és nem tartozik e cikk időbeli
hatálya alá az olyan kártérítési kereset, amely noha az
említett irányelvet a nemzeti jogba késedelmesen átültető
rendelkezések hatálybalépését követően indult, a
versenyjog olyan megsértésére vonatkozik, amely az
irányelv átültetésére előírt határidő lejárta előtt
befejeződött.
IV.
C-652/20. sz. HW és társai kontra Allianz Elementar
Versicherungs AG ügyben 2022. június 30-án hozott
ítélet
A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról,
valamint
a
határozatok
elismeréséről
és
végrehajtásáról
szóló,
2012. december 12‑i
1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
11. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell
értelmezni, hogy amennyiben e rendelkezés
alkalmazandó, az azon tagállam bíróságának
joghatóságát és illetékességét írja elő, amelynek
illetékességi területén a felperes lakóhelye található.
1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a
polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról,
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
szóló, 2012. december 12‑i 1215/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 351., 1. o.)
11. cikke (1) bekezdése b) pontjának az értelmezésére
vonatkozik.
2
E kérelmet a HW, ZF és MZ, három
Romániában lakóhellyel rendelkező természetes
személy, valamint az Ausztriában székhellyel
rendelkező, de annak román levelezője által képviselt
Allianz Elementar Versicherungs AG között az azt állító
említett személyek által indított kártérítési kereset
tárgyában folyamatban lévő jogvita keretében
terjesztették elő, hogy ők voltak az e társaság és a
családtagjuk halálát okozó baleset felelőse között kötött
biztosítási szerződés kedvezményezettjei.
Az alapeljárás
12
2017. december 22‑én a gépjármű vezetője és
utasa közúti közlekedési balesetben hunyt el, amely
balesetet – legalábbis részben – e járművezető hibája
okozta. Az érintett járművet Ausztriában vették
nyilvántartásba, és azt az e tagállamban székhellyel
rendelkező Allianz Elementar Versicherung biztosította.
13
2020. február 17‑én az elhunyt utas három,
Romániában
lakóhellyel
rendelkező
távolabbi
családtagja a nem vagyoni káruk megtérítése érdekében
keresetet indított az Allianz Elementar Versicherung
ellen, amelyet román levelezője, az Allianz‑Țiriac
Asigurări SA képviselt a Tribunalul Bucureşti (bukaresti
törvényszék, Románia) előtt, amelynek illetékességi
területén e levelező székhelye található.
14
A Codul de procedură civilă (polgári
perrendtartás) rendelkezései alapján a kérdést

előterjesztő bíróság hivatalból vizsgálta saját
joghatóságát és illetékességét.
15
A
2007.
december
13‑i
FBTO
Schadeverzekeringen ítélet (C‑463/06, EU:C:2007:792,
31. pont) fényében, amely a kérdést előterjesztő bíróság
szerint a 44/2001 rendelet megfelelő rendelkezéseire
vonatkozik, e bíróság úgy véli, hogy az említett vizsgálat
szempontjából releváns az 1215/2012 rendelet 11. cikke
(1) bekezdésének b) pontjában előírt joghatósági szabály,
amelyre e rendelet 13. cikkének (2) bekezdése hivatkozik
a károsult által közvetlenül indított kereset esetén.
16
E tekintetben a kérdést előterjesztő bíróság
hangsúlyozza, hogy az alapeljárás alperese egy másik
tagállamban székhellyel rendelkező biztosító, amelyet
Romániában pereltek be, de nem azon bíróság előtt,
amelynek illetékességi területén az alapügy felpereseinek
–
akik
az
érintett
biztosítási
szerződés
kedvezményezettjeinek vallják magukat – lakóhelye
található, hanem azon bíróság előtt, amelynek
illetékességi területén e biztosító romániai levelezőjének
található a székhelye.
17
E megállapításokat követően kétségei vannak
azzal kapcsolatban, hogy az 1215/2012 rendelet 11. cikke
(1) bekezdésének b) pontja kizárólag a tagállami
bíróságok joghatóságát határozza‑e meg, vagy
egyidejűleg meghatározza a joghatóságot és a belső
illetékességet, pontosabban a területi illetékességet is. A
Bizottság olyan különböző, szó szerinti, rendszertani és
teleologikus érveket hoz fel, amelyek ezen álláspontok
bármelyike mellett szólnak.
18
E körülmények között a Tribunalul București
(bukaresti törvényszék, Románia) úgy határozott, hogy
az eljárást felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából
kérdést terjeszt a Bíróság elé.
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
„Úgy kell‑e értelmezni az [1215/2012] rendelet 11. cikke
(1) bekezdésének b) pontját, hogy azok kizárólag az
[Európai
Unió]
tagállamainak
joghatóságára
vonatkoznak, vagy úgy, hogy azok a biztosítás
kedvezményezettjének lakóhelye szerinti bíróság belső
illetékességét is meghatározzák?”
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésről
19
Kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság
lényegében arra vár választ, hogy az 1215/2012 rendelet
11. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell‑e
értelmezni,
hogy
amennyiben
e
rendelkezés
alkalmazandó, az azon tagállam bíróságainak
joghatóságát és illetékességét írja elő, amelynek
illetékességi területén a felperes lakóhelye található.
20
Elöljáróban emlékeztetni kell arra, hogy mivel
az 1215/2012 rendelet (34) preambulumbekezdésének
megfelelően e rendelet hatályon kívül helyezi a 44/2001
rendeletet, és annak helyébe lép, amely pedig a polgári és
kereskedelmi ügyekben az új tagállamoknak az alábbi
egyezményhez való csatlakozásáról szóló későbbi
egyezményekkel módosított, a joghatóságról, valamint a
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 1968.
szeptember 27‑i egyezmény (a továbbiakban: Brüsszeli
Egyezmény) helyébe lépett, a Bíróság által az utóbbi jogi
aktusok rendelkezései tekintetében adott értelmezés az
1215/2012 rendeletre vonatkozóan is érvényes, mivel
ezek a rendelkezések „egyenértékűnek” tekinthetők
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(2021. május 20‑i CNP ítélet, C‑913/19, EU:C:2021:399,
30. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
21
Márpedig a Bíróság már kimondta, hogy ilyen
egyenértékűség áll fenn a 44/2001 rendelet 9. cikke (1)
bekezdésének b) pontja és az 1215/2012 rendelet 11.
cikke (1) bekezdésének b) pontja között, mivel ezen
előbbi rendelkezés szövegét lényegében átvette ezen
utóbbi rendelkezés (lásd ebben az értelemben: 2018.
január 31‑i Hofsoe ítélet, C‑106/17, EU:C:2018:50, 36.
pont).
22
Ami a Brüsszeli Egyezmény megfelelő
rendelkezését illeti, a Bíróság megállapította, hogy a
gazdaságilag gyengébb fél védelmének megszilárdítása
érdekében a 44/2001 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének
b) pontja akként fogalmaz, hogy a biztosítottnak vagy a
biztosítási
szerződés
kedvezményezettjének
is
kifejezetten megengedi, hogy a biztosító ellen a saját
lakóhelye szerinti bíróság előtt indítson keresetet, míg
ezen egyezmény 8. cikke első bekezdésének 2. pontja
csak a biztosított lakóhelye, illetve székhelye szerinti
bíróság joghatóságáról rendelkezik, és nem határozza
meg, hogy a biztosító ellen a biztosított vagy a
kedvezményezett lakóhelye, illetve székhelye szerinti
bíróság előtt is indítható‑e kereset, vagy sem (lásd ebben
az értelemben: 2005. május 12‑i Société financière et
industrielle du Peloux ítélet, C‑112/03, EU:C:2005:280,
41. pont). Így a 44/2001 rendelet 9. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, amely jelenleg az 1215/2012
rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontja, az említett
egyezményhez viszonyítva kiterjesztette azon személyek
listáját, akik bíróság előtt keresetet indíthatnak a
biztosítóval szemben (lásd ebben az értelemben: 2020.
február 27‑i Balta ítélet, C‑803/18, EU:C:2020:123, 35.
pont).
23
Egyrészről a Brüsszeli Egyezmény 8. cikke első
bekezdésének 2. pontjának, másrészről pedig a 44/2001
rendelet 9. cikke (1) bekezdése b) pontjának, valamint az
1215/2012 rendelet 11. cikke (1) bekezdése b) pontjának
megfogalmazása között e tekintetben fennálló különbség
ellenére, e rendelkezések egyenértékűnek tekinthetők,
amennyiben lehetővé teszik, hogy a szerződő államban
vagy valamely tagállamban székhellyel rendelkező
biztosító a felperes lakóhelye vagy székhelye szerinti
bíróság előtt legyen perelhető, amennyiben az említett
egyezményt illetően a keresetet a biztosítási kötvény
jogosultja indítja, vagy az említett rendeleteket illetően a
biztosított vagy a biztosítási kötvény kedvezményezettje,
amennyiben az érintett felperes egy másik szerződő
államban vagy tagállamban rendelkezik lakóhellyel vagy
székhellyel.
24
Ennélfogva a Bíróság által a Brüsszeli
Egyezmény 8. cikke első bekezdésének 2. pontjával és a
44/2001 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének b) pontjával
kapcsolatban adott értelmezés érvényes az 1215/2012
rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjára is.
25
Egyébiránt a kérdést előterjesztő bíróság által
előterjesztett kérdés megválaszolása előtt néhány
pontosítást kell tenni az alapügy körülményei
vonatkozásában.
26
Az 1215/2012 rendelet 11. cikke (1)
bekezdésének b) pontja értelmében a valamely
tagállamban székhellyel rendelkező biztosító ellen a
biztosítási kötvény jogosultja, a biztosított vagy a
kedvezményezett által indított perek esetében a valamely
tagállam területén székhellyel rendelkező biztosító
perelhető más tagállamban, és konkrétan a felperes
lakóhelye vagy székhelye szerinti bíróság előtt.
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27
A jelen ügyben egyrészt az előzetes
döntéshozatalra utaló határozatból kitűnik, hogy az
alapeljárás egy Ausztriában székhellyel rendelkező
biztosítótársasággal szemben indult, amelyet a kérdést
előterjesztő bíróság által szolgáltatott információk szerint
„romániai levelezője képvisel”. E tekintetben
emlékeztetni kell arra hogy az EUMSZ 267. cikkben
említett eljárás keretében a nemzeti bíróságok és a
Bíróság közötti feladatmegosztásra vonatkozó állandó
ítélkezési gyakorlatnak megfelelően az alapügyben tett
ténymegállapítások és a nemzeti jog e bíróság által hozott
rendelkezései nem kérdőjelezhetők meg (lásd ebben az
értelemben: 2021. október 21‑i Wilo Salmson France
ítélet, C‑80/20, EU:C:2021:870, 47. pont; 2021.
december 21‑i Trapeza Peiraios ítélet, C‑243/20,
EU:C:2021:1045, 26. pont).
28
Ugyanakkor annak érdekében, hogy a kérdést
előterjesztő bíróság számára megadják az előtte
folyamatban lévő jogvita eldöntéséhez szükséges
valamennyi információt, fel kell hívni a figyelmét az
1215/2012 rendelet azon rendelkezéseire, amelyek a
fióktelep, képviselet vagy más telephely működésével
kapcsolatos jogviták esetén különös joghatósági
szabályokat állapítanak meg, különösen az említett
rendelet 7. cikkének 5. pontjára, amelynek 10. cikke az
alkalmazást a biztosítási ügyekre tartja fenn. Az előzetes
döntéshozatalra utaló határozat nem teszi lehetővé annak
megállapítását, hogy az alapeljárás felperesei által
benyújtott kereset ilyen megtámadásnak minősülhet‑e,
de mindenesetre e bíróság feladata annak meghatározása,
és adott esetben a saját hatáskörének az említett
rendelkezésekre
tekintettel
történő
vizsgálata,
figyelembe véve a Bíróság e területre vonatkozó
ítélkezési gyakorlatában meghatározott szempontokat
(lásd különösen: 2021. május 20‑i CNP‑ítélet,
EU:C:2021:399, 51. és 52. pont).
29
Másrészt az Európai Bizottság írásbeli
észrevételeiben kiemelte, hogy bár a kérdést előterjesztő
bíróság jelezte, hogy az alapeljárás felperesei az
1215/2012 rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontja
értelmében vett „kedvezményezettek”, az alapeljárás
inkább a károsult személyek, nem pedig a
kedvezményezettek által a biztosító ellen indított
közvetlen keresetre vonatkozik, így e rendelkezés az
említett jogvitában csak e rendelet 13. cikkének (2)
bekezdése alapján alkalmazható.
30
30
E tekintetben meg kell állapítani, hogy
kétségtelen, hogy a kérdést előterjesztő bíróság az
alapeljárás felpereseit az érintett „biztosítási kötvény
jogosultjainak” minősítette, akik a biztosított gépjármű
vezetője által okozott balesetben elhunyt utas távolabbi
családtagjai. Ugyanakkor az 1215/2012 rendelet 11.
cikke (1) bekezdése b) pontja alapügyben való
alkalmazhatóságának alátámasztása érdekében e bíróság
a 2007. december 13‑i FBTO Schadeverzekeringen
ítéletre (C‑463/06, EU:C:2007:792, 31. pont)
hivatkozott, amelynek értelmében „a 44/2001 rendelet 9.
cikke (1) bekezdésének b) pontjára történő utalást úgy
kell értelmezni, hogy a károsult abban a tagállamban,
ahol lakóhellyel rendelkezik, lakóhelyének bírósága előtt
közvetlenül keresetet indíthat a biztosító ellen,
amennyiben az ilyen közvetlen keresetindítás
megengedett, és a biztosító valamely tagállamban
székhellyel rendelkezik”. Márpedig az említett ítéletben
említett rendelkezések egyenértékűek az 1215/2012
rendelet 13. cikkének (2) bekezdésével, illetve 11. cikke
(1) bekezdésének b) pontjával (lásd ebben az értelemben:
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2018. január 31‑i Hofsoe ítélet, C‑106/17,
EU:C:2018:50, 36. pont).
31
E körülmények között úgy tűnik, hogy az
1215/2012 rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontja
ténylegesen alkalmazandó az alapeljárásra, mivel e
rendelet 13. cikkének (2) bekezdése e rendelkezésre
hivatkozik.
32
Következésképpen a kérdést előterjesztő
bíróság feladata annak vizsgálata, hogy az 1215/2012
rendelet 11. cikke (1) bekezdése b) pontjának az
alapügyben történő esetleges alkalmazása előtt a román
jog eljárási szabályai lehetővé teszik‑e a potenciálisan
kártérítésre jogosult személyek számára közvetlen
kereset indítását a biztosítóval szemben, amely
lehetőségnek az 1215/2012 rendelet 13. cikke (2)
bekezdésének értelmében az a következménye, hogy
alkalmazhatóvá teszi e rendelet 10–12. cikkét (lásd ebben
az értelemben: 2018. január 31‑i Hofsoe ítélet, C‑106/17,
EU:C:2018:50, 35. pont). A Bíróság pontosította, hogy
az említett 13. cikk (2) bekezdéséből következő utalás
célja az, hogy az említett 11. cikk (1) bekezdésének b)
pontjában foglalt felperesi listát kiegészítse a károsult
személyekkel, anélkül hogy leszűkítené a listát a
közvetlenül károsult személyek körére (lásd ebben az
értelemben: 2021. május 20‑i CNP‑ítélet, C‑913/19,
EU:C:2021:399, 38. pont).
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Ezen előzetes pontosítások összességét
követően emlékeztetni kell arra, hogy az állandó
ítélkezési gyakorlat szerint valamely uniós jogi
rendelkezés értelmezéséhez nemcsak annak kifejezéseit,
hanem szövegkörnyezetét, és annak a szabályozásnak a
célkitűzéseit is figyelembe kell venni, amelynek az részét
képezi. Valamely uniós jogi rendelkezés értelmezése
szempontjából annak keletkezése is relevánsnak
bizonyulhat (2021. szeptember 2‑I CRCAM‑ítélet,
C‑337/20, EU:C:2021:671, 31. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
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Először is, ami az 1215/2012 rendelet 11. cikke
(1) bekezdése b) pontjának szövegét illeti, hangsúlyozni
kell, hogy a Tribunalul Bucureşti (bukaresti törvényszék)
kérdése e rendelkezés utolsó részére összpontosul.
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Márpedig meg kell állapítani, hogy e 11. cikk
(1) bekezdése b) pontjának román nyelvi változata,
csakúgy mint az angol és a finn nyelvi változat eltér e
tekintetben többek között a spanyol, dán, német, francia,
olasz, holland, lengyel, portugál és svéd változattól. Az
előbbi változatok szerint e rendelkezés utolsó része „a
felperes lakóhelye vagy székhelye szerinti bíróságok[ra]”
vonatkozik, míg az említett utóbbi változatok „a felperes
lakóhelye vagy székhelye szerinti bíróság[ra]”
vonatkoznak. Úgy tűnik tehát, hogy az értelmezett
rendelkezés több nyelvi változatában sem használtak
többes számot a „bíróság” kifejezés vonatkozásában,
amint az a kérdést előterjesztő bíróság által előterjesztett
kérdésben szerepel.
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Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint egy uniós
jogi rendelkezés valamely nyelvi változatának
megfogalmazása nem szolgálhat e rendelkezés
értelmezésének kizárólagos alapjául, illetve e tekintetben
nem élvezhet elsőbbséget más nyelvi változatokkal
szemben. Egy uniós jogi aktus egységes alkalmazása, és
ennélfogva egységes értelmezése érdekében ugyanis az
nem vizsgálható elszigetelten valamelyik nyelvi
változatában, hanem azt azon szabályozás általános
rendszerére és céljára tekintettel kell értelmezni,
amelynek a részét képezi (2020. december 10‑i Personal
Exchange
International
ítélet,
C‑774/19,
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EU:C:2020:1015, 27. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
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E tekintetben, amint arra mind a kérdést
előterjesztő bíróság, mind a román kormány és a
Bizottság írásbeli észrevételeiben rámutatott, tanulságos
az 1215/2012 rendelet 11. cikke (1) bekezdése b)
pontjának szövegét, amely a kérdést előterjesztő bíróság
által előterjesztett kérdés tárgyát képezi, ezen (1)
bekezdés a) pontjának szövegével összehasonlítani. Az
uniós jogalkotó által a b) pontban elfogadott joghatósági
kritérium kifejezetten „a felperes lakóhelyére vagy
székhelyére” vonatkozik, míg az említett (1) bekezdés a)
pontjában szereplő kritérium átfogóan „a [biztosító]
székhelye szerinti tagállamra” vonatkozik.
38
E
megfogalmazásbeli
különbség
azon
értelmezés mellett szól, amely szerint az 1215/2012
rendelet 11. cikke (1) bekezdése b) pontjának az a célja,
hogy közvetlenül jelöljön ki valamely meghatározott
bíróságot valamely tagállamban, anélkül hogy utalna az
ott hatályos illetékesség megosztásának szabályaira, és
célja tehát, hogy ne csak a joghatóságot, hanem az
említett bíróság illetékeségét is meghatározza az e
rendelkezés által érintett esetekben.
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Amint arra a kérdést előterjesztő bíróság és a
Bizottság írásbeli észrevételeiben hivatkozott, a jelen
ítélet előző pontjában elfogadott értelmezést megerősíti
az azokkal az ítéletekkel való analógia, amelyekben a
Bíróság az 1215/2012 rendelet 7. cikkének több
rendelkezését értelmezte, amelyek szövege szintén egy
adott tagállamon belüli konkrét „hely” kijelölésére
irányul abban az értelemben, hogy az említett
rendelkezések egyszerre határozzák meg a joghatóságot
és az illetékességet. Ezek az ítéletek különösen a 7. cikk
(1) bekezdése b) pontjának első franciabekezdésére,
amely megegyezik a 44/2001 rendelet 5. cikke (1)
bekezdése b) pontjának első franciabekezdésével (lásd
ebben az értelemben: 2007. május 3‑i Color drack ítélet,
C‑386/05, EU:C:2007:262, 30. pont), az említett 7. cikk
1. pontja b) alpontjának második franciabekezdésére
(lásd ebben az értelemben: 2017. június 15‑i Karead
ítélet, C‑249/16, EU:C:2017:472, 46. pont), valamint az
ugyanezen 7. cikk 2. pontjára vonatkoznak (lásd ebben
az értelemben: 2021. július 15‑i Volvo és társai ítélet,
C‑30/20, EU:C:2021:604, 33. és 43. pont).
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Az említett ítéletekkel így felállított analógiát
megerősíti P. Jenard által a polgári és kereskedelmi
ügyekben a joghatóságról és a bírósági határozatok
végrehajtásáról szóló, 1968. szeptember 27‑i
egyezményről (HL 1979. C 59., 1. o.) készített jelentése
is. E jelentés 31. oldala szerint ugyanis a Brüsszeli
Egyezmény 8. cikke első bekezdésének 1. pontja „csak
általános joghatóságot állapít meg azzal, hogy »a
biztosító székhelye szerinti állam bíróságainak
joghatóságát« írja elő”, és így „[a]z egyes államokon
belül az illetékes bíróság meghatározására a belső jogot
kell alkalmazni”, míg ugyanezen 8. cikk első bekezdése
2. pontjának célja annak előírása, hogy „ha a biztosítóval
szemben a székhelye szerinti államon kívül indítanak
eljárást, a keresetet a [szóban forgó egyezmény] 5.
cikkében már elfogadott rendszerrel összhangban
kifejezetten kijelölt bíróság előtt kell megindítani”.
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Tekintettel arra, hogy egyrészt a Brüsszeli
Egyezmény 8. cikke első bekezdésének 1. és 2. pontjában
foglalt biztosítási ügyekben a joghatósági szabályok
lényegében egyenértékűek az 1215/2012 rendelet 11.
cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltakkal,
másrészt pedig az ezen egyezmény 5. cikkének 1. és 3.
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pontjában szereplő, a joghatóságra és a szerződésen kívül
okozott kárra vonatkozó joghatósági szabályok
lényegében az e rendelet 7. cikkének 1. és 2. pontjában
foglalt joghatósági szabályokkal egyenértékűek, a jelen
ítélet előző pontjában említett jelentés, és különösen az
ugyanezen előző pontban említett idézet végén található
közelítés azt az értelmezést támasztja alá, hogy az
említett rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában
szereplő „szerinti” kifejezés használata azt jelenti, hogy
e rendelkezés kifejezetten meghatározott bíróságot jelöl,
és így közvetlenül rögzíti az illetékességet, ahogyan azt a
Bíróság az ugyanezen rendelet 7. cikkének (1) és (2)
bekezdésében szereplő analóg megfogalmazással
kapcsolatban megállapította.
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A fentiekből következik, hogy az 1215/2012
rendelet 11. cikke (1) bekezdése b) pontjának szó szerinti
értelmezése már önmagában lehetővé teszi annak
megállapítását, hogy e rendelkezés meghatározza azon
tagállam bíróságának joghatóságát és illetékességét,
amelynek illetékességi területén a felperes lakóhelye
vagy székhelye található.
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Másodszor, ezt az értelmezést megerősíti azon
szövegkörnyezet elemzése, amelybe az említett
rendelkezés illeszkedik. E tekintetben emlékeztetni kell
arra, hogy az 1215/2012 rendelet 4. cikkének (1)
bekezdése értelmében valamely tagállamban lakóhellyel
rendelkező személy főszabály szerint e tagállam
bíróságai előtt perelhető. Hasonlóképpen, e rendelet (15)
preambulumbekezdése
hangsúlyozza,
hogy
a
rendeletben előírt joghatósági szabályok szerint a
joghatóságot általában az alperes lakóhelye vagy
székhelye alapozza meg, amelynek mindig rendelkezésre
kell állnia, kivéve egyes pontosan meghatározott
eseteket.
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Az 1215/2012 rendelet 5. cikkének (1)
bekezdése előírja, hogy ezen elvtől eltérve, a valamely
tagállamban lakóhellyel rendelkező személy más
tagállam bíróságai előtt perelhető az e rendelet II.
fejezetének 2–7. szakaszában megállapított szabályok
alapján.
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Ami különösen az említett rendelet II.
fejezetének 3. szakaszát illeti, amelyben a 11. cikk (1)
bekezdésének b) pontja szerepel, nem vitatott, hogy az
önálló rendszert hoz létre a biztosítási ügyekben a
joghatóság megosztására, amint az különösen az említett
szakasz címéből és a rendelet 10. cikkéből kitűnik (lásd
ebben az értelemben: 2021. október 21‑i TB. és D.
[Joghatóság biztosítási ügyekben] ítélet, C‑393/20, nem
tették közzé, EU:C:2021:871, 29. pont; 2021. december
9‑i BT [A biztosított személy perbe vonása] ítélet,
C‑708/20, EU:C:2021:986, 26. pont).
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Mivel a felperes lakóhelye szerinti bíróság
joghatósága, amelyet az 1215/2012 rendelet 11. cikke (1)
bekezdésének b) pontja ír elő, az alperes lakóhelye vagy
székhelye szerinti bíróság joghatóságának elvétől eltérő
szabálynak minősül, megszorítóan kell értelmezni, ami
nem engedi meg az e rendelet által kifejezetten
szabályozott eseteken túlmenő értelmezést (lásd analógia
útján: 2021. május 20‑i CNP‑ítélet, C‑913/19,
EU:C:2021:399, 49. pont; 2021. október 21‑i TB. és D.
[Joghatóság biztosítási ügyekben] ítélet, C‑393/20, nem
tették közzé, EU:C:2021:871, 42. pont).
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Ezt a rendelkezést annál is inkább szigorúan kell
értelmezni, mivel – amint azt a Bíróság a Brüsszeli
Egyezmény 8. cikke első bekezdésének 2. pontjában
szereplő megfelelő rendelkezéssel kapcsolatban
hangsúlyozta
–
ezen egyezmény
megalkotói
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nemtetszésüket fejezték ki a felperes lakóhelye szerinti
bíróságok joghatóságával kapcsolatban, azon esetek
kivételével, amelyeket az egyezmény kifejezetten előír
(lásd ebben az értelemben: 2000. július 13‑i Group Josi
ítélet, C‑412/98, EU:C:2000:399, 69–72. pont).
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Következésképpen nem állapítható meg, hogy
az 1215/2012 rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b)
pontja azzal, hogy „a felperes lakóhelye szerinti
bíróságot” jelöli ki, azon tagállam valamennyi
bíróságának joghatóságot biztosít, amelynek területén a
felperes lakóhellyel rendelkezik.
49
Harmadszor és végezetül, a jelen ügyben
releváns rendelkezések által követett célkitűzéseket
illetően emlékeztetni kell arra, hogy a Bíróság ítélkezési
gyakorlata szerint az 1215/2012 rendelet (18)
preambulumbekezdéséből az következik, hogy a
biztosítási ügyben indított kereseteket a felek között
bizonyos egyenlőtlenség jellemzi, és e rendelet II.
fejezete
3.
szakaszának
rendelkezései
ezen
egyenlőtlenség korrigálására irányulnak azáltal, hogy a
gyengébb felet az érdekeinek megfelelő, az általános
szabályoknál kedvezőbb joghatósági szabályokkal
védelemben részesítik (2021. december 9‑i BT [A
biztosított személy perbe vonása] ítélet, C‑708/20,
EU:C:2021:986, 32. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
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Különösen az említett rendelet 11. cikke (1)
bekezdésének b) pontjában
meghatározott, a
joghatóságra vonatkozó különös szabály – a rendelet II.
fejezetének 3. szakaszában foglaltakhoz hasonlóan – azt
hivatott biztosítani, hogy a gyengébb fél, aki eljárást
kíván indítani az erősebb fél ellen, ezt egy könnyen
hozzáférhető tagállam bírósága előtt tehesse meg (lásd
ebben az értelemben: 2020. február 27‑i Balta ítélet,
C‑803/18, EU:C:2020:123, 28. pont; 2021. október 21‑i
T. B. és D. [Joghatóság biztosítási ügyekben] ítélet,
C‑393/20, nem tették közzé, EU:C:2021:871, 46. pont).
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Közelebbről, már megállapításra került, hogy az
alapeljárás felpereseihez hasonló közúti közlekedési
baleset áldozatának örökösei számára biztosítani kell a
forum actoris előnyét, amelyet az 1215/2012 rendelet 13.
cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett
11. cikke (1) bekezdésének b) pontja engedélyez (lásd
ebben az értelemben: 2021. október 21‑i T. B. és D.
[Joghatóság biztosítási ügyekben] ítélet, C‑393/20, nem
tették közzé, EU:C:2021:871, 30. és 31. pont, valamint
az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
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Ezzel szemben az említett rendelet 11. cikke (1)
bekezdésének b) pontja nem értelmezhető úgy, mint
amely – amint azt a kérdést előterjesztő bíróság javasolja
– azt jelenti, hogy az érintett felperesek nemcsak a
lakóhelyük szerinti bírósághoz fordulhatnak, hanem a
lakóhelyük szerinti tagállam bármely más bíróságához. E
rendelkezésnek egyáltalán nem az a célja, hogy lehetővé
tegye a „forum shopping” gyakorlatát, amely végső soron
nem felel meg az 1215/2012 rendeletben foglalt egyéb
célkitűzéseknek.
53
Ugyanis, amint arra a román kormány írásbeli
észrevételeiben rámutatott, az említett 11. cikk (1)
bekezdése b) pontjának védelmi célja már megvalósult
azáltal, hogy az e rendelkezésben említett valamennyi
felperes, vagyis a biztosítási kötvény jogosultja, a
biztosított vagy a kedvezményezett számára lehetőséget
biztosít arra, hogy a kijelölt biztosító székhelye szerinti
tagállam bíróságai és azon bíróság között válasszanak,
amelynek illetékességi területén a saját lakóhelyük
található.
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Ezenfelül az 1215/2012 rendelet (16)
preambulumbekezdésének megfelelően e rendelet
rendelkezéseit az igazságszolgáltatás megfelelő
működésének
elősegítésére
irányuló
célkitűzés
figyelembevételével kell értelmezni (2021. december 9‑i
BT [A biztosított személy perbe vonása] ítélet, C‑708/20,
EU:C:2021:986,
35.
pont).
E
(16)
preambulumbekezdésből az is kitűnik, hogy az alperes
lakóhelye vagy székhelye szerinti bíróság elvét az uniós
jogalkotó a bíróság és a per közötti szoros kapcsolat okán
– az eddigiektől eltérve – más bíróságokkal is
kiegészítette.
Az
említett
preambulumbekezdés
pontosítja, hogy a szoros kapcsolat megléte
jogbiztonságot nyújt, és elkerüli azt, hogy az alperes ellen
egy olyan tagállam bíróságán indíthassanak eljárást,
amelyre észszerűen nem számíthatott. E rendelet (15)
preambulumbekezdése szintén célként említi a
joghatóság nagymértékű kiszámíthatóságát, különösen
az alperes számára.
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Ebben az összefüggésben meg kell jegyezni,
hogy az 1215/2012 rendelet 11. cikke (1) bekezdése b)
pontjának olyan értelmezése, hogy az közvetlenül, a
tagállamok belső szabályaira való utalás nélkül jelöl ki
egy meghatározott bíróságot, azaz azt, amelynek
illetékességi területén a felperes lakóhelye található,
nemcsak azt biztosítja, hogy az így joghatósággal
rendelkező egyetlen bíróság különösen szoros
kapcsolatban álljon az érintett jogvitával, hanem azt is,
hogy e bíróságot az alperes nehézségek nélkül
azonosítani tudja, és az az alperes számára észszerűen
előrelátható legyen.
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A teljesség kedvéért pontosítani kell, hogy ezzel
szemben azon bíróság illetékességi területének
körülhatárolása, amelynek területén a felperes lakóhelye
található, e 11. cikk (1) bekezdésének b) pontja
értelmében főszabály szerint azon tagállam szervezeti
joghatósága alá tartozik, amelyhez e bíróság tartozik
(lásd analógia útján: 2021. július 15‑i Volvo és társai
ítélet, C‑30/20, EU:C:2021:604, 34. pont).
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A fenti megfontolások összességére tekintettel
az előterjesztett kérdésre azt a választ kell adni, hogy az
1215/2012 rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontját
úgy kell értelmezni, hogy amennyiben e rendelkezés
alkalmazandó, az azon tagállam bíróságának
joghatóságát és illetékességét írja elő, amelynek
illetékességi területén a felperes lakóhelye található.
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Polgármesteri hatáskörök veszélyhelyzet idején –
Kúriai döntések tükrében
Absztrakt
A veszélyhelyzet a közigazgatási jogalkalmazás minden
területét érintette. A veszélyhelyzet elrendelésekor már
meglévő, de nem kellően részletes szabályozás, illetve a
rendkívüli jogrend idején kiadott reguláció alkalmazása
sok esetben nehézséggel járt. Az egyik legnagyobb
kihívást az önkormányzatok működése, működtetése
jelentette, az alapvetően testületi működést ugyanis –
ideiglenesen
–
felváltotta
az
egyszemélyi
hatáskörgyakorlás. A tanulmány Kúriai határozatok
alapján igyekszik megválaszolni a képviselő-testületi
hatáskörben eljáró polgármesteri döntéshozatal kapcsán
felmerülő legfontosabb kérdéseket.
Mayor’s authorities during a state of emergency – in the
light of Curia’s decisions
Abstract
The state of emergency has affected all areas of
administrative law enforcement. Applying the not
sufficiently detailed existing regulations and the
legislation issued during the emergency in many cases
has led to difficulties. One of the main challenges was the
functioning/operation of the municipalities, where the
essentially joint body nature of the municipalities was –
temporarily – replaced by the exercise of powers by a
single person. The study seeks to answer the main
questions raised by mayoral decision-making, based on
decisions taken by the Curia.
Előzmények
Mint az ismeretes, Magyarország Kormánya a COVID19 fertőzés hazai megjelenése miatt 2020. március 11-én

* A szerző PhD habil. egyetemi docens, Pécsi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar;
főtanácsadó, Kúria. Az írás a szerző álláspontját
tartalmazza, az nem értelmezhető az őt foglalkoztató
intézmények állásfoglalásaként.
1
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet veszélyhelyzet
kihirdetéséről. A veszélyhelyzetet 2020. június 17-én a
Kormány a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel
megszüntette, majd a 283/2020. (VI. 17.) Korm.
rendelettel fél évre, 2020. december 17-éig (számos
korlátozással járó) járványügyi készültséget hirdetett ki.
A veszélyhelyzet újabb elrendelésére a 478/2020. (XI. 3.)
Korm.rendelettel, majd a 26/2021. (I. 29.) a
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedéssel hatálybalépéséről Kormányrendelettel
került sor, ez utóbbi jogszabály 2022. június 1-jén
hatályát vesztette.

veszélyhelyzetet hirdetett ki.1 Veszélyhelyzet – az
Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján – az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari
szerencsétlenség
esetén,
valamint
ezek
következményeinek elhárítása érdekében hirdethető. E
helyzet kiváltására alkalmas eseményekről, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Kat.) 44. §-a tartalmaz (nem
taxatív) felsorolást. E körben a Kat. 44. § c) pontjának ca)
alpontja a veszélyhelyzet elrendelésének (egyik
lehetséges) okaként nevesíti a tömeges megbetegedést
okozó humánjárványt vagy járványveszélyt.
Az elmúlt két évben számos – jellemzően a közigazgatási
jogi tárgyú – tanulmány vizsgálta a veszélyhelyzet
hatását az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás
működésére.
Megjelentek
elemzések
a
veszélyhelyzethez kapcsolódó, azzal szükségszerűen
együtt járó rendkívüli jogrendnek a helyi jogalkotásra,
valamint az önkormányzati működésére gyakorolt
hatására vonatkozóan is. Az alábbi tanulmány e körből a
polgármesternek a veszélyhelyzet –2020. március 11-től
2021. június 15-ig tartó – időszakában2 történő
hatáskörgyakorlását vizsgálja kapcsolódó kúriai
döntések alapján. Utal a tanulmány azokra, a különböző
ágazatirányítók által megfogalmazott ajánlásokra is,
amelyek a vizsgált időszakban a polgármester
veszélyhelyzeti hatáskörgyakorlására vonatkozóan
készültek, ezeket azonban nem elemzi/értékeli, hiszen
kötelező erővel nem bírnak. (A Belügyminisztérium és a
Miniszterelnökség
rendszeresen
megjelentetett
„Önkormányzati
Hírlevél”
kiadványának
Önkormányzati Tudástár című mellékletei3 tartalmaztak
– többek között – ajánlásokat az önkormányzatok
számára.)
I. A polgármester hatáskörére vonatkozó szabályozás
Az Alaptörvény 33. cikk (1) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő-testület
2021. június 15-től – bár a veszélyhelyzet továbbra is
fennállt – a képviselő-testület (és a bizottságok) maguk
gyakorolják feladat- és hatásköreiket.
3
Tájékoztatás
a
koronavírus
terjedés
megakadályozására
vonatkozó
intézkedésekről,
eljárásrendről, Önkormányzati Tudástár IV. Az
Önkormányzati
Hírlevél
különszáma
2020/6.
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/e/e7/e78/e78
919beb5865d0cb673cd5c1b67b08f0d2d9684.pdf;
Önkormányzati Tudástár XIII. Önkormányzati Hírlevél
2020/19.
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/a/af/af5/af56f
5829f7a57d96b07a2b4ecbec912ef59bed7.pdf;
Önkormányzati Tudástár VI., VII. Az Önkormányzati
Hírlevél
különszámai
2020/8.,
9.
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/28/283/283
f6aeeac7c6b167c8792699af82cf0cac8758d.pdf (letöltés
dátuma: 2022. június 1.).
2

Fórum

1474
gyakorolja. A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 1. § (3) bekezdése szerint önkormányzati döntést
a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselőtestület felhatalmazása alapján a képviselő-testület
bizottsága, a részönkormányzat testülete, a társulása, a
polgármester, továbbá a jegyző hozhat. Azaz az
önkormányzati
feladatok
címzettje
(képviseleti
demokrácia elsődlegességének elvére figyelemmel)4 a
képviselő-testület, azonban a feladatellátásban részt
vesznek a képviselő-testület szervei is. A képviselőtestület dönt arról, hogy a szervei milyen feladatokat
végeznek el, illetve milyen önkormányzati hatáskört
ruház át rájuk.5 Az önkormányzati hatáskörgyakorlás
során a képviselő-testület meghatározó szerepét juttatják
kifejezésre egyrészt az Mötv. 41. § (4) bekezdésében
foglaltak, mely szerint az átruházott hatáskörök
gyakorlásához a képviselő-testület utasítást adhat, a
hatáskört visszavonhatja. A képviselő-testület általi
hatáskörgyakorlás elsődlegességét támasztják alá az
Mötv. 42. §-ában felsorolt ún. át nem ruházható
hatáskörök is.

közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét
maga gyakorolja.

Az Mötv. szabályaiból következő testületi vezetési
központú rendszer veszélyhelyzet idején nehézkes lehet,
mert a testületek nem tudnak kellő gyorsasággal reagálni.
A testületi működés demokratikusságának és
átláthatóságának biztosítása érdekében az SZMSZ-ben
megállapított egyébként fontos, garanciális szabályok a
védekezést hátráltató tényezők lehetnek, amelyek a gyors
válaszokat és intézkedéseket lehetetleníthetik el.6 Ezért a
Kat. 46. § (4) bekezdése a veszélyhelyzet idejére sajátos
döntéshozatali szabályokat határoz meg a következők
szerint: „veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.”
A polgármester hatáskörét a Kat. hivatkozott
rendelkezése meglehetősen szűk körben korlátozza: nem
foglalhat
állást
önkormányzati
intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Azaz a
veszélyhelyzet kihirdetésével – amelyre az Alaptörvény
alapján a Kormány jogosult – teljes mértékben átalakult
az önkormányzati igazgatás rendszere: a testület
központú igazgatást egy egyszemélyi igazgatás váltotta
fel.7
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 1. §-a szerint, a Kat. 46. § (4)
bekezdésétől eltérően 2021. június 15-től a települési
önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei

A Kat. hivatkozott rendelkezése alapján a polgármester –
az
intézményalakítási
és
szolgáltatásszervezési
hatáskörök kivételével – valamennyi képviselő-testületi
hatáskör címzettje. A veszélyhelyzetben kiadott
polgármesteri rendeletről azonban sem az Alaptörvény,
sem a Mötv., sem a Jat. nem rendelkezik (ellentétben
például a köztársasági elnök szükségállapotban alkotható
rendeletével.) Erre figyelemmel a polgármester által
kiadott rendelet nem önálló jogforrás, hanem
tulajdonképpen az önkormányzat rendelete, melyet
önkormányzati
rendeletként
kell
jelölni,
a
preambulumában rögzíteni kell, hogy azt a polgármester
adta ki a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott
jogkörében, a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre
figyelemmel.9

BALÁZS István–HOFFMAN István: Közigazgatás
koronavírus idején – a közigazgatási jog rezilienciája?
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A képviselő-testületi hatáskörök polgármester általi
gyakorlása számos kérdést vetett fel, melyeket az
ágazatirányító igyekezett (több esetben még a
„probléma” felmerülése előtt) megválaszolni. A
Belügyminisztérium
és
a
Miniszterelnökség
rendszeresen megjelentetett „Önkormányzati Hírlevél”
kiadványának
Önkormányzati
Tudástár
című
mellékletei8 tartalmaztak – többek között – a
polgármester veszélyhelyzeti hatáskörgyakorlására
vonatkozó ajánlásokat az önkormányzatok számára.
Az alábbiakban a vizsgált témához kapcsolódó olyan
(jog)kérdések kerülnek bemutatásra, amelyekben a Kúria
hozott döntést.
II. A polgármesteri hatáskörgyakorlás egyes kérdései
veszélyhelyzet idején
II.1. Milyen tárgykörben alkothat a polgármester helyi
önkormányzati rendeletet?

A Kúria 2021 novemberében foglalt állást –
önkormányzati normakontroll eljárás során – a
polgármester veszélyhelyzeti rendeletalkotási hatáskörét
illetően. A Köf.5.025/2021/4. számú ügy tárgya egy, a
polgármester által (veszélyhelyzetben alkotott, majd
módosított) a mezei őrszolgálat működéséről és a
mezőőri járulékokról szóló önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.)
A Kúria normakontroll eljárását indítványozó bíróság – a
Kat. 46. § (4) bekezdésére, az Mötv. 9. §-ára, valamint az
Alaptörvény rendkívüli állapotra és szükségállapotra
vonatkozó közös szabályait tartalmazó 48. cikkére
alapított – álláspontja szerint a polgármesternek nem volt
hatásköre az Ör. meghozatalára, sem annak
módosítására. Véleménye szerint a rendelet megalkotása
ugyanis nem volt sem határidőhöz kötött, sem
halaszthatatlan, meghozatalát nem tette szükségessé a
Tájékoztatás
a
koronavírus
terjedés
megakadályozására
vonatkozó
intézkedésekről,
eljárásrendről, Önkormányzati Tudástár IV. Az
Önkormányzati
Hírlevél
különszáma
2020/6.;
Önkormányzati Tudástár XIII. Önkormányzati Hírlevél
2020/19.; Önkormányzati Tudástár VI., VII. Az
Önkormányzati Hírlevél különszámai 2020/8., 9.
9
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koronavírus-járvány. Megítélése szerint a polgármester
(és az önkormányzat) járványügyi intézkedésként helyi
szabályok megalkotására csak akkor, olyan tárgykörben
jogosult, amelyre a kormány rendkívüli intézkedési
körében
–
a
humánjárvánnyal
összefüggő
veszélyhelyzetben – felhatalmazást ad számára.10
Az önkormányzat álláspontja szerint a Kat. 46. § (4)
bekezdése a feladat- és hatáskörgyakorlás korlátairól is
rendelkezik, e körben pedig a mezőőri járulék tárgyában
hozott szabályozást nem nevesíti. Ebből következően a
polgármester jogosult volt a mezőőri járulék
tárgykörében (is) rendelet megalkotására.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa összevetve a Kat. 46. §
(4) bekezdését és az Mötv. 9. §-át megállapította
egyrészt, hogy a Kat. hivatkozott rendelkezésének
második mondata a feladat- és hatáskörgyakorlás
korlátait tartalmazza. Minthogy a mezőőri szolgálat nem
esik az itt nevesített korlátozások körébe, így annak
szabályozására a polgármester a képviselő-testület
jogkörében
eljárva
rendeletalkotási
hatáskörrel
rendelkezett. Másrészt pedig az Mötv. 9. §-a – melynek
értelmében az Mötv.-ben meghatározott jogokat
jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét
figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek
megfelelően kell gyakorolni – „nem hatáskört
megállapító szabály, hanem a hatáskörök jóhiszemű,
kölcsönös együttműködés elvén alapuló, rendeltetésszerű
gyakorlásának követelményét rögzítő alapelv.”
A II.1. pontban feltett kérdésre tehát a fenti indokolás
alapján a döntés elvi tartalma ekként adja meg a választ:
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörét, így a mezei
őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi
önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó
hatáskört is a polgármester gyakorolja.”11
II.2. Gyakorolhatja-e a polgármester a képviselőtestület által más önkormányzati szervre átruházott
hatáskörét?
A Kat. szabályozása nem egyértelmű a képviselő-testület
által az önkormányzat más szervére (szerveire) átruházott
hatáskör gyakorlására vonatkozóan. Lényeges kérdés,
hogy a Kat. 46. § (4) bekezdésére figyelemmel a
polgármester eljárhat-e az átruházott hatáskörök
tekintetében, hiszen az Mötv. rendelkezései alapján ezek
átruházással alapvetően kikerültek a képviselő-testület
hatásköréből, jóllehet gyakorlásuk vonatkozásban a
testület több jogosítvánnyal rendelkezik.12
A
Kfv.VI.37.936/2021/7.
számú
ügyben
a
főpolgármester (a közgyűlés hatáskörében eljárva) a
felperes
közterület
használati
jogának
meghosszabbításához nem járult hozzá és a jogellenes
közterület-használat után közterület-használati díj
megfizetésére kötelezte az felperest. Az első fokon eljárt
Megjegyezzük, hogy a fent említett Önkormányzati
Hírlevél
2020/6.
száma
(a
polgármesteri
rendeletalkotással összefüggésben a következő ajánlást
fogalmazta meg: „Figyelemmel arra, hogy a
jogszabályban meghatározott határidők alkalmazását a
veszélyhelyzetben kihirdetett jogszabályok nem
függesztették fel, e kérdésekben gondoskodni kell a
döntések meghozataláról. Mindezek során azonban
figyelemmel kell lenni, az Mötv. 9. §-ban rögzített
10
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bíróság észlelte, hogy az egy évet meghaladó, de tíz évet
meg nem haladó közterület-használati ügyekben a
közgyűlés döntési jogkörét (a Szervezeti és Működési
Szabályzatban) átruházta a Tulajdonosi Bizottságra.
Ennek okán a bíróság a Kat. 46. § (4) bekezdésére
hivatkozva megállapította, hogy a főpolgármester nem
gyakorolhatta jogszerűen a közgyűlés hatáskörét. A
bíróság felhívta az Mötv. 142/A. § (1) bekezdését is,
melynek
értelmében,
ha
a
képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza,
elbírálja a fellebbezést. A bíróság álláspontja szerint a
veszélyhelyzeti rendelkezések önkormányzati hatósági
ügyekben a fellebbezési jogot nem zárták ki. Megítélése
szerint a Kat. 46. § (4) bekezdésére hivatkozással nem
lehet a felperest törvényben biztosított fellebbezési
jogától megfosztani azzal, hogy a kérelmet – a közgyűlés
hatáskörét gyakorolva – a polgármester bírálja el.13 Az
elsőfokú bíróság a támadott határozatot megsemmisítette
és az alperest új eljárás lefolytatására kötelezte. A
megismételt eljárásra vonatkozóan azt az iránymutatást
adta, hogy a felperes kérelmét első fokon a bizottság
köteles elbírálni, majd – ha a veszélyhelyzet továbbra is
fennáll – a polgármester (veszélyhelyzet hiányában a
közgyűlés) jár el másodfokon.
Az alperesi önkormányzat felülvizsgálati kérelmében
kifejtette, hogy a Kat. nem tartalmaz olyan szűkítést,
miszerint a 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörgyakorlás
ne terjedne ki a képviselő-testület saját, de egyébként
bizottságra (vagy főpolgármesterre, főjegyzőre)
átruházott hatásköreire. Ezt támasztja alá a Kat. egyes
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló Korm.
rendelet 1. §-a, amely kifejezetten a képviselő-testület
bizottsága vonatkozásában is eltérő veszélyhelyzeti
szabályként rögzítette azt, hogy 2021. június 15-től maga
gyakorolja a feladat- és hatásköreit. Az önkormányzat
álláspontja szerint ebből a rendelkezésből a contrario
következik, hogy ezt megelőzően a bizottsági
hatáskörgyakorlásra sem volt lehetőség, arra – ugyanúgy,
mint a képviselő-testület, illetve közgyűlés hatáskörébe
tartozó, egyébként át nem ruházott hatáskörökre – a Kat.
46. § (4) bekezdését alkalmazni kell.14
A Kfv.V.38.225/2021/10. számú ügyben az elsőfokú
bíróság ítéleti álláspontja szerint a felperes (közterülethasználati) kérelmét első fokon a Tulajdonosi Bizottság,
majd másodfokon – ha veszélyhelyzet továbbra is fennáll
– a főpolgármester bírálja el. Az első fokon eljáró bíróság
arra hivatkozott, hogy a veszélyhelyzeti rendelkezések
önkormányzati hatósági ügyekben nem rendelkeztek a
fellebbezési jog kizárásáról. Megítélése szerint a
jogalkotónak nem az volt a célja, hogy az adott ügyben
ne lehessen másodfokon elbírálni a határozatot, hanem
az, hogy a testületi szerv – jelen esetben a közgyűlés –
hatáskörét a polgármester gyakorolja, megkönnyítve
ezzel a nagyobb létszámú közgyűlés összehívása nélkül
a döntéshozatalt. Érvelése szerint a Kat. 46. § (4)

alapelvekre (szükségesség, arányosság, joggal való
visszaélés tilalma). Azt is egyedileg lehet és kell
mérlegelni, hogy meghatározott döntések elhalaszthatóke, itt alapvetően azok jöhetnek szóba, amelyekben nincs
konkrét jogszabályban megjelölt határidő.” 5.
11
Köf.5.025/2021/4. számú határozat [29] 2.
12
BALÁZS–HOFMANN i.m. 12.
13
Kfv.VI.37.936/2021/7. [10].
14
Uo. [14].

1476
bekezdésére hivatkozással ezért nem lehet a felperest
törvényben biztosított fellebbezési jogától megfosztani
azzal, hogy a kérelmet – a közgyűlés hatáskörét
gyakorolva – a polgármester bírálja el, mely ellen már
fellebbezéssel nem, csupán bírósági felülvizsgálattal
lehet élni. Ekként ugyanis egyfokúvá válna az eljárás,
ami elvonná az ügyfél Alaptörvényben biztosított
jogosultságát.
A Kúriának tehát a fenti esetekben abban a jogkérdésben
kellett döntenie, hogy veszélyhelyzetben eljárhat-e a
főpolgármester a képviselő-testület által – jelen esetben
bizottságra – átruházott hatáskörben. A Kúria álláspontja
szerint a jogalkotó nem tett különbséget az
önkormányzatok között aszerint, hogy egyes hatásköreit
átruházta-e vagy sem, és nem differenciált a tekintetben
sem, hogy átruházás esetén azt bizottságra,
polgármesterre, vagy más szervre, személyre telepítettee. Olyan általános szabályt alkotott, amely egységesen
vonatkozik az önkormányzatokra, ehhez a feladat- és
hatáskört telepítő jogszabályi rendelkezéseket vette
alapul.15 Ebből következően a Kat. 46. § (4) bekezdése
valamennyi képviselő-testületi hatáskör vonatkozásában
irányadó, ha ugyanis a korlátozás csak az át nem
ruházható hatáskörök vonatkozásban állna fenn, akkor a
testület a hatáskörök gyakorlása kapcsán kevesebb joggal
rendelkezne, mint a saját szervei. Hozzátette a Kúria,
hogy mivel a járvány miatt a testületi szervek
összehívására nincs lehetőség, így a bizottsági
döntéshozatal nehézségei éppúgy jelen vannak
(lennének) mint a képviselő-testület vonatkozásában.
Ebből (is) következően nincs észszerű indoka annak,
hogy a bizottságok, mint testületi szervek, a
veszélyhelyzetben más testületi szervtől (képviselőtestülettől) eltérően működjenek. A jogorvoslathoz való
joggal összefüggésben a Kúria hangsúlyozta, hogy a
főpolgármester bizottsági hatáskörben való eljárása nem
korlátozza a jogorvoslathoz való jogot, az alperes
ugyanis megfelelő jogorvoslati tájékoztatást adott, a
felperesnek lehetősége volt bírósághoz fordulni.16
A II.2. pontban feltett kérdésre a válasz tehát hivatkozott
döntések elvi tartalma szerint: „veszélyhelyzet idején a
Kat. 46. § (4) bekezdése alapján a képviselőtestület/közgyűlés valamennyi, az Alaptörvény 33. cikk
(1) bekezdése szerinti hatáskörét a polgármester/
főpolgármester/megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.”17
II.3. Perelhető-e a polgármester alperesi hatóságként
Kat. 46. § (4) bekezdésének (2021. június 15-én
hatályba lépett) változását követően?

Fórum
perbe állította, az önkormányzatot a perből elbocsátotta.
E végzés ellen az önkormányzat fellebbezést nyújtott be,
melyben arra hivatkozott, hogy a Kat. 46. § (4) bekezdése
nem értelmezhető akként, hogy az magát a hatáskört is
átruházza, áttelepíti a főpolgármesterre, ehelyett csak
feljogosítja arra, hogy a közgyűlés, mint testület helyett,
a közgyűlés nevében gyakorolja annak feladat- és
hatásköreit, a hatáskör eredeti címzettjének változatlanul
hagyása mellett. Hivatkozott emellett a Korm.rendelet 1.
§ -ára, amely szerint 2021. június 15-től a települési
önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei
közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét
maga gyakorolja.
A Kúria, mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság
végzésnek a főpolgármestert perbe állító részét hatályon
kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot e körben új
eljárásra és új határozat hozatalára utasította. A Kúria
érvelése szerint az Alaptörvény 33. cikk (1) bekezdése a
helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselőtestülethez telepíti. A hatáskör gyakorlója tehát nem az
„önkormányzat”, hanem a képviselő-testület, illetve
önkormányzati hatósági ügyben a Mötv. 142/A. § (1)
bekezdése alapján a polgármester, a bizottság, a társulás
vagy a jegyző lehet (önkormányzati rendeletben
átruházott hatáskör). E vonatkozásában tehát
megalapozatlannak találta az önkormányzat érveit.
Rámutatott, hogy bár a főpolgármester valósította meg a
vitatott közigazgatási tevékenységet, a hivatkozott Korm.
rendeletre figyelemmel, 2021. június 15-ét követően a
közgyűlés a hatáskörét maga gyakorolja. A Kp. 25. § (3)
bekezdés első mondata értelmében, ha a hatáskört,
amelyen a vitatott közigazgatási tevékenység alapul,
időközben jogszabály más közigazgatási szervre telepíti,
a bíróság – alperes tájékoztatása alapján vagy hivatalból
– azt a közigazgatási szervet állítja alperesként perbe,
amelyre jogszabály a perrel érintett hatáskört telepíti.
A perbeli esetben – a fenti jogszabályváltozás okán – ez
azt jelenti, hogy vitatott közigazgatási tevékenység
tekintetében a hatáskör gyakorlója 2021. június 15.
napjától a közgyűlés, ezt a szervet kell tehát az elsőfokú
bíróságnak a perbe állítania, és e döntése ellen a perből
elbocsátott alperes és a perbe vont alperes részére
fellebbezési jogot biztosítania.
II.4. Van-e helye fellebbezésnek a polgármester
elsőfokú határozatával szemben, ha másodfokon a
képviselő-testület hatáskörét – veszélyhelyzetben
alkalmazandó szabályozás folytán – az elsőfokú
határozatot hozó polgármester gyakorolja?

A
Kpkf.IV.40.937/2021/2.
számú
ügyben
a
főpolgármester 2021. május 19-én kelt határozatával a
Kat. 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés
hatáskörében eljárva a felperes számára – közterülethasználati díj ellenében – közterület-használatot
engedélyezett. A felperes a határozat ellen keresettel élt,
melyben alperesként az önkormányzatot jelölte meg. Az
elsőfokú bíróság végzésében a polgármestert – mint a
közigazgatási cselekmény megvalósítóját – alperesként

A fenti kérdést válaszolta meg a Kúria a
Kpkf.V.39.623/2021/2. számú ügyben, melyben az
alperesi polgármester – a képviselő-testület által
átruházott hatáskörben – elsőfokú hatóságként
határozatával elutasította a felperes súlykorlátozással
érintett területekre vonatkozó behajtási engedély iránti
kérelmét. A felperes önkormányzathoz előterjesztett
fellebbezése kapcsán az alperes arról tájékoztatta a
felperest, hogy a veszélyhelyzet alatt a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét a polgármester gyakorolja, így az elutasító

Kfv.VI. 37.936/2021/7. [35] és Kfv.V.38.225/2021/10.
[24].
16
E kérdéssel kapcsolatban az Önkormányzati Hírlevél is
arra az álláspontra jutott, hogy a bizottságra átruházott

hatásköröket, mint sajátos származékos képviselőtestületi hatásköröket is a polgármester gyakorolja.
Önkormányzati Hírlevél 2020/8., 9. 60.
17
Kfv.VI. 37.936/2021/7. [44].
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határozattal szemben annak közlésétől számított 30
napon belül közigazgatási pert lehet indítani. Ezt
követően a felperes keresetet terjesztett elő, mellyel
összefüggésben az elsőfokú bíróság megállapította
hatáskörének hiányát és a keresetlevelet – mint tartalma
szerint az elsőfokú közigazgatási határozat elleni
fellebbezést – átette a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező képviselő-testülethez. Végzését azzal
indokolta, hogy nincs olyan jogszabályi rendelkezés,
amely a veszélyhelyzet kihirdetésére figyelemmel egy
jogorvoslati fórum kiiktatását eredményezhetné.18
Az alperes a végzés ellen fellebbezést nyújtott be,
melyben az Alaptörvény és az Ákr. jogorvoslatra
vonatkozó
rendelkezéseire,
valamint
az
Alkotmánybíróság
166/2011.
(XII.
20.)
AB
határozatában foglaltakra hivatkozott. Kifejtette, hogy
nincsen kijelölve olyan, az elsőfokú hatóságtól
szervezetileg elkülönülő másodfokú hatóság, amely a
polgármester döntését veszélyhelyzetben felülbírálhatná,
közigazgatási perre azonban – mint következő
jogorvoslati lehetőségre – sor kerülhet.19
A Kúria az első fokon eljárt bíróság végzését – részbeni
pontosítással20
–
helybenhagyta.
Végzésének
indokolásában rögzítette, hogy a veszélyhelyzet sajátos
eljárásrendje nem eredményezi sem az Alaptörvényben,
sem az Ákr.-ben biztosított jogorvoslati jog sérelmét,
ugyanis az nem a jogorvoslati jog elvonását, hanem a
hatáskör átmeneti – a veszélyhelyzet idején érvényesülő
– változását szabályozza. Hangsúlyozta, hogy a
veszélyhelyzet
elrendelése
az
Alaptörvény
rendelkezésén alapul, a veszélyhelyzetet kiváltó
körülmények súlyára figyelemmel annak időtartama alatt
számos területen az általánostól eltérő szabályok (így
például eltérő eljárásrend) érvényesülnek.21 Kiemelte,
hogy a jogorvoslati jog – a szervezeti keretektől
függetlenül – a jogsérelem orvosolhatóságát akkor
biztosítja, ha a másodfokú hatáskör gyakorlója lefolytatja
a jogorvoslati eljárást, érdemben megvizsgálja a
fellebbezést.
II.5. Eljárhat-e a polgármester – a képviselő-testület
hatáskörében – másodfokon, amennyiben első fokon
(saját hatáskörben) eljárt?

Egyebek mellett ugyanezt az okfejtést tartalmazza az
Önkormányzati Hírlevél. A dokumentum azzal érvel
továbbá, hogy jogorvoslati fórumként különleges
jogrendben is csak olyan szerv jöhet szóba, amelynek
elfogulatlansága - a konkrét ügyhöz való viszonya
alapján - nem kérdőjelezhető meg. Amennyiben a
polgármester első- és másodfokú hatóságként is eljárna,
úgy sérülne az a jogorvoslathoz való jog esszenciális
elemét képező garanciális szabály, amely a kétfokú
eljárásban a döntéshozó személyeket direkt módon külön
kívánja meghatározni. (Önkormányztai Hírlevél
2020/19. 9.)
19
Kpkf.V.39.623/2021/2. [5].
20
Azzal a pontosítással, hogy nem az elsőfokú
közigazgatási határozat elleni fellebbezés, hanem a
tartalma szerint fellebbezésnek minősülő keresetlevél
másodfokon eljáró szervhez történő áttételéről
rendelkezett.
21
Kpkf.V.39.623/2021/2. [9] és [11].
22
Mötv. 49. § (1) A képviselő-testület döntéshozatalából
kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az
18
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Erre – az előzővel tulajdonképpen összefüggő – kérdésre
a Kúria a Kfv.IV.37.964/2021/5. számú ügyben adott
választ. Az ügy tényállása szerint a polgármester
ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetésre irányuló
ügyben megtagadta a hatósági bizonyítvány kiadását. A
felperes fellebbezése folytán a polgármester – immár a
képviselő-testület hatáskörében eljárva – az elsőfokú
határozatot helybenhagyta. A felperes a másodfokú
határozattal szemben előterjesztett keresetében arra
hivatkozott, hogy az eljárás során lényeges eljárási
szabálysértés történt, ugyanis első fokon és másodfokon
is ugyanaz a személy, a polgármester járt el, ezért a
határozat jogszabálysértő.
Az elsőfokú bíróság megállapította egyrészt, hogy az első
fokon eljárt személy azonos a másodfokon eljárt
személlyel, azzal a különbséggel, hogy az első fokon
eljárt polgármester másodfokon már az alperes, azaz
közgyűlés helyett és nevében hozta meg a határozatot.
Másrészt rögzítette, hogy az Mötv. kizárásra vonatkozó
eljárását22 az alperes, illetőleg az alperes hatáskörét
gyakorló polgármester nem folytatta le, holott az Ákr. 23.
§ (2) bekezdésében23 foglalt objektív kizárási ok
egyértelműen fennállt. A bíróság álláspontja szerint ezért
a kizárással kapcsolatos eljárás lefolytatása annak
végeredményétől
függetlenül
kötelező,
annak
elmulasztása az eljárás szabályainak az ügy érdemére
kiható megsértését jelenti. Az elsőfokú bíróság tehát a
támadott határozatot a megsemmisítette és az alperest új
eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára kötelezte.
A megismételt eljárásra előírta, hogy az alperes köteles a
fellebbezést úgy elbírálni, hogy a kizárás kérdésében az
eljárást köteles lefolytatni akkor is, ha végül másodfokon
továbbra is csak a polgármester tud az alperes helyett és
nevében eljárni.24
Az alperes felülvizsgálati kérelmében arra hivatkozott,
hogy a jogerős ítélet a képviselő-testület másodfokú
önkormányzati hatósági hatáskörének a polgármester
által történő gyakorolhatóságát olyan, az Mötv.-ben
szabályozott kizárási eljárás kötelező lefolytatásához
köti, melyről a Kat. 46. § (4) bekezdése nem rendelkezik,
a közgyűlési hatáskör gyakorlójaként külön eljárás nélkül
a polgármestert határozza meg. Utalt arra is, hogy az
Mötv.-nek nincs olyan rendelkezése, amely lehetővé
tenné, hogy a képviselő-testület személyes jelenléttel
ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő
köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A
kizárásról az érintett önkormányzati képviselő
kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati
képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt
önkormányzati
képviselőt
a
határozatképesség
szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.
23
Ákr. 23. § (2) Az ügy másodfokú elintézéséből kizárt,
aki az ügy elintézésében első fokon részt vett.
24
Az Önkormányzati Hírlevél ezzel kérdéssel
kapcsolatban a következőt tartalmazza: „Ha a
polgármester a veszélyhelyzet kihirdetését követően
hozta meg önkormányzati hatósági ügyben döntését,
akkor az Ákr. 116. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
döntése ellen nem fellebbezésnek, hanem közigazgatási
pernek van helye. Az Ákr. 114. § (1) bekezdése
kimondja, hogy az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen
közigazgatási pert indíthat.” (Önkormányzati Hírlevél
2020/19. 9.)
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tartott ülés nélkül érvényes döntést hozzon, egy nem
működő testület pedig nem hozhat döntést a kizárásról
(sem).
A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében kifejtett
álláspontja szerint a jogerős ítélet nem sérti a Kat. 46. §
(4) bekezdését, azt ugyanis az Ákr., illetve az Mötv.
rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. Utalt arra,
hogy az alperes jogszerűen, a jogorvoslathoz való jog
„csorbítása” nélkül eljárhatott volna az Ákr. 50. § (7)
bekezdése alapján, amely szerint, ha a hatóság testületi
szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az ügyintézési
határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő
letelte utáni első testületi ülésen határoz. Tehát a
veszélyhelyzet megszűnését követő első testületi ülésen
bírálhatja el a felperesi fellebbezést. Hivatkozott továbbá
az Alaptörvény XXVIII. cikkének (7) bekezdésére, a
14/2018. (IX. 27.) AB határozatra és a 3064/2014. (III.
26.) AB határozatra, amelyek szerint a jogorvoslathoz
való jog olyan alkotmányos alapjog, amely tartalmát
tekintve azt kívánja meg, hogy valamennyi, az érintett
jogát vagy jogos érdekét (helyzetét) érdemben
befolyásoló érdemi határozat felülvizsgálata érdekében
legyen lehetőség más szervhez, vagy azonos szerv
magasabb fórumához fordulni, melyhez a közigazgatási
döntések vonatkozásában társult a bírói út rendelkezésre
állásának követelménye is.
A
Kúria
ítéletében
hangsúlyozta,
hogy
veszélyhelyzetben a Kat. rendelkezései szerint az
önkormányzat képviselő-testülete testületként nem jár el,
a feladat- és hatáskörét a jogalkotó feltételektől mentesen
telepítette a polgármesterre. „Feltételezni kell, hogy a
jogalkotó ismeri a hatályos jogszabályokat, így a Kat.
speciális rendelkezését is annak ismeretében alkotta meg,
hogy bizonyos önkormányzati hatósági ügyekben a
polgármester
elsőfokú
határozatával
szembeni
fellebbezés elbírálására – ugyan más szerv hatáskörében
eljárva – az első fokon eljárt polgármester lesz
jogosult.”25
A kizárással összefüggésben rámutatott, hogy elsőfokú
bíróság által hivatkozott kizárási eljárás a képviselőtestület tagjával szembeni kizárásra vonatkozik, amely
fogalmilag nem azonosítható a képviselő-testület (mint a
hatáskör jogosultja), illetve a polgármester (mint a
veszélyhelyzet idején a hatáskör gyakorlója) kizárásával.
A polgármester a keresettel támadott másodfokú döntését
pedig nem a képviselő-testület tagjaként, hanem a testület
helyébe lépve hozta meg.26
A jogorvoslathoz való joggal összefüggésében
Alkotmánybírósági határozatokra27 hivatkozva kifejtette,
hogy e jognak nem egy adott szervezeten belül, hanem a
jogrendszer egészét tekintve kell megvalósulnia. Erre
tekintettel a jogorvoslathoz való jog megvalósulhat a
hatósági
döntéssel
szembeni
bírósági
eljárás
lehetőségével. Önmagában az tehát, hogy az eljárás
hatósági szakaszában a veszélyhelyzeti különleges
jogrendben első és másodfokon ugyanaz a személy jár el,
a bírósági felülvizsgálat lehetőségére tekintettel nem
vonja el a jogorvoslathoz való jogot.28
Mindezekre figyelemmel a Kúria jogerős ítéletet
hatályon kívül helyezte, és az ügyben eljárt bíróságot új
eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasította.

A II.5. pontban feltett kérdésre tehát a válasz a Kúria
végzésnek elvi tartalma szerint a következő: „A
települési önkormányzat képviselő-testületének feladatés hatáskörét abban az esetben is a polgármester
gyakorolja, ha a hatáskör a polgármesteri minőségében
hozott határozata elleni fellebbezés elbírálásra
irányul.”29
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Kfv.IV.37.964/2021/5. [28].
Kfv.IV.37.964/2021/5. [29].
27
2/2013. (I. 23.) AB határozat, 22/2014. (VII. 15.) AB
határozat és 9/2017. (IV. 18.) AB határozat.

Zárszó
A (járványügyi) veszélyhelyzet (elrendelése) váratlanul
érte a közigazgatási jogalkalmazást. E körben a
legnagyobb kihívással talán az önkormányzatok néztek
szembe, hiszen – a fentiek szerint – az addig alapvetően
testületi döntéshozatalt 15 hónapra az egyszemélyi
hatáskörgyakorlás váltotta fel. A számos felvetődő
kérdés megválaszolásában, az ágazatirányító – ajánlások
megfogalmazásával – igyekezett segítséget nyújtani. E
kérdések köréből a polgármester veszélyhelyzeti
hatáskörgyakorlásának alapvető sarokpontjait a Kúria
állapította meg a fenti ügyekben hozott határozataiban.
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Fórum
Bódiné dr. Beliznai Kinga*
Tárgyalótermi protokoll a 19–20. század
fordulóján
Absztrakt
„A tárgyalóterem méltóságát semmi sem sérti
annyira, mint az, ha a bíróság veszti el a hang
nyugodtságát.” – írta Káplány Géza, a Szegedi
Királyi Ítélőtábla bírája 1893-ban. Ha a felek nem
tanúsítottak a tárgyalóteremhez illő modort, akkor a
bíró kitaníthatta, meginthette, rendre utasíthatta,
megbírságolhatta a feleket, megvonhatta a szót, sőt
indokolt esetben el is távolíthatott bárkit a tárgyalás
színhelyéről. De amikor a bíró „maga esik ki azon
hangból, amelyet használnia kellene”, akkor a
bíróság méltósága, a bíró tekintélye szenvedett és
szenved csorbát ma is.
Tanulmányomban a bíró szemszögéből vizsgálom a
tárgyalótermi protokoll szabályait a 19–20. század
fordulóján, a bírói magatartást meghatározó, az
ügyfelekkel való bánásmódot megállapító ügyviteli
szabályokat, szolgálati utasításokat.
Judicial courtroom protocol at the turn of the
19th and 20th centuries
Abstract
„There is nothing so offensive to the dignity of the
courtroom as the loss of the calmness of the court’s
voice.” – wrote Géza Káplány, judge of the Szeged
Royal Court of Appeal in 1893. If the parties did not
behave in a manner befitting the courtroom, the
judge could give them instructions, he could
admonish, reprimand, fine, cut off, or even remove
anyone from the courtroom if justified. But when the
judge „himself falls out of the voice he should use”,
the dignity of the court and the authority of the judge
have been undermined.
In my study I examine from the judge’s perspective
the rules of courtroom protocol in the 19th and 20th
centuries, the administrative rules and service orders
that determine judicial behaviour and the treatment
of clients.
Bevezetés
2022 januárjában a duisburgi Landgericht felmentett
egy esküdtet a 2020 októberében indult ún.
* A szerző PhD habil. tanszékvezető egyetemi
docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Államés Jogtudományi Kar, Magyar Állam- és Jogtörténeti
Tanszék; főtanácsadó, Kúria; ORCID ID: 00000003-3420-2260. A tanulmány a szerző álláspontját
tartalmazza, nem értelmezhető az őt foglalkoztató
intézmény állásfoglalásaként.
1
A maffiaperről lásd többek között MafiaMammutprozess in Düsseldorf beginnt, Die Zeit,
2020. október 11., www.zeit.de/news/202010/11/mafia-mammutprozess-in-duesseldorfbeginnt (2022. július 18-i letöltés); Kronzeuge sagt
im Mafiaprozess in Düsseldorf aus, Westdeutscher
Rundfunk,
2021.
szeptember
21.,
www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/mafiaprozessduesseldorf-aussage-kronzeuge-100.html
(2022.
július 18-i letöltés).
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maffiaperben1 való közreműködése alól, mivel 2021.
december 20-án a bizonyításfelvétel, illetve a
főtárgyalás alatt többször, rövid időre elaludt. Az
esküdttel szemben a védők nyújtottak be elfogultsági
indítványt, amelyet az egyikük által vezetett
„alvásnaplóval” is alátámasztottak. E szerint az
esküdt összesen legalább hat tárgyalási napon
szundított el több alkalommal, néha hosszú
percekre.2
I. Viselkedési anomáliák a tárgyalóteremben
A tárgyalóteremben rövidebb-hosszabb időre
álomba merülő bírók és esküdtek problémája nem új
keletű a jogtudományban. A rosszul szellőző
tárgyalótermek, az elhúzódó kihallgatások, az
ügyiratok hosszadalmas és fárasztó ismertetése
valóban próbára tehetik a bíró és az esküdt éberségét.
Az 1920-as évek elején a Jogtudományi Közlöny
tudósított arról a felháborító esetről, amikor az egyik
német törvényszék elnöke a tárgyalás alatt – míg a
védő „lángoló beszédet” tartott védence érdekében –
elaludt. A bíró csak a védőbeszédet követő
tapsviharra riadt fel, megdörzsölte a szemét, és
annyit mondott: „A tárgyalást bezárom, a
törvényszék tanácskozásra vonul vissza.”3 A bíróság
aztán rendkívül szigorú ítéletet hozott az ügyben, a
védelem valamennyi érvét elutasította, és még az
ügyész büntetésre tett indítványát is „túllicitálta”. Az
ítélet ellen az ügyvéd semmisségi panaszt nyújtott be
arra hivatkozva, hogy az elnöklő bíró a tárgyalás
közben elaludt. Kérte a büntető perrendtartás (StPO)
338. §-ának alkalmazását, miszerint jogorvoslatnak
van helye, ha a bíróság „helytelenül van
összeállítva”.4 A semmisségi panaszt a fellebbviteli
bíróság elutasította azzal az indokolással, hogy az
alvás nem tartozik a hivatkozott törvényhely
fogalomkörébe.
1924 februárjában a német Reichsgericht is állást
foglalt e kérdéssel kapcsolatban. A legfőbb ítélkező
fórum érvelése szerint a StPO ugyan abból indul ki,
hogy a tárgyaláson valamennyi tanácstagnak
„testileg és szellemileg is” jelen kell lennie, de „a
kifejtendő figyelem mérvét az egyes bíró
kötelességérzetének kell átengedni”, „a szellemi
távollétet”, a figyelmetlenséget „lehetetlen lemérni”,
így erre nézve panaszt alapítani és bizonyítást
elrendelni nem lehet. A Reichsgericht egyik
tanácsosa ugyan még hozzáfűzte, hogy a bírónak, aki
„a törvény fölött virraszt, mégsem illik elaludnia”.5
Schöffe schläft in Mafia-Prozess mehrfach ein –
und wird ausgeschlossen, Der Spiegel, 2022. január
8., www.spiegel.de/panorama/justiz/mafia-prozessin-duesseldorf-schoeffe-schlaeft-mehrfach-ein-undwird-ausgeschlossen-a-062a7874-5100-4b97-8f1d4240563a0db1 (2022. július 18-i letöltés).
3
Szabad-e a bírónak aludnia? Pesti Hírlap,
1925/138, 14.
4
§ 338 Ein Urteil ist stets als auf einer Verletzung
des Gesetzes beruhend anzusehen: 1. wenn das
erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt
war. Die Strafprozeßordnung für das Deutsche
Reich vom 22. März 1924, RGBl. 25/1924, Teil I,
356.
5
Szabad-e a bírónak a tárgyalás alatt aludnia?
Jogtudományi Közlöny, 1925/15, 120.
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1926 nyarán ismét felmerült a kérdés, kimeríti-e a
bíróság nem előírásszerű összeállítását az a tény,
hogy a bíró a tárgyalás közben elszenderül, netán
még horkol is. A Reichsgericht korábbi határozatát
annyiban revidiálta, hogy jogorvoslatra csak az ad
okot, ha „a bíró vagy az esküdtek bármelyike olyan
mélyen alszik, hogy a tárgyalás menetét nem képes
követni”. Viszont a nagyfokú fáradtság vagy az
elalvással való küzdelem jól látható jelei, illetve egy
egyszeri vagy néha-néha felhangzó horkoló hang
még nem alapozzák meg azt a feltételezést, hogy a
bíró vagy az esküdtszék tagja nem képes teljes
odafigyeléssel követni a tárgyaláson történteket.6
1988-ban heves szakmai vitát követően a német
Bundesgerichtshof kimondta, hogy büntetőperben a
főtárgyalás elnöki tisztét nem láthatja el vak bíró. A
disputa résztvevői érvelésük során a tárgyalás
közben elbóbiskoló bíróval is párhuzamot vontak. A
Bundesgerichtshof a szigorú döntést azzal indokolta,
hogy a bírónak nemcsak hallania, hanem látnia is
kell a tárgyalóteremben történteket, hiszen a felek,
mindenekelőtt a vádlott magatartása, reakciói nem
elhanyagolhatóak a bizonyítékok mérlegelésénél,
végső soron az ítélet meghozatalánál.7
2001 júniusában hasonló „tényállást” vizsgált a
német Bundesverwaltungsgericht. Az adott ügyben
az alperes jogi képviselője előadta, hogy a bíró
hosszú időn keresztül csukott szemmel ült a helyén,
és testtartásából következtethetően (fejét a
mellkasára hajtotta, nyugodtan, mélyen lélegzett),
nyilvánvalóan elaludt. Ezt az állítást a tárgyaláson
jelenlévő joggyakornok is megerősítette, a felperes
jogi képviselője azonban nem.
A BVerwG úgy látta, hogy az alperesi képviselő által
elmondottak alapján nem állapítható meg teljes
bizonyossággal, hogy az eljáró bíró valóban hosszú
időn keresztül bóbiskolt-e a tárgyalóteremben, és az
sem, hogy képes volt-e követni a tárgyaláson
elhangzottakat. Pusztán az, hogy a szemét becsukta
és a fejét a mellkasára hajtotta, még nem bizonyítja,
hogy valóban elaludt, hiszen ez a testhelyzet
szolgálhatja a mentális kikapcsolódást, illetve a
speciális
koncentrációt
is.
Csak
akkor
valószínűsíthető, hogy a bíró alszik vagy más módon
„távol van”, ha más biztos, az alvásra utaló jelek is
megfigyelhetők, mint például mély, tisztán hallható,
egyenletes légzés, horkolás vagy hirtelen felfelriadás. Az adott esetben az alperesi panasz nem
szolgáltatott
elegendő
bizonyítékot
erre
vonatkozóan. A bíróság vélekedése szerint a bíró
6

DÜNNEBIER, Hanns–GOLLWITZER, Walter–
KOHLHAAS, Max–KUNERT, Karl Heinz–MEYER,
Karlheinz–SARSTEDT, Werner–SCHÄFER, Karl–
LÖWE,
Ewald–ROSENBERG,
Werner:
Die
Strafprozeßordnung
und
das
Gerichtsverfassungsgesetz. Großkommentar, Bd. 2,
§§ 213–444, De Gruyter, Berlin–New York, 1973,
1828.
7
JANISCH, Wolfgang: Im Namen des schlafenden
Volkes, Süddeutsche Zeitung, 2022. május 23.,
www.sueddeutsche.de/panorama/schoeffenlaienrichter-gericht-prozesse-1.5588924
(2022.
július 18-i letöltés).
8
Wer sich darauf beruft, das Gericht sei wegen eines
in der mündlichen Verhandlung eingeschlafenen
Richters nicht ordnungsgemäß besetzt gewesen,
muss konkrete Tatsachen vortragen, welche eine

csupán néhány másodpercig bóbiskolhatott, amely őt
a szóbeli tárgyalás lényegének megértésében nem
gátolta.8
A londoni High Court egyik nagy tiszteletben álló
családjogi bírájának 2019 elején kellett felelnie
azért, mert a tárgyalás alatt elszundított. Az eljárást
lefolytató Judicial Conduct Investigations Office
szerint a bíró „efféle magatartása” alááshatja a
jogkereső közönség igazságszolgáltatásba vetett
bizalmát. A bíró sajnálatát fejezte ki a történtek
miatt, az esetnek nem lettek súlyosabb
következményei.9
Jó pár évvel korábban, 2004-ben a londoni
Millenium Dome-ban elkövetett ékszerrablási
kísérlettel vádolt bűnbanda perében a nyugdíjazás
előtt álló Michael Coombe elnöklő bíró a beszédek
és a bizonyítékok bemutatása alatt többször és jól
hallhatóan elszunyókált. A védők az eset kapcsán a
Court of Appealhez fordultak, mondván, hogy ilyen
körülmények között a bíró nem lehetett képes ítéletet
hozni. A Court of Appeal azonban arra az álláspontra
jutott, hogy bár egyetlen bírónak sem szabadna
elaludnia a büntetőeljárás egyik szakaszában sem, de
csak azért, mert a bíró elaludt, nem vonható le
automatikusan az a következtetés, hogy sérült a
tisztességes eljáráshoz való jog, illetve, hogy nem
született igazságos ítélet az ügyben. „Az ilyen
figyelmetlenségnek nem a ténye, hanem a hatása a
döntő.” – mondta ki a bíróság.10
II. Szigorú hangú bírók
Fayl Ivor egyike volt „a legjellegzetesebb
igazságszolgáltatóknak, akinek nemcsak ítéleteiben,
hanem tárgyalási modorában és általában egész
egyéniségében megnyilatkozott a mai idők
szelleme”.
1919
után
egyike
volt
a
legfoglalkoztatottabb bíróknak, a legnagyobb
politikai perek ítélkező tanácsának tagjaként, illetve
a népbiztosok perének egyik szavazóbírájaként is
működött. Ezt követően egyesbíróként járt el
büntetőperekben. „A vádlottak rettegtek tőle és nem
egyszer volt tárgyalóterme hangos botrányoknak
színhelye.”11 Tárgyalási modora miatt gyakorta
került összetűzésbe a védőkkel. Számos fegyelmi
feljelentést tettek ellene, főként azzal vádolták, hogy
szabálytalanul vezeti a tárgyalásokat. Emiatt néhány
alkalommal
megintésben
részesült,
1927
novemberében pedig hivatalvesztésre ítélték.

Konzentration des Richters auf die wesentlichen
Vorgänge in der Verhandlung ausschließen.
Beschluss vom 13.06.2001, Az.: BVerwG 5 B 105/00,
https://openjur.de/u/179451.html (2022. július 18-i
letöltés).
9
HYDE, John: Family judge expresses remorse
for dozing off during hearing, The Law Society
Gazette,
2019.
február
19.,
www.lawgazette.co.uk/news/family-judgeexpresses-remorse-for-dozing-off-duringhearing/5069244.article (2022. július 18-i letöltés).
10
BRANIGAN, Tania: Judge in dome raid trial admits
he dozed off, The Guardian, 2004. január 22.,
www.theguardian.com/uk/2004/jan/22/dome.taniab
ranigan (2022. július 18-i letöltés).
11
Fayl bírót hivatalvesztésre ítélték, Népszava,
1927/252, 9.
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1926 nyarán két budapesti ügyvéd, Parragh Sándor
és Hernád Henrik tett fegyelmi feljelentést Fayl
ellen, akik elsősorban a tanácselnök tárgyalási
modorát sérelmezték, de kifogásolták azt is, hogy
„túlságosan egyéni módon bánik az ügyvédekkel és
túlságosan szigorú hangú a vádlottakkal szemben”.
A terjedelmes beadványt megfogalmazó Parragh
Sándornak egy Fayl Ivor vezette büntetőper
tárgyalása során „rendkívül kínos incidensei voltak”
a tanácselnökkel. Parragh és a tanácselnök között
éles szóváltás bontakozott ki az egyik tárgyalási
napon, mivel a védő többszöri figyelmeztetés
ellenére is megsértette a tárgyalás rendjét. A vita
hevében Fayl kizárta az ügyvédet a tárgyalásról.
Amikor a következő tárgyalási napon Parragh ismét
megjelent, a tanácselnök detektíveket rendelt a
tárgyalóterembe, akik – az elnök utasítására –
kivezették az ügyvédet a tárgyalóteremből. A
következő tárgyalási napon nagyjából ugyanez a
jelenet ismétlődött meg, és a szokatlanul viharos
összeszólalkozás után a tanácselnök ismét
detektívekkel vezettette ki a renitens Parraghot.12
Az eset után az ügyvéd feljelentést tett Fayl Ivor
ellen. Az ügyészség azonban nem vállalta a
tanácselnökkel szemben a vád képviseletét, így
Parragh pótmagánvádlóként lépett fel. A vizsgálat
lefolytatását követően a Budapesti Királyi Ítélőtábla
mint fegyelmi bíróság Faylt felfüggesztette
állásából. Fegyelmi ügyét 1927 februárjában
tárgyalták, a hivatalvesztést – a nyugdíjigény
épségben tartása mellett – kimondó marasztaló ítélet
1927. november 5-én született meg.13 Az elsőfokú
ítéletet 1928. február 4-én a bírói testület legfelsőbb
tanácsa megsemmisítette, Fayl Ivort 1000 pengő
pénzbüntetésre ítélte, és állásába visszahelyezte.14
Parragh Sándor az igazságügy-miniszternél is
feljelentette Faylt, méghozzá kivezettetése miatt
személyes szabadság megsértésének bűntette,
hivatali hatalommal való visszaélés, becsületsértés
és
rágalmazás
címén.
Az
Igazságügyminisztériumból a feljelentés az
ügyészségre került. A vádhatóság 1926. május 24-én
bűncselekmény hiányában megszüntette az
eljárást.15
A Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék Töreky
Géza elnökletével 1934. június 9-én kezdte meg a
főtárgyalást a hűtlen kezelés, csalás és hivatali
sikkasztás bűntettével vádlott Dréhr Imre népjóléti
államtitkár ellen folyó büntetőperben.
A perről az országgyűlésben is szó esett. Június 12én a képviselőházban Friedrich István, bár magára
nézve is kötelezőnek tartotta azt az elvet, hogy az
országgyűlés folyamatban lévő bírósági tárgyalásba
nem szól bele, kifogásolta a Dréhr-per tárgyalási
módszereit. Sérelmezte többek között, hogy Töreky
elnök kioktatta nemcsak a vádlottat, hanem a tanúkat
és a szakértőket is, elutasította a tanúkkal való
gorombáskodást és fölényeskedést, sőt azt is, hogy
Két ügyvéd offenzívája Fayl Ivor tanácselnök
ellen, Az Est, 1926/122, 14.
13
Hivatalvesztésre ítéltek egy bírót, Budapesti
Hírlap, 1927/252, 25.
14
Dr. Fayl Ivor törvényszéki tanácselnököt a Kúria
visszahelyezte állásába, Pesti Hírlap, 1928/29, 18.
15
Két ügyvéd offenzívája …, 14.
16
Képviselőházi napló, 1931. XXIII. kötet, 1934.
május 17.–június 26. Ülésnapok 1931-292, 590.
12
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Töreky „lepocskondiázta” a vádlott államtitkárt.
„Nekem az a benyomásom – mondta Friedrich, hogy
a szóban levő elnök úr nem bírja a tárgyalást
idegekkel. Bocsánatot kérek, nemcsak a vádlottnak
kell uralkodnia az idegein, nemcsak a tanúnak kell
rendesen viselkednie, hanem az elnök úrnak kell
elsősorban az idegein uralkodnia, és az elnöknek kell
elsősorban a tónust és a stílust diktálnia.”16 A
független magyar igazságszolgáltatás tisztességét és
pártatlanságát szem előtt tartva, nem fogadta el,
hogy
„egy
törvényszék
elnöke
felülhet
sztratoszférikus magasságokba, és onnan mindent
lefitymálva, mindent leintve, mindent lesajnálhat,
mindenkivel gorombáskodhatik”.17
Friedrich István felszólalása nem maradt visszhang
nélkül… A képviselőház június 13-i ülésén Lázár
Andor igazságügy-miniszter úgy nyilatkozott, hogy
„az ítélkezés függetlensége […] megkívánja azt,
hogy folyamatban lévő tárgyalásba még ilyen kritika
alakjában se avatkozzék bele a törvényhozás, sem
pedig a felügyeletre hivatott miniszter. Mert
bármilyen modorban vagy módon történik is a
beavatkozás, alkalmas volna annak a látszatnak
felkeltésére, mintha az ítélkezés érdemére óhajtana
befolyást gyakorolni.”18 Friedrich a miniszter
közreműködését kérte abban, hogy a tárgyaláson
folyó „közmegbotránkozásnak” vége legyen.
Felháborítónak tartotta, hogy Töreky elnök a vádlott
védőjével úgy bánik, mint „egy kölyökkel”, és
„rácsördít”, hogy „ne fecsegjen, ne ismételgessen,
nevetséges, amit össze-vissza beszél”.19
Az
igazságügy-miniszterhez
benyújtott
felterjesztésében a Budapesti Ügyvédi Kamara
vizsgálatot és felügyeleti intézkedést követelt az
ügyben, mivel „olyan jelenségek merültek fel” a
vádlott, továbbá egyes tanúk kihallgatása körül,
amelyeket nehezen lehet összeegyeztetni a bűnvádi
perrendtartás
szellemével,
a
bírói
kötelességteljesítés
követelményeivel
és
a
védelemnek törvényadta jogaival.20
A Törekyt ért éles támadást más szemszögből
világította meg Márai Sándor abban a nyílt levélben,
amelyet az Ujság hasábjain intézett Friedrichhez.
Márai szerint Töreky tárgyalótermi viselkedése,
erőteljes hangja, amely az érdekeltek számára
gyakran nehezen elviselhető agresszivitással
párosul, éppen azt bizonyították, hogy „ez a bíró
pártatlan, akárkivel áll is szemközt. Tekintély, név,
rang nem imponál neki.” Ugyanakkor egyetértett az
országgyűlési képviselővel abban, hogy a
törvényszéki elnök tárgyalási stílusa és modora
„alkalmas arra, hogy a közönségben a magyar
jogszolgáltatás egyik legfőbb tekintélye iránt
nyugtalanságot és visszás érzéseket keltsen”.21
III. Bírói illem a tárgyalóteremben
A fenti esetek ismeretében joggal merülhet fel a
kérdés, hogy hogyan is kell akkor viselkednie a
17

Uo.
Képviselőházi napló, 1931. XXIII. kötet, 1934.
május 17.–június 26. Ülésnapok 1931-293, 602.
19
Uo. 603.
20
Vizsgálatot követel az ügyvédi kamara a Dréhrtárgyalás vezetése miatt, Népszava, 1934/139, 4.
21
MÁRAI Sándor: Nyílt levél Friedrich István
országgyűlési képviselő urhoz, Ujság, 1934/132, 1.
18

Fórum

1482
bírónak a tárgyalóteremben, mik azok a magatartási
szabályok, amelyeknek betartása elengedhetetlen az
ítélkező munka, a bírósághoz forduló felekkel
történő érintkezés során.
A 19. század második felétől a bírói ügyviteli
szabályok, szolgálati utasítások tartalmaztak
iránymutatást arra nézve, hogy mi a helyes bírói
magatartás.
A szabályozás szükségességét támasztja alá Kun
László ügyvéd észrevétele is, aki úgy fogalmazott,
hogy az 1868. évi törvénykezési rendtartás nyomán
működésüket megkezdő pesti sommás bíróságok
körében „oly tapintatlanság uralkodik a bírói modor
és eljárásra nézve, mely karöltve a majdnem léptennyomon előtérbe nyomuló jogi tájékozatlansággal
teljesen alkalmas arra, hogy compromittálja előbbutóbb ez intézményt annyira, miképp még
leglelkesültebb barátjaiban is ellenszenvet idézzen
elő”. Tapasztalatai szerint a bírók jó része „alig
viseltetik több tekintettel” a tárgyalóteremben
megjelenő ügyvéd iránt, mint „az utolsó hordárral
szemben”. Mint írta, a bíró „rárivallhat tiszteletlen
hangon” az ügyvédre, „megszorítja kénye és
szeszélyének
hóbortjai
szerint
annak
szólásszabadságát, érintkezésbe helyezi magát a
felekkel, ok nélkül, az ügyvéd tekintélye és
tanácsadói befolyása rovására és magas lóhátról
oktatásokat oszt”.22
Az 1872 áprilisában az elsőfolyamodású bíróságok
számára kibocsátott szolgálati utasítás kimondta,
hogy a bíróknak és a bírósági hivatalnokoknak
„illemteljes, nyugodt, higgadt és előzékeny” módon
kell viselkedniük az előttük megjelenő peres
felekkel. Az e rendelkezés ellen vétőket megintették,
„többszöri ismétlés vagy durvaság esetében” pedig
fegyelmi eljárás indulhatott a jogsértő bíró ellen.23
Az 1874-ben kiadott ügyviteli szabály értelmében a
bírók és a bírósági hivatalnokok „a felek irányában
higgadt és előzékeny bánásmódra köteleztetnek”.24
A
felekkel
való
bánásmód
főszabályait
hasonlóképpen fogalmazta meg az 1891. évi
szabályozás is,25 amelyet kiegészített és pontosított a
büntető ügyvitelről szóló 4510/1892. I. M. E. számú
rendelet. E szerint a bíróság személyzete köteles a
terhelttel szemben „komoly, de jóakaró és higgadt
magatartást tanúsítani, minden sértő vagy
lealacsonyító bánásmódtól, minden zaklatástól vagy
megfélemlítéstől tartózkodni”.26
Az ügyviteli szabályokban, szolgálati utasításokban
foglaltak ellenére mégis akadtak olyan ítészek, akik
a jogkereső közönséggel, illetve jogi képviselőikkel

szemben „indulatjaiknak szabad folyást” engedtek,27
így heves bírói kifakadások és nagyfokú
türelmetlenség tanúi lehettek a felek és védőik.
Jóllehet az ügyvédek között is akadt rossz modorú,
ám az „elűzi ezzel ügyfeleit”, míg a bírót „modora
miatt nem kerülheti el senki, a reásignált ügyben fel
kell őt keresni mindenkinek s modora elől kitérni
ilyképp
senki
sem
bír”.28
A
bírósági
tárgyalótermekben mindennaposak voltak az éles
szóváltások, a jó modort teljes mértékben nélkülöző
perpatvarok a tárgyalásvezető bíró és az ügyész, sőt
nem egyszer a tanúk között is, nem beszélve a bírói
tekintéllyel össze nem férő szófordulatok
használatáról.29
A bíróval szembeni elvárás sokszor valóban embert
próbáló, hiszen a tárgyalás folyamán mindvégig meg
kell őriznie higgadtságát és méltóságát, esetleges
gúnyolódásra vagy éppen agresszív modorra a felek
elfogadhatatlan magatartása sem jogosítja fel. A
tárgyalásvezetés során, ha valamely túlkapást vagy
helytelenséget kell megfékeznie, számtalan eszköz
áll rendelkezésére: kitaníthat, meginthet, rendre
utasíthat, megbírságolhat, megvonhatja a szót, sőt
indokolt esetben el is távolíthat bárkit a tárgyalás
színhelyéről. Ha a bíróság „maga esik ki azon
hangból, amelyet használnia kellene, akkor a bíróság
méltósága nem reparált sérelmet szenved még akkor
is, ha az erélyes fellépés a tárgyaló bíró személyének
tekintélyét emelni látszott”.30 Ha a bíró indulatos és
türelmetlen, akkor magatartásával egyszersmind az
általa hozott ítélet megbízhatóságának egyik
garanciáját veti vissza.
A Budapesti Ügyvédi Kamara 1894. évi jelentésében
úgy látta, hogy „indulatos kitörések, helyén nem
való megjegyzések, néha túlságos kedélyeskedés az,
mely a legnagyobb tarkaságban vonul keresztül a
tárgyaló termeken”. E visszás állapotok okát részben
abban látták, hogy Magyarországon a bírósági
tárgyalások nélkülözték „a kellő ünnepélyes formát
és díszt”. Míg több külföldi bíróságon az eljáró bírói
tanács tagjai együtt, ünnepélyesen vonultak be a
tárgyalóterembe, addig nálunk nem volt ritka, hogy
a bírók „egyenkint szállingóznak be s foglalják el
helyeiket”. Utaltak arra is, hogy nálunk egységes
bírói öltözék híján „hétköznapiasság ömlik el az
egész tárgyaláson”. A 19. század végén Angliában és
Franciaországban már megszokott talár „külső jele
annak, hogy az illetők mily funkcióban járnak el”, és
„sok olyantól megóvja őket […], ami nálunk az
igazságszolgáltatás komolyságát és méltóságát nem
kis mértékben veszélyezteti”.31

KUN László: Törvénykezési nyilvánosságunk
veszélyben, A Hon, 1872/300, 2.
23
Az igazságügyminiszternek 1872. évi april 4-kén
4010. sz. a. kelt rendeletével kibocsátott szolgálati
utasítás az elsőfolyamodásu bíróságok számára, In:
Magyarországi Rendeletek Tára 1872, Ráth Mór,
Pest, 1872, 159–160.
24
A magy. kir. igazságügyministernek 1874. évi
október hó 15-én 3436/I. M. E. 1874. szám alatt kelt
rendelete a bírói ügyvitel tárgyában, In:
Magyarországi Rendeletek Tára 1874, Vodianer F.,
Budapest, 1875, 501.
25
A m. kir. igazságügyministernek 4291/I. M. E.
számú rendelete a bírói ügyviteli szabályok kiadása
tárgyában, In: Magyarországi Rendeletek Tára
1891, Nágel Ottó bizománya, Budapest, 1891, 955.

26

22

A m. kir. igazságügyministernek 4510/I. M. E.
számú rendelete a bíróságok büntető ügyvitele
tárgyában, In: Magyarországi Rendeletek Tára
1892, Nágel Ottó bizománya, Budapest, 1892, 2716.
27
H. Gy.: A művelt modor elengedhetetlen bírói
kellék, Törvényszéki Csarnok, 1876/66, 264.
28
SINCERUS: Modor a tárgyalási teremben,
Ügyvédek Lapja, 1890/51, 2.
29
Csak néhány kifejezés, amely sajnálatos módon
olykor-olykor kicsúszott a bírók száján: Hallgasson!
Ne feleseljen! Fogja be a száját! Lecsukatom! Nem
vagyok reá kíváncsi! Takarodjon ki! FÉNYES László:
A bírósági tónus, Népszava, 1926/168, 5.
30
JUSTUS [KÁPLÁNY Géza]: Bírói indulatosság,
Jogtudományi Közlöny, 1893/44, 353–354.
31
A budapesti ügyvédi kamara jelentéséből,
Ügyvédek Lapja, 1894/12, 6.
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Úgy tűnik, a helyzet az elkövetkezendő években sem
javult igazán. A Budapesti Ügyvédi Kamara 1897ben még mindig arról számolt be, hogy a bírósági
tárgyalótermekből hiányzik a komoly méltóság, a
kellő nyugodtság, mintha „a kor ideges szelleme a
bírósági tárgyalásokra is átragadt volna”. A
tekintélyt a szenzáció helyettesítette, az izgalmasabb
büntetőperek
„színházat
pótló
ingyen
látványossággá alakulnak át, melyre tömegesen
tódul a közönség, hogy idegeit izgassa, ahol, midőn
a vádlott kínos vergődése már többé nem hat,
koronként újabb izgató látványul a tárgyalás
tényezőinek, elnöknek, bíráknak, ügyésznek,
ügyvédnek és szakértőknek egymás iránt tanúsított
türelmetlenségből eredt izgatott szóváltása adják
meg a változatosságot”.32
A kamara úgy látta, hogy a tárgyalási modor mármár az igazságszolgáltatás és a jogvédelem célját
veszélyezteti. Véleményük szerint a kialakult rossz
gyakorlaton a tárgyalásvezető bírók változtathatnak.
Ehhez azonban nem elegendő a jogi képzettség,
hanem „kell, hogy azok komoly, tárgyilagos férfiak
is legyenek, kiknek egyéniségéből az ügy iránti
szeretet árad ki, kiknek nincsen szükségük
erőszakoskodásokra,
fenyegetésekre,
hanem
akiknek egyénisége önként serkent tiszteletre”. 33
Természetesen az ügyvédi kar kötelessége is, hogy a
jogi képviselők modorukkal előmozdítsák a
tárgyalások komolyságát.
A nem megfelelő tárgyalótermi stílus, „a felek durva
leszólása, a tanúknak kényelmes sértegetése és a
kaszárnya-stylus minél nagyobb kultusza” a
járásbíróságokat sem kímélte. „Ha valamely hazai
viszonyainkkal ismeretlen külföldi ember a korai
délelőtti órákban belépne egy-egy fővárosi
járásbírónak tárgyalási szobájába, mindent elhinne,
csak azt nem, hogy Themis istenasszony dicső
hajlékában tartózkodik. És ezt a benyomást nem
csupán a fővárosi bírósági szobák valóban
szégyenletes szűk volta kelti, de főleg okozza a
tárgyaló bírónak az a sokszor leírhatatlan, hangos,
szenvedélyes kiabálása, mellyel a hozzá utalt peres
felek fejébe beveri az igazság igéit.”34
Előfordult sajnos az is, hogy a tárgyalásvezető bíró
szinte folyamatosan kritizálta a peres felet képviselő
ügyvéd által elmondottakat, sőt kellemetlenkedő,
bántó megjegyzéseket használt. „A »vénasszony«
kifejezés a védővel szemben még enyhe
szellemeskedésnek mondható.” – kommentálta a
Jogtudományi Közlöny. A büntető járásbíróság
albírája 1905 őszén az egyik tárgyalás alkalmával
rászólt a vádlottra, hogy ne beszéljen olyan sokat. A
vádlott erre csendesen csak annyit mondott:
„védekeznem csak szabad”, mire az albíró azonnal
rendbírsággal sújtotta őt. Egy polgári járásbírósági
albíró pedig azért utasított rendre egy ügyvédet, mert
az helytelenül – nyilvánvalóan jóhiszemű tévedésből

– azt állította, hogy valamely tényállítást már
korábban jegyzőkönyvbe foglaltak.35
Juhász Andor, aki frissen kinevezett ítélőtáblai
elnökként 1915. augusztus 7-én elhangzott
székfoglalójában úgy fogalmazott, hogy „vezetői
működésemben […] arra fogok törekedni, hogy a
felügyeletemre és vezetésemre bízott bíróságok
önzetlen, buzgó és szakavatott munkásságuk révén
állandóan részesei maradjanak a jogkereső közönség
osztatlan bizalmának és tiszteletének”,36 1916 végén
az igazságügy-miniszter kezdeményezésére a
bíróságok vezetőihez intézett körrendeletben
kifogásolta
és
elutasította
„az
elnöki
szellemeskedést”.37

A budapesti törvénykezés, Magyarország,
1898/84, 10.
33
Uo.
34
Brutalitások bírói székből, Ügyvédek Lapja,
1903/37, 2.
35
A tárgyalási modor, Jogtudományi Közlöny,
1905/48, 395.
36
A budapesti kir. ítélőtábla elnöki állásának
elfoglalása alkalmával a kir. ítélőtáblának 1915. évi
augusztus hó 7. napján tartott teljesülésében
elmondott beszéd. JUHÁSZ Andor: Beszédek –

elmondotta dr. Juhász Andor a vezetésére bízott
királyi bíróságok (a budapesti kir. törvényszék, a
budapesti kir. ítélőtábla és a m. kir. Kúria)
teljesüléseiben s más ünnepélyes alkalmakkor,
Országos Bírói és Ügyészi Egyesület, Budapest,
1935, 47–48.
37
Az elnöki szellemeskedés, Jogtudományi Közlöny,
1916/52, 471.
38
HALMI Bódog: Illemkódex a tárgyalóteremben,
Ujság, 1934/143, 7.

32

Mindezek nyomán 1934 júniusában Halmi Bódog
budapesti központi királyi járásbíró az Ujságban
tárgyalótermi illemkódexet tett közzé, amelynek
néhány pontját idézzük:
„2. A kérdések feltevésénél csak a peranyag keretei
közt maradjunk és a bíró azon túlmenő társadalmi,
erkölcsi, világnézeti kritikákat ne hangoztasson,
mert ezek a riport számára csemegék lehetnek, de
azok kiélezett használata a bíró jogkörét meghaladja
és
absolut
pártatlanságukba
vetett
hitet
megrendítheti.
3. A vádlottnak szuverén joga védekezni, sőt
hazudni is és ezért szenvedélyes hangú pirongatást
eltűrni nem tartozik, viszont azonban a bírónak
kötelessége a lehetőségig, tehát nyomozótehetsége
teljes erejével az igazságot kideríteni és ez a munka
pedig nem a simogató gyengédség munkája. […]
5. A bíró ne használjon élceket és ne ironizáljon,
mert egyikhez sincs tehetsége, amint azt számos
főtárgyalásvezető igen diszharmonikus kilengései
bizonyítják.
6. Sok incidenst előzhetne meg ennek a köszönési
formának egységes alkalmazása: »Jó napot
kívánok«, mert direkte sértő lehet, különösen nem
megfelelő hangsúly mellett, ha a fél takarékosságból
a »kívánok«-at elsikkasztja.
7. A hivatalos érintkezésben […] leghelyesebb a
hideg udvarias hangot alkalmazni. A semmi baráti
összeköttetésen alapuló: »szervusz, kérlek alássan«,
vagy a régi katonai szubordinációt majmoló
»alázatos tisztelettel« éppen olyan helytelen, mint a
»hallja maga« ráförmedő brutalitása. Az ügyhöz, az
esethez, a tényekhez fonódó tárgyilagosság legyen a
hivatal és a hivatalos élet hangja. Ebből talán nem
születnek riportszenzációk, de maradéktalan
megvalósulása, közmegnyugvást kelt, fokozza a
bizalmat és erősíti a közhivatal és a közhivatalnok
tekintélyét.”38
„Irodalmi perek” címmel tartott előadást Németh
Imre író, országgyűlési képviselő a Bartha Miklós
Társaság ülésén 1937 novemberében. Az 1920-as és
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1930-as évek írói ellen indított perek kapcsán
óhatatlanul szóba került a bírák tárgyalótermi
modora is: „Én mint a magyar törvényhozás tagja is
szembeszállok azzal a felfogással, amely azt mondja,
hogy a bírói tárgyalás metódusát nem lehet bírálni!
Azt mondom: ez egyenesen kötelesség, főként ha azt
látjuk, hogy bizonyos tárgyalási metódusok a
legfőbb társadalmi erőt, a független bírói tekintélyt
veszélyeztetik. Ennek a bírói tekintélynek
védelmében emelem fel szavamat bizonyos
tárgyalási metódussal szemben. A bíró kérdezzen,
vallasson és ítéljen, de ne vitatkozzék a vádlottak
padjának inferioritásába bilincselt vádlottal. A bíró
mondja el felfogását az ítéletben, de ne mondjon
véleményeket, amelyek szinte prejudikálnak. A bíró
a bírói székben legyen megtámadhatatlanul fölényes,
okos és bölcs, sugározzék magatartásából még a
legelvetemültebb bűnöző felé is az emberi jóság
megértő
és
mindig
szuggesztív
erejű
pártatlansága.”39
Záró gondolatok
A fentiekben vázolt kirívó esetek ellenére,
hangsúlyoznunk kell, hogy a jelenség nem volt
általános a 19. század végén és a 20. század elején a
magyar bírósági tárgyalótermekben. Hála bírói
karunk magas színvonalának, a bírók többségének
tárgyalási stílusát, tárgyalásvezetési módszerét nem
kifogásolta sem a jogkereső közönség, sem a jogi
szaktudással felvértezett szakmai közösség.
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Werbőczy Kutatóintézet I. Kutatóintézeti
Napjáról

Fórum

A Kúria Werbőczy István nevét viselő
Kutatóintézete hagyományteremtő céllal 2022.
július 12-én tartotta első Kutatóintézeti Napját,
amelynek témája a közigazgatási és a bírói eljárással
szembeni alaptörvényi követelmények áttekintése
volt. A rendezvényen részt vett a Kúria jogegységi
feladatokért felelős
elnökhelyettese
és
a
Kutatóintézet igazgatója is, valamint a Kúria
főtanácsadói, akik a Kutatóintézetbe, valamint egyéb
– kollégiumvezetői, elnökhelyettesi – stábokba
beosztva látják el feladataikat.
A megnyitót követően az elnökhelyettes kiemelte,
hogy a főtanácsadók szakmai tevékenységének egy
része a Kutatóintézetben zajlik, másik, nagyobb
része a kúriai tanácsi ítélkezésben vagy egyéb elvi,
elemző munka elvégzésével valósul meg. A
főtanácsadók tehát egyszerre járulnak hozzá
valamely Kollégium és – az intézeten keresztül – a
Kúria egészének munkájához A Kutatóintézet a
2021. július 1-jei létrejötte óta egyre jelentősebb
személyi állománnyal rendelkezik a főtanácsadói
létszám folyamatos emelkedése révén, az általuk
képviselt jelentős elméleti tudás pedig azt indokolta,
hogy a korábbi főtanácsadói értekezlet helyét olyan,
személyes jelenléttel megvalósuló tudományos
eszmecsere vegye át, ahol a jogtudomány és a
joggyakorlat jelentős elvi kérdéseinek megvitatására
nyílik lehetőség. Az első Kutatóintézeti Nap témája
az ítélkezési tevékenységhez kapcsolódó, kiemelten
fontos
követelményrendszer,
hiszen
az
Alkotmánybíróság az Alaptörvény 28. és XXVIII.
cikkét összekapcsolva több döntésében is
megállapította, hogy ha a bíróságok a jogszabályokat
nem az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik, az
szükségképpen kihat a XXVIII. cikkben foglalt
tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülésére is.
Így az alkotmánybírósági követelményrendszer két
kulcsrendelkezésének minden bírói eljárásban és
döntésben érvényre kell jutnia.
Az első előadó, a Közigazgatási Kollégiumban
dolgozó Orosz Dzsenifer főtanácsadó a témában
általános áttekintést adott az Alaptörvényben
megfogalmazott követelmények bírói ítélkezésre
gyakorolt hatásáról. Az előadás a jogszabályok
alaptörvény-konform
értelmezése
kapcsán
leszögezte, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlata1
egyfajta sorrendiséget állított fel a 28. cikkben
foglalt értelmezési szabály és a konkrét utólagos
normakontroll között: az eljáró bíróság elsődleges
kötelezettsége az, hogy a jogszabály tartalmát az
értelmezés eszközeinek felhasználásával az
Alaptörvénnyel összhangba hozza. Amennyiben ezt
nem tudja megtenni (tehát ha a jogszabály
Alaptörvénnyel összhangban történő értelmezése
kizárt), akkor jogosult – és egyben köteles – az
Alkotmánybírósághoz fordulni, és kérni, hogy az
általa alkalmazandó jogszabály alaptörvény-

ellenességét állapítsa meg. A konkrét utólagos
normakontroll
követelményeivel
az
Alkotmánybíróság több határozatában foglalkozott
az Alaptörvény 28. cikkének szemszögéből. Az
utólagos normakontrollt kezdeményező bíróság
köteles az indítványában meghatározni azt, hogy az
előtte fekvő jogszabály mely alaptörvényi normával
áll ellentétben s e körben nem elegendő az az
általános hivatkozás, hogy a jogszabály értelmezési
nehézségekbe ütközik. Az indítvány alapja bármely
alaptörvényi rendelkezés lehet, így nemcsak az
alapjogok, hanem a jogállamiság elve, s ezen belül a
normavilágosság, normahierarchia követelménye is.
Az előadás kitért arra is, hogy az Alaptörvény 28.
cikkének érvényesülését szolgálja a valódi
alkotmányjogi panasz is, amelynek alapján az
Alkotmánybíróság nem az alapul fekvő jogszabály
alaptörvény-ellenességét vizsgálja, hanem azt, hogy
a bíróság eljárása és döntése összhangban áll-e az
Alaptörvénnyel. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor
nem azt várja el, hogy a bíróság a döntését az
Alaptörvény valamely cikkére vagy valamely
alkotmánybírósági határozatra alapítsa, hanem azt,
hogy az alkalmazandó jogszabály értelmezése során
figyelemmel legyen az ügyben irányadó
alkotmányossági
követelményekre
és
az
alaptörvényi kritériumokra való hivatkozás
megjelenjen a bíróság határozatában. Kétségtelen,
hogy az Alkotmánybíróság és az ügyben eljáró
rendes bíróság jogértelmezése közelít egymáshoz,
azonban nem veszik át egymás helyét. Épp emiatt az
Alkotmánybíróság tartózkodik például a rendes
bíróságok
által
beszerzett
bizonyítékok
értékelésétől, illetve a bíróság döntésében
megállapított
tényállás
helytállóságának
értékelésétől. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor –
akár normakontroll eljárásban, akár alkotmányjogi
panaszra indult eljárásban – meghatározhatja
konkrét jogszabály alkotmányos értelmezési
tartományát,
s
alkotmányos
követelmény
megfogalmazásával elkerülhető a jogszabály
megsemmisítése, s akár az érintett jogszabály új
értelmezési tartalma is kialakítható.
A szintén a Közigazgatási Kollégium egyik
tanácsának munkáját támogató Rózsás Eszter
főtanácsadó előadásában azokat az alaptörvényi
rendelkezéseket mutatta be, amelyek irányadóak
mind a közigazgatási hatósági eljárásban, mind
pedig a közigazgatási perben. Rögzítette, hogy az
Alaptörvény
XXIV.
cikkében
megjelenő
tisztességes ügyintézéshez való jog keretében olyan
ügyféli jogosultságok nyertek alkotmányos szintű
szabályozást, amelyek korábban a közigazgatási
eljárásról szóló törvényekben kaptak helyet. A
tisztességes ügyintézéshez való jog nem azonos a
tisztességes eljáráshoz való joggal, hiszen ez utóbbi
az
Alkotmánybíróság
álláspontja
szerint
korlátozhatatlan alapjog. Az előadás kitért az
Alaptörvény 28. cikkében foglalt értelmezési
klauzula jogalkotóra gyakorolt hatására, s felhívta a
figyelmet arra, hogy az Alkotmánybíróság
kimondta: a 28. cikk önmagában nem alkalmazható,
továbbá
nem
vezethet
alaptörvény-ellenes
jogszabály-értelmezésre.

* A szerző PhD adjunktus Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar; főtanácsadó, Kúria.
Az írás a szerző álláspontját tartalmazza és nem

értelmezhető az őt foglalkoztató intézmények
állásfoglalásaként.
1
28/2013. (X. 9.) AB határozat [30].
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A Büntető Kollégiumban dolgozó Bérces Viktor
főtanácsadó a büntetőeljárásban érvényesülő
alaptörvényi követelményekről tartott előadást,
amelyben elsősorban a terhelti jogokra koncentrált.
Áttekintette azokat a büntetőeljárási alapelveket,
amelyek az Alaptörvényben is szerepelnek, s
kiemelte, hogy az Alkotmánybíróság következetes
gyakorlatában
a
jogállami
büntetőeljárás
korlátozhatatlan minősége az eljárás tisztessége,
amelynek egyik eleme az a követelmény, hogy a
terhelt
védelemhez
való
joga
hatékony
érvényesüljön. Az előadó kifejtette, hogy – a
fegyverek egyenlőségének elvét is érvényre juttatva
– a hatékony védelemhez való jog és a bizonyítékok
értékelésének
mely
szabályai
érdemesek
átgondolásra.
A Kutatóintézeti Nap negyedik előadója a Polgári
Kollégiumban dolgozó Lukács Adrienn főtanácsadó
volt, aki a polgári peres eljárásban érvényesülő
alaptörvényi követelményekről adott áttekintést. Az
Alaptörvény két fejezete is tartalmaz a polgári peres
eljárással összefüggésbe hozható alapelveket: az
egyik Az állam, a másik a Szabadság és felelősség
című fejezet. A polgári peres eljárás alapelveinek
egyik csoportosítási lehetősége éppen az, hogy az
adott alapelv a Pp. mellett az Alaptörvényben is
megtalálható-e. Leszögezte, hogy a tisztességes
eljáráshoz való jog és annak részjogosítványai a
polgári peres eljárásban is megjelennek, azonban
azok nemcsak a polgári perben értelmezhetőek. Az
előadó AB határozatok segítségével mutatta be az
Alkotmánybíróság álláspontját a tisztességes
eljáráshoz való jog két részjogosítványáról: a
jogorvoslathoz való joghoz a 3064/2014. (III. 26.)
AB határozatot, míg az észszerű időn belüli döntés
követelményéhez a 3024/2016. (II. 23.) AB
határozatot és az azokat megelőző eljárásokat
elemezte.
Az intézeti fórum zárásaként az elnökhelyettes
kiemelte, hogy az elhangzottak nemcsak a Kúria,
hanem valamennyi bíróság ítélkezési tevékenységét
érintik, hiszen a jog alkalmazása szükségszerűen
együtt jár a jogszabály tartalmának feltárásával,
amely során az Alaptörvény értelmezési klauzulája
megkerülhetetlen.
A
Kúria
nemcsak
a
felülvizsgálati, fellebbviteli, hanem a jogegység
érdekében lefolytatott, kifejezetten jogértelmezést
igénylő jogegységi panasz eljárásokban is ennek
megfelelően jár el.
A színvonalas előadások és az azokat követő
diskurzus
indokolta,
hogy
a
jelenlévők
meghatározzák a következő kutatóintézeti nap
témáját, amely – tekintettel az Alkotmánybíróság
közelmúltbeli munkaügyi jogvitában hozott
döntésére – a diszkriminációtilalom lesz. A
Werbőczy Kutatóintézet a Kúria tudományos
műhelyeként nemcsak publikációs lehetőségekkel,
hanem a jövőben rendszeres kutatóintézeti napokkal
is szeretné elősegíteni a főtanácsadók ismereteinek
bővítését, akik ezt mind a tanácsok melletti, mind
pedig
egyéb
elvi
feladatellátásukban
hasznosíthatják.
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