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A csalás nem minősül üzletszerűen
elkövetettnek, ha a terhelt néhány napon
belül két ízben ejtette tévedésbe a sértettet,
és az adott időszakban további vagyon
elleni bűncselekmények elkövetését a
bíróság más jogerős ítéletben sem állapított
meg a terhére. Az közömbös, hogy a két
tévedésbe ejtés eredményeképp a sértett
hány részletben teljesített ...........................
A védő nem hivatkozhat olyan jog
gyakorlásának
elmulasztására,
amely
számára biztosítva volt, és amelynek
megtétele védői kötelezettségeinél fogva
kötelező volt. Az, hogy a bíróság a
nyomozás során lefolytatott bizonyítást, a
beszerzett bizonyítékok felhasználását, a
bizonyítékok törvényességének vizsgálatát,
azok kirekesztését nem a védő által
kívánatosnak tartott módon és mértékben
végezte el, illetve a védő által hivatkozott,
attól eltérő jogi álláspontra helyezkedett
ezen kérdésekben, nem szolgálhat a
pártatlanság
hiányának
megállapítása
alapjául. A bírónak ugyanis nem csak joga,
de kötelezettsége is, hogy annak a
személynek a büntetőjogi felelősségéről
döntsön, aki ellen vádat emeltek, köteles a
vádat kimeríteni arra figyelemmel, hogy a
büntetőeljárásban a vád, a védelem és az
ítélkezés egymástól elkülönül. A bírák
függetlenek, és csak a törvénynek vannak
alárendelve, ítélkezési tevékenységükben
nem utasíthatók. A bíróság dönt
büntetőügyben............................................
I. A védő kirendelésének – mérlegelést nem
tűrő – kötelező esete, ha a vádlott a védő
kirendelésére indítványt tesz, ez esetben az
indítvány elbírálásáig a tárgyalás nem
folytatható. Ha a vádlott védő kirendelését
kéri és nincs meghatalmazott védője,
úgy a védő kirendelését nem lehet
megtagadni; a védő kirendelését követően
pedig a védő részvétele az eljárásban,
jelenléte a tárgyaláson kötelező. A védő
kirendelésének az elmulasztása feltétlen
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hatályon kívül helyezést eredményező
eljárási szabálysértés.
II. A Kúria a felülvizsgálati eljárásban –
miután a felülvizsgálati indítvány csupán az
összbüntetésbe foglalt egyik alapítéletet
támadta és ennek folyományaként csak a
megtámadott alapítélet hatályon kívül
helyezésére került sor – nincs abban a
helyzetben, hogy a hatályon kívül helyezés
folytán az összbüntetését töltő terhelt
szabadlábra helyezéséről is határozzon.
Az összbüntetésbe foglalt egyik alapítélet
felülvizsgálati eljárásban történő hatályon
kívül helyezése esetén ekként az
összbüntetés tárgyában határozatot hozó
bíróságnak ismételten le kell folytatnia az
összbüntetési eljárást; a Be. alapján eljárva
hivatalból, utólagos összbüntetési eljárás
keretében az összbüntetési ítélet hatályon
kívül helyezéséről és új határozat
meghozataláról
kell
haladéktalanul
döntenie, arra tekintettel, hogy az
összbüntetés alapjául szolgáló alapítéletek
egyike megsemmisült .................................
A Be. 46. § (6) bekezdés második mondata
szerint a bíróság a vádemelés után a terhelt
indítványára védőt rendel ki; azaz a
vádemelés után a terhelt vagyoni
viszonyaitól függetlenül kötelező erővel
bíró indítványtételi jogot kap, így a
vádemelés után indítványa esetén a védő
kirendelése kötelező.
A védő kötelező kirendelését előíró – Be.
46. § (6) bekezdés szerinti – törvényi
rendelkezés ellenére elutasított terhelti
indítvány
eredményeként
tehát
a
másodfokú eljárásban nem vett részt védő,
aki így a nyilvános ülésen sem lehetett
jelen, ezért a Be. 649. § (2) bekezdés d)
pontja – és a Be. 608. § (1) bekezdés d)
pontja – szerinti felülvizsgálati ok
megvalósult. ...............................................
A Be. 46. § (6) bekezdés második mondata
szerint a bíróság a vádemelés után a terhelt
indítványára védőt rendel ki; azaz a
vádemelés után a terhelt vagyoni
viszonyaitól függetlenül kötelező erővel
bíró indítványtételi jogot kap, így a
vádemelés után indítványa esetén a védő
kirendelése kötelező.
A védő kötelező kirendelését előíró – Be.
46. § (6) bekezdése szerinti – törvényi
rendelkezés ellenére elutasított terhelti
indítvány
eredményeként
tehát
a
másodfokú eljárásban nem vett részt védő,
aki így a nyilvános ülésen sem lehetett
jelen, ezért a Be. 649. § (2) bekezdés d)
pontja – és a Be. 608. § (1) bekezdés d)
pontja – szerinti felülvizsgálati ok
megvalósult ................................................
Amennyiben az alapvető jogokat sértő
elhelyezési körülmények miatti kártalaní-
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tási ügyben az illetékesség hiányának
megállapítása 2021. január 1. napját
megelőzően véglegessé vált végzéssel
megtörtént, a 2013. évi CCXL. törvény
75/J. §-ban foglalt illetékességi okra hivatkozással a korábban illetékességi okból áttett kérelem visszaküldése nem lehetséges.
Az illetékességi okból történő áttétel
időpontjának az áttételről illetékességi
okból rendelkező végzés véglegessé
válásának napját, és nem az ezt követő
esetleges késedelmes megküldés napját kell
tekinteni .....................................................
A bíróság a tagállami ítéletben kiszabott
szabadságvesztés-büntetést
a
magyar
törvény alapján megállapítható büntetési
tétel felső határának megfelelően alakítja
át, ha a tagállami ítéletben kiszabott
szabadságvesztés tartama hosszabb, mint
amennyi a magyar törvény alapján
megállapítható lenne ..................................
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Biztosítási szolgáltatás teljesítése iránti
perben nem a biztosítási összeg
kiszámításának a módját, hanem az ennek
alapjául állított konkrét történeti tényeket
kell bizonyítani. A totálkáros gépjármű
maradványértéke nettó vagy bruttó
összegének a figyelembevétele anyagi
jogkérdés, amit a biztosítási szerződés
értelmezése alapján kell elbírálni. A
bíróságnak az anyagi jognyilatkozatokat az
anyagi jogszabályokban előírt szempontok
figyelembevételével
kell
értelmeznie,
amiben nem kötik a felek perben tett
eljárási jognyilatkozatai .............................
Az illetékesség vizsgálata szempontjából
azonos ténybeli alapon és az illetékességi
okok összevetésével már felmerült az eljáró
bíróság
kijelölését
igénylő
negatív
illetékességi összeütközés esetén – amelyet
a Kúria a korábbi végzésével már feloldott
– nincs helye ismételten az illetékesség
hiánya megállapításának ............................
Személyiségi jogi perben kifogásolt közlés
tényleges tartalmát nem önmagában, hanem
a nyilatkozat többi részével együtt
szükséges vizsgálni, különös tekintettel a
közlés lényegi mondanivalójára és az arra
vonatkozó társadalmi közfelfogásra. Más
személyek „megkárosítására” utaló közlés
valótlansága
nem
állapítható
meg
önmagában amiatt, hogy a felet nem
vezette károkozási szándék, mert a
károsodás
valamely
magatartás
következményeként is bekövetkezhet ........
A sajtó-helyreigazítás iránt indult perben a
felperes keresettel érvényesített joga nem a
személyiségi
jogok
megsértésének
szankcióin alapul. A felperes alanyi
joga
a
helyreigazító
közlemény
közzétételére irányul. Ez az igény azonban
csak személyesen érvényesíthető, a
helyreigazítást kérő csak a saját személyét
ért sérelem miatt kérhet jogvédelmet .........
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Társult vadászati jog esetén a tulajdonosi
közösség gyűlésén hozott határozat
megtámadása vagyoni jogon alapuló
igény, és mint ilyen, a járásbíróság
hatáskörébe tartozó olyan vagyonjogi
perben érvényesíthető, amelyben a vagyoni
jogon alapuló
igény értéke nem
meghatározható ..........................................
I. A jognyilatkozat pótlása iránti perben
keresetnek helyt adó ítélet a törvényi
feltételek bármelyikének hiánya esetén nem
hozható.
II. A jognyilatkozat bírói ítélettel való
pótlásának jogszabályi feltételei nem
teljesültek maradéktalanul, ha a felperes
jogsérelme más pertípussal, például törlési
perben elhárítható .......................................
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I. Megfelelő az árfolyamkockázatra
vonatkozó tájékoztatás akkor, ha az
amellett, hogy tájékoztatja a fogyasztót
arról, hogy mit jelent az árfolyamkockázat,
elmagyarázza
annak
mechanizmusát
(mibenlétét), ennek a fogyasztó fizetési
kötelezettségére gyakorolt hatását. Világos
és érthető módon felhívja a figyelmet arra
is,
hogy
az
árfolyam
fogyasztó
szempontjából kedvezőtlen változásának
reális esélye van, ami akár jelentősen
megemelheti a fizetési kötelezettségeit
(azaz gazdaságilag jelentősen kedvezőtlen
helyzetbe hozza).
II. Az Európai Unió Bírósága által felállított követelményrendszer megvalósulását az
árfolyamkockázati tájékoztatás tisztességtelenségének megítélése során összességében
kell vizsgálni, azt nem kell, illetve nem
lehet taxatív felsorolásnak tekinteni, ahogy
nem lehet egyes elemeket sem kiragadottan
értékelni. A tájékoztatás teljes tartalma, a
szerződés egyéb rendelkezéseinek a
figyelembevételével kell megítélni, hogy a
nyújtott
tájékoztatás
megfelel-e
a
tisztességes
tájékoztatással
szemben
felállított követelményrendszernek ............
Egyszerűsített felszámolás esetén a
felszámolót az 1991. évi XLIX. törvény
(Cstv.) 59. § (1) bekezdése alapján
megillető
1%-os
díj
alapjának
meghatározásakor a Cstv. 49/A. §, a 49/B.
§, illetve a 49/D. § hatálya alá tartozó
vagyontárgyak értékesítéséből származó
bevétel nem vehető figyelembe, ez utóbbi
vagyontárgyak értékesítése miatt a
felszámolónak járó díjat a 49/D. § szerint
kell megállapítani .......................................
Bűncselekménnyel okozott kár vagy
sérelemdíj megtérítése iránti igény
érvényesítése esetén a felperes a perindítás
joghatásának beállásáig választhat, hogy az
általános szabályok vagy a gyorsított per
szabályai szerint kívánja a fennálló
követelését érvényesíteni............................
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A munkáltató tevékenységének áthelyezése
egymagában nem bizonyítja a telephelyén
foglalkoztatott munkavállaló munkakörének megszűnését. .......................................
Nem alapozza meg a sérelemdíj iránti
igényt a Doktori Iskola Tanácsa ülésein
elhangzott
szakmai
vélemény.
Becsületsértés nem valósul meg akkor sem,
ha az ülésen elmondottakat az igény
előterjesztője bántónak, lealacsonyítónak
érezte szubjektív megítélése szerint. ..........
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A nem a visszatérítés helye szerinti
tagállamban, hanem egy másik tagállamban
letelepedett adóalanyok részére történő héa
visszatérítés esetén, amennyiben a számlák
áfa tartalma magasabb a kérelemben
megjelöltektől, az adósemlegesség és a
megfelelő ügyintézés elvét együttesen
alkalmazva, az adóhatóságnak fel kell
hívnia az adóalanyt a kérelem módostására,
amely módosítást úgy kell tekinteni, mint
amelyet az eredeti kérelem időpontjában
nyújtottak be ..............................................
A nemzeti letelepedési engedély iránti
kérelem elbírálása során a közbiztonságra
való veszélyesség értékelésénél, az
engedély megadását kógens módon kizáró,
valódi, közvetlen és súlyos közrendre való
veszélyesség megállapítására a szabálysértési eljárást megalapozó közlekedési
szabályszegések – főszabály szerint – nem
alkalmasak .................................................
Ha az elfogadó nyilatkozatot tevő és a
szerződéses
vevő
is
földműves
tulajdonostárs, ekként a Földforgalmi tv.
18. § (3) bekezdése szerinti elővásárlásra
jogosult, akkor a Földforgalmi tv. 18. § (1)
bekezdése az elővásárlás sorrendjében nem
releváns ......................................................
A bíróság által elrendelt megismételt
eljárásban az eljárási határidő túllépése
önmagában nem teszi kizárttá, hogy – a
törvényi feltételek fennállása esetén – az
eljáró hatóság a közigazgatási eljárás
felfüggesztéséről döntsön...........................
A fakitermeléshez kapcsolódó utólagos
hatósági ellenőrzésnek nem feladata az
erdőrészlet határvonalának újrafelmérése,
így ehhez – főszabály szerint – nem
kapcsolódhat
a
kitermelő
jogsértő
magatartásának hatósági tudomásra jutása.
A perköltség-biztosíték adása kapcsán a
lakóhely – ideértve ebben az esetben
lakóhely hiányában a szokásos tartózkodási
helyet is – nem szűkíthető le az Nytv.
szerinti lakóhelyre, hanem azon minden
olyan helyet érteni kell, ahol a természetes
személy fél a rendszeres, huzamos
tartózkodás céljával ténylegesen él, vagy
tartózkodik .................................................
I. A megrendelő igényei szerint
megtervezett és kivitelezett, a megrendelő
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logóját, védjegyét, illetőleg egyéb hozzá
köthető tájékoztató ábrákat magán hordozó
reklámanyag nyomdai előállítása a helyi
iparűzési adó szempontjából igénybe vett
szolgáltatásnak minősül.
II. A bolti kiskereskedelemi tevékenység és
az élelmiszergyártás TEÁOR szerinti
elhatárolásánál
annak
van
döntő
jelentősége, hogy a felperes alapvetően
nem a gyártással együtt és ahhoz
kapcsolódóan folytatott kiskereskedelmi
tevékenységet, hanem a kiskereskedelmi
tevékenysége keretében értékesített általa
gyártott árut is.
III.
Az
adóköteles
tevékenységből
származó nettó árbevétel az adó alapja. A
nettó árbevétel helyett nem lehet csupán az
árrés az, ami az adólapba beletartozik, mert
nem tartalmaz semmilyen korrekciót az
Áktv. a nettó árbevételt érintően.
IV. Az, hogy valaki rendelkezik az adott
áruházlánc által kiállított vevőkártyával,
még nem jelenti azt, hogy a számára
kiállított
számla
nagykereskedelemi
értékesítés lenne. A kérdés eldöntésénél az
Áktv. 1. § 1) pontjában foglaltak adnak
iránymutatást ..............................................
A bíróságnak a keresetet teljeskörűen el
kell bírálnia. A keresetre vonatkozó
szabályokat a Kp. tartalmazza, a Kp. e
körben nem utal vissza a Pp.-re. A Kp.-ban
nincsen korlátozva az előterjeszthető
kereset terjedelme, a keresetrészek száma, a
keresetlevélnek a Kp. 37. §-ában előírt
kötelező elemei mellett a felperes maga
határozza meg keresete tartalmát és
szerkezetét. Amennyiben az előterjesztett
kereset nagyobb terjedelmű, akár az állított
jogszabálysértések nagy száma, akár az
alapul szolgáló jogszabályok értelmezése
miatt, nem kizárt a részeinek - a logikai
rendszerezésen felüli - számozással vagy
más módon történő jelölése ........................
A
helyi
önkormányzat
jogalkotási
kötelezettsége
elmulasztásának
megállapítására irányuló eljárás célja, hogy a
helyi
önkormányzat
a
jogalkotási
kötelezettségének tegyen eleget, ezért az
indítvány előterjesztésének rendjére a
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény adja
meg a kereteket ..........................................
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Fraud shall not qualify as having been
committed on a regular basis to generate
income, if the defendant induced the victim
to hold a false belief twice within a period
of a few days, and the defendant was not
found guilty, by final judgment of the
court, of any further criminal offense
against property regarding that period. It is
irrelevant in how many instalments the
victim paid as a result of having been
induced twice to hold a false belief ............
The defence counsel may not refer to have
failed to exercise a right that was ensured
for them, and as a defence counsel, it was
mandatory for them to exercise that right.
Establishing the lack of impartiality of the
court may not be based on the facts that the
taking of evidence during the investigation
phase, the use of the evidence produced,
the examination of its lawfulness, as well
as the exclusion of certain evidences were
carried out by the court not in the way and
not to the extent that was desirable in the
defence counsel’s view, or on the fact that
the court’s legal position regarding the
above issues was different from the one
referred to by the defence counsel. Namely,
the judge is not only entitled but also
obliged to decide whether the person,
against whom the charges have been raised,
is guilty or not guilty, i. e. the judge shall
exhaust all the charges included in the
indictment, in light of the principle that in
criminal proceedings, prosecution, defence
and adjudication shall be separated from
each other. Judges are independent and
shall be subject only to the law, they shall
not be instructed regarding their judicial
activity. Criminal matters shall be adjudged
by the court ................................................
I. One of the mandatory cases, excluding
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any discretion, of appointing a defence
counsel is where the defendant moves for
the appointment of a defence counsel, and
in that case, the trial may not be continued
until the motion is adjudged. If the
defendant moves for the appointment of a
defence counsel and does not have an
authorized counsel, the appointment shall
not be denied; after having been appointed,
the defence counsel shall mandatorily
participate in the proceedings and be
present at the hearing. Failing to appoint a
defence counsel shall qualify as a violation
of procedural law entailing mandatory
annulment of the contested decision.
II. As the petition for revision had
challenged only one of the main judgments
included in the accumulative sentence, as a
consequence of which only the challenged
judgment was annulled, the Curia is not in
the situation to allow the release of the
defendant
serving
its
accumulated
sentences.
In case of annulling, in the course of a
revision proceeding, one of the main
judgments included in an accumulative
sentence, the court that delivered the
decision on the accumulative sentence shall
repeat the procedure for accumulation of
sentences, that is, it shall decide ex officio,
in accordance with Be. [Code of Criminal
Proceedings], in the framework of a
subsequent procedure for accumulation of
sentences, on the annulment of the former
accumulative sentence and impose a new
accumulative sentence without delay, for
the reason that one of the main judgments
serving as a basis for the accumulative
sentence has been annulled ........................
Under Section 46 (6) of Be. [Code of
Criminal
Proceedings],
after
the
indictment, the court shall appoint a
defence counsel upon the defendant’s
motion, that is, after having been indicted,
the defendant shall be entitled, regardless
of its financial circumstances, to file a
motion with mandatory effect; thus, a
defence counsel shall be mandatorily
appointed upon the defendant’s motion
filed after the indictment.
As a result of rejecting the defendant’s
motion contrary to Section 46 (6) of Be.
providing for the mandatory appointment
of a defence counsel, no defence counsel
participated in the second instance
proceedings, so no defence counsel could
be present at the open hearing either.
Consequently, the condition for revision
according to Section 649 (2), point (d) of
Be. and Section 608 (1), point (d) of Be.
has been fulfilled ........................................
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After an acquittal by the court of first
instance, the court of second instance may
find the defendant guilty by establishing a
set of facts different from the facts found
by the court of first instance, based either
on the content of the documents concerning
the taking of evidence carried out by the
court of first instance, on factual
conclusions, or on the taking of evidence
offered by the prosecution; however, the
court of second instance shall not base the
altered facts of the case on any evidence
which has not been made part of the
hearing by the court of first instance, and in
respect of which the court of second
instance has not carried out a partial taking
of evidence .................................................
If the order establishing the lack of
jurisdiction in the case brought for
compensation due to detention conditions
violating fundamental rights became final
before 1 January 2021, the petition,
previously referred to another court by
reason of jurisdiction, may not be returned
by calling upon the ground for jurisdiction
stipulated by Section 75/J of Act CCLX of
2013.
The day of the referral shall be the day on
which the referral order issued by reason of
jurisdiction became final, and not any
subsequent day on which the order was
served with a potential delay......................
If the term of the custodial sentence
imposed in the judgment delivered in any
Member State is higher than the maximum
term of penalty that may be imposed under
Hungarian law, the court shall reduce the
term of the custodial sentence imposed in
the judgment delivered in the given
Member State to that maximum term.........
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In the action for performance of insurance
services, it is not the method of calculating
the insurance sum, but the alleged facts
supporting the insurance sum that shall be
proven. The consideration of the net or
gross amount of the residual value of a
totalled car is an issue of substantive law
which shall be adjudged on the basis of
construing
the
insurance
contract.
Declarations made in matters of substantive
law shall be interpreted by the court
through consideration of the criteria laid
down by the relevant provisions of
substantive law, and when interpreting such
declarations, the court shall not be bound
by declarations of procedural nature made
by the parties in the proceeding .................
In case of a negative conflict of
jurisdiction, which arose earlier on the
same factual basis when comparing the
grounds for jurisdiction and which is to be
resolved by designating the court that shall
hear the case, where the conflict was
already resolved by the Curia in its order,

lack of jurisdiction may not be established
again. ..........................................................
In the action for the enforcement of
personality rights, the actual content of the
challenged communication shall not be
assessed in itself but together with other
parts of the statement, with special respect
to the essential content of the
communication and the public opinion
relating thereto. The unreality of a
statement about ‘having caused damage’ to
other persons may not be established for
the only reason that the person concerned
had no motivation to cause damage,
because damages also could occur as a
consequence of a particular conduct...........
In the action for press correction, the right
enforced by the plaintiff is not based on the
sanctions against violation of personality
rights. The plaintiff’s individual right is
aimed at the publication of a correction.
Nevertheless, that is a claim which may be
enforced only personally, so the person
claiming for correction may seek legal
remedy only because of harms incurred by
their own person .........................................
In case of a joint right to hunt, challenging
the resolution passed by the meeting of the
holders of that right shall be considered as
a property claim which may be enforced in
a property action falling within the
jurisdiction of the district court, where the
value of the property claim cannot be
determined..................................................
I. In the proceeding initiated for the
substitution of a declaration, no judgment
granting the claim may be delivered, if any
of the statutory conditions is not fulfilled.
II. Statutory conditions for substituting a
declaration with a judgment are not
fulfilled, if the plaintiff may seek remedy
for the infringement of their rights in
another type of proceeding, such as an
action for deletion ......................................
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I. Information about exchange rate risk
shall be regarded as appropriate in case it
includes, besides informing the consumer
on what exchange rate risk means, an
explanation of the mechanism (nature)
thereof, as well as of the impact of that
mechanism on the consumer’s payment
obligation. It shall draw the attention, in a
clear and understandable manner, to the
fact that there is a real chance that the
exchange rate will change in a way which
is detrimental for the consumer, which may
significantly increase the consumer’s
payment obligations (i.e. may have
significant negative consequences on the
consumer’s financial situation).
II. When adjudging the unfairness of the
information about exchange rate risk,
compliance with the system of criteria
established by the Court of Justice of the
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European Union shall be assessed as a
whole, i.e. it may not and shall not be
considered as an exhaustive list, neither
shall any individual element be taken out of
its context. The content of the information
as a whole, as well as other contractual
provisions shall be taken into account to
determine whether the information
provided complies with the criteria of fair
information ................................................
In case of a simplified liquidation
proceeding, when establishing the basis for
the 1% fee to which the liquidator is
entitled under Section 59 (1) of Act XLIX
of 1991 (Cstv.)
[Act on Bankruptcy
Proceeding and Liquidation Proceeding],
the income from selling properties that are
subject to Sections 49/A, 49/B and 49/D
shall not be considered. The fee to which
the liquidator is entitled after selling those
properties shall be established in
accordance with Section 49/D....................
In case of enforcing a claim for damages
resulting from an offence or a claim for
non-pecuniary damages, the plaintiff may
choose, until the bringing of proceedings
becomes effective, whether to enforce its
claim in accordance with the general
provisions or the provisions governing the
accelerated proceeding ...............................
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The fact that the employer has moved the
location of its business shall not serve in
itself as a proof of the fact that the position,
filled by the employee employed at its
premises, has been abolished .....................
A claim for non-pecuniary damages should
not be based on the professional opinion
expressed at the meetings of the Council of
the Doctoral School. No defamation may
be established either, if the petitioner
considers, in its subjective view, that what
was said at the meeting is insulting and
degrading ...................................................
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In case of VAT refunded to taxpayers
settled in a Member State other than the
Member State of refund, if the invoices
include VAT of a higher amount than
indicated in the application, the tax
authority shall apply the principles of tax
neutrality and good administration together,
and it shall ask the taxpayer to modify its
application, which modification should be
treated to have been submitted on the same
date when the original application was
submitted ...................................................
When examining the application for
permanent residence permit, during the
assessment of the risk to public security,
violations of traffic rules entailing
infraction proceedings are in general
insufficient for establishing a real, direct
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and serious threat to public order which
would mandatorily exclude the granting of
a residence permit ......................................
If the person making a declaration of
acceptance and the contractual buyer are
both joint owners engaged in farming and,
as such, are both entitled to the pre-emption
right under Section 18 (3) of Földforgalmi
tv. [Land Transactions Act], Section 18 (1)
of Földforgalmi tv. shall be irrelevant as to
the rank of pre-emption ..............................
In the repeated administrative procedure
ordered by the court, exceeding the
procedural time limit in itself shall not
prevent the administrative authority from
staying the administrative procedure in case
the respective statutory conditions are
fulfilled.......................................................
During subsequent official control of
timber extraction, the competent authority
has no duty to carry out repeated
measurement of the borders of the forest
parcel in question; thus, as a general rule,
the subsequent control shall not entail the
authority’s acquisition of knowledge of the
extractor’s illegal conduct ..........................
When providing security for court costs,
the term ‘permanent address’, including in
this case, in lack of permanent address, the
usual place of residence as well, may not be
restricted to the permanent address defined
in Nytv. [Act on Keeping Records on
Personal Data and Addresses of Citizens],
but it shall cover every place where a
natural person actually lives or dwells with
the aim of regular and long-term residence.
I. Printing advertising material, designed
and realized in accordance with the
customer’s demands, and carrying the
customer’s logo, trademark or any
informative depiction that can be associated
with its person, shall qualify from the
aspect of local business tax as a service
received.
II. When differentiating between retail
trade services in shops and food production
in
accordance with
the TEÁOR
classification, it is a decisive factor that the
plaintiff’s retail trade services were not
provided as an accessory activity to the
production, but within its retailing
activities, the plaintiff was selling selfproduced goods as well.
III. The tax base is the net turnover arising
from the activity subject to taxation. Only
the margin may not be included into the tax
base instead of the net turnover, as Áktv.
[Act on Sector Specific Taxes] does not
provide for any correction regarding the net
turnover.
IV. The fact that someone has a customer
card issued by the store chain in question
does not mean that the invoice issued to
that person should qualify as a wholesale
trade service. To decide that question,
Section 1 (1) of Áktv. shall prevail ............
The court shall decide on the claim
completely. Provisions regarding the claim
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are included in Kp. [Code of Administrative
Court Proceedings], and Kp. does not refer
to Pp. [Code of Civil Proceedings] in this
respect. Kp. does not include any limitation
regarding the length of the claim that may
be submitted, the maximum number of
parts within the claim; thus, beyond the
mandatory elements of the statement of
claims laid down in Section 37 of Kp., the
plaintiff may determine the content and the
structure of its claim on its own. If the
length of the submitted claim is larger,
either because of the alleged violations of
law, or due to the interpretation of the
underlying provisions of law, it is not
precluded to mark the individual parts of
the claim, either by numbering or in any
other way, besides setting them in a logical
order...........................................................
Aim of the procedure launched for the
establishment of the local government’s
failure of fulfilling its duty to legislate is
that the local government will fulfil its duty
to legislate; therefore, the order of
submitting a petition for initiating such a
procedure is laid down in Act CLXXXIX
of 2011 on the Local Governments of
Hungary .....................................................
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JOGEGYSÉGI HATÁROZAT
Kúria
8/2021. Polgári jogegységi határozat
a büntetőügyben tartott nyilvános tárgyaláson
készített képmás hozzáférhetővé tételéről
A Kúria polgári-gazdasági-munkaügyi jogegységi
tanácsa a Kúria P.IV. tanácsa indítványa alapján
lefolytatott jogegységi eljárásban meghozta a
következő
jogegységi határozatot:
A büntetőügy nyilvános tárgyalásán (nyilvános
ülésén) részt vevő közhatalmat gyakorló személy
képmásának közzétételét a büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 74/B. § (1) bekezdésében
vagy a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC.
törvény 108. § (2) bekezdésében megkövetelt
feltétel, az érintett hozzájárulásának hiánya
önmagában nem teszi jogszerűtlenné.
A közhatalmat gyakorló személy képmásának
hozzájárulása nélküli közzététele nem lehet öncélú,
és a megjelenítés nem sértheti az emberi méltóságot.
Indokolás
I.
A Kúria előtt Pfv.IV.21.204/2020. számon indult
felülvizsgálati ügyben eljáró tanács a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés
b) pontja alapján jogegységi eljárás lefolytatását és
jogegységi határozat hozatalát indítványozta abban
a kérdésben, hogy a közhatalmat gyakorló személy
hozzájárulása nélkül közzé tehető-e a büntető
ügyben tartott nyilvános bírósági tárgyaláson
készült képmása, azaz hozzáférhetővé tehető-e
olyan médiatartalom, amelyen egy büntető bírósági
tárgyaláson jelen lévő, közhatalmat gyakorló
személy felismerhető. A jogegységi eljárás
lefolytatását amiatt indítványozta, mert el kíván
térni a Kúria Pfv.IV.21.770/2018/5. számú
határozatában foglaltaktól. Az eljáró tanács az előtte
folyó eljárást a Bszi. 32. § (2) bekezdése alapján
felfüggesztette.
A Pfv.IV.21.770/2018/5. számú ítélet alapjául
szolgáló tényállás szerint a büntetés-végrehajtásban
alkalmazott felperes kísérési feladatot teljesített egy
közérdeklődésre számot tartó ügy bírósági
tárgyalásán. Az alperesi médiaszolgáltató a
tárgyalásról
hírműsorában
beszámolt.
A
hírműsorban a felperes az általa vezetett vádlott
mellett oldalról néhány másodpercig látható volt a
tárgyalóteremben. Az alperes a tárgyalásról még két
alkalommal beszámolt felhasználva azokat a
felvételeket, amelyeken a felperes felismerhető
módon látható. A felperes a felvétel készítéséhez és
a közléshez nem járult hozzá.

A jogerős ítélet – az elsőfokú bíróság ítéletét
megváltoztatva – megállapította, hogy az alperes
azzal, hogy három alkalommal sugárzott
hírműsorban a felperest felismerhetően bemutatta,
megsértette a felperes képmáshoz fűződő
személyiségi jogát, az alperest a további jogsértéstől
eltiltotta, és kötelezte 200 000 forint sérelemdíj
megfizetésére.
A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Döntését
azzal
indokolta,
hogy
az
Alkotmánybíróság 28/2014. (IX. 29.) számú
határozatában kifejtettek értelmében az Alaptörvény
VI. cikkében biztosított magánszféra, ezen belül a
képmás védelméhez fűződő jog [a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 2:43. § g) pont, 2:48. § (1)
bekezdés] és az Alaptörvény IX. cikk (1) és (2)
bekezdéseiben elismert szólás- és sajtószabadság
ütközése esetén mérlegelendő szempontok alapján
dönthető el, hogy indokolt-e a sajtó tájékoztatáshoz
való jogának korlátozása a magánszféra védelmével
szemben. Az adott esetben megállapítható volt,
hogy a felvétel a jelen kor eseményeiről való
tájékoztatás keretében, közérdeklődésre számot
tartó tudósításhoz kapcsolódott, a közhatalmat
gyakorló felperest munka közben tárgyilagosan
ábrázolta, ami nem volt öncélú. Ezért önmagában a
felperes személyiségi jogainak védelme a sajtó
tájékoztatáshoz való jogát nem korlátozhatja. A
Kúria a perbeli esetben kiemelt jelentőséget
tulajdonított a nyilvánosságot biztosító helyszínnek,
amely
az
Alkotmánybíróság
hivatkozott
határozatának alapjául szolgáló tényállástól
jelentősen eltér. A sérelmezett képfelvétel
büntetőügyben tartott bírósági tárgyaláson készült,
amelyen a képfelvétel készítésére egyértelmű
jogszabályi
rendelkezés
vonatkozik.
A
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a
továbbiakban: régi Be.) 74/B. § (1) bekezdése
alapján a bírósági tárgyalásról a nyilvánosság
tájékoztatása érdekében hang- vagy képfelvétel a
tanács elnöke engedélyével, a bírósági tárgyaláson
jelen lévő személyről – a bíróság tagjain, a
jegyzőkönyvvezetőn, az ügyészen és a védőn kívül
– csak az érintett hozzájárulásával készíthető. E
rendelkezés értelmében a bírósági tárgyaláson jelen
lévő személyről, így a felperesről, aki nem tartozik a
jogszabályban felsorolt kivételek közé, csak a tanács
elnökének
engedélyével
és
kizárólag
a
hozzájárulásával készíthető képfelvétel. Utalt arra,
hogy az Alkotmánybíróság a 3021/2018. (I. 26.)
számú határozatában kifejtette, a szólás- és
sajtószabadság gyakorlásának mércéi eltérnek
egyfelől a bírósági tárgyalóterem és tárgyalás,
másfelől az egyéb helyszínek (jellemzően nyilvános
közterületek) és ott zajló közéleti események
kontextusában; az igazságszolgáltatás általános és a
perben résztvevők speciális érdekei, jogai mentén a
tárgyalóterem sajtónyilvánossága másképp ítélendő
meg, és a sajtószabadság korlátozása ez esetben
szélesebb körben minősülhet indokoltnak, mint a
közügyekről, a jelenkori eseményekről szóló

Jogegységi Határozat
szokásos
tudósítások
kapcsán
[26].
A
büntetőügyben tartott tárgyalás helyszínén, a
tárgyalóteremben az előállítást végző büntetésvégrehajtási őr, függetlenül attól, hogy közhatalmi
funkciót lát el, nem azonos a közterületen intézkedő
rendőrrel. Az érintett hozzájárulásának a régi Be.
74/B. (1) bekezdésében előírt megkövetelése, amely
a bírósági tárgyalásról szóló sajtótájékoztató esetén
a demonstrációkon szolgálatot teljesítő rendőröktől
is megkülönbözteti az említett személyeket, olyan
kifejezett, törvényben rögzített feltétel, amelynek
nemteljesülése önmagában jogszerűtlenné teszi a
képmás elkészítését és nyilvánosságra hozatalát. A
mérlegelés során azt is értékelte, hogy a kifogásolt
felvétel a felperest úgy mutatta be felismerhető
módon, hogy a közérdeklődésre számot tartó
büntetőügy vádlottja – élve jogával, megtiltotta a
képfelvétel készítését – arctalan maradt.
A jogegységi eljárást indítványozó tanács előtt
ugyanannak
a
felperesnek
egy
másik
médiaszolgáltatóval szembeni perében előterjesztett
felülvizsgálati kérelme tárgyában van folyamatban
az eljárás. A releváns kereseti tényállás azonos a
Pfv.IV.21.770/2018. számú ügyével.
A jogegységi eljárást indítványozó tanács jogi
álláspontja szerint a jogvita eldöntésénél és a régi
Be. 74/B. § (1) bekezdésének az értelmezésénél
nem
hagyható
figyelmen
kívül
az
Alkotmánybíróság által a 23/2019. (VII. 18.) számú
határozatában meghatározott szempontrendszer,
amely szerint más a sajtószabadság gyakorlásának a
megítélése a bírósági tárgyalóteremben és bármely
más, közönség számára nyitva álló területen, akár a
bíróság folyosóján (Indokolás [32]). A bíróságoknak
ez alapján esetről esetre vizsgálva kell állást
foglalniuk arról, hogy az Alaptörvény IX. cikk (2)
bekezdésének védelmi körébe tartozó képi tudósítás
lehetőségének
biztosításához
vagy
annak
korlátozásához fűződik-e erősebb alkotmányos
érdek. A régi Be. 74/A. § (2) bekezdése szerint „a
bíróság nyilvános tárgyalásáról a sajtó jogosult
tájékoztatást adni”, vagyis főszabály szerint a
nyilvános bírósági tárgyalás eseményeiről szóló
tudósításra is kiterjed a sajtószabadság. Az
Alkotmánybíróság megítélése szerint ezért, ha a
bíró nem zárta ki a nyilvánosságot (és ezzel a sajtót)
a tárgyalásról, és a per tárgya közérdeklődésre
számot tartó ügy volt, úgy az Alaptörvény IX.
cikkére hivatkozással a sajtó szabadon közzé teheti
a közhatalmat gyakorló személyek képmását.
Ilyenkor azt kell vizsgálni, hogy a képmás
közzététele sértette-e az érintettnek az Alaptörvény
II. és VI. cikkeiben rögzített jogait, az emberi
méltóságát (Indokolás, [37]–[38]).
Az indítványozó tanács megítélése szerint nem
hagyható figyelmen kívül az Alkotmánybíróságnak
– azonos tényállású ügyben tett – összegző
megállapítása, amely szerint „közhatalmat gyakorló
személy e minőségében folytatott tevékenységének
képi bemutatása csak akkor ütközik akadályba, ha
ennek külön alkotmányos indoka van. Az
igazságszolgáltatás
rendje
és
a
bíróság
függetlensége
igazolhatja
a
sajtószabadság
korlátozását a tárgyalóteremben, de önmagában a
felismerhetővé válás nem ilyen ok. A közhatalmat
gyakorló személy – összhangban a 28/2014. (IX.
29.) AB határozatban levont következtetésekkel – a
bírósági tárgyaláson sem hivatkozhat az emberi
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méltóság
védelmére
amiatt,
mert
egy
médiatartalomban felismerhetővé válik” (Indokolás
[41]).
Az indítványozó tanács jelezte, hogy miután a régi
Be. és a hatályos, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi
XC. törvény (a továbbiakban: Be.) szabályozása a
tárgyalótermi nyilvánosság körében tartalmilag
azonos, indokolt lenne mindkét eljárási törvényt
érintő állásfoglalás meghozatala.
Az
indítványozó
tanács
javaslata
annak
kimondására irányul, hogy a közérdeklődésre
számot tartó ügy nyilvános tárgyalásán a régi Be.
74/B (1) bekezdésében megkövetelt feltétel, az
érintett
hozzájárulásának
nem
teljesülése
önmagában nem teszi jogszerűtlenné a közhatalmat
gyakorló személy képmásának nyilvánosságra
hozatalát. Az Alaptörvény IX. cikkére hivatkozással
a sajtó szabadon közzé teheti a közhatalmat
gyakorló személyek képmását, de a megjelenítés
nem sértheti az emberi méltóságot.
II.
A legfőbb ügyész jogegységi indítványra adott
nyilatkozata szerint a közhatalmat gyakorló személy
– összhangban az Alkotmánybíróság határozataiban
levont következtetésekkel – a nyilvános bírósági
tárgyaláson sem hivatkozhat az emberi méltóság
védelmére
önmagában
amiatt,
mert
egy
médiatartalomban
felismerhetővé
válik.
A
büntetőügy nyilvános tárgyalásán a vádlottat kísérő
büntetés-végrehajtási dolgozóról mint közhatalmat
gyakorló személyről az engedélye nélkül készült
felvétel közvetíthető a nyilvánosság felé, kivéve, ha
ez a felvétel a büntetés-végrehajtási dolgozó emberi
méltóságának mint az emberi mivolt benső lényegét
feltétlenül megillető védelemnek sérelmét jelenti.
Az érintettet nem sértő, őt munkája ellátása során
tárgyilagosan ábrázoló felvétel nyilvánosságra
hozható engedély nélkül, ha az a közérdeklődésre
számot tartó tudósításhoz kapcsolódik, a jelenkor
eseményeiről való szabad tájékoztatáshoz kötődik.
III.
Az alkalmazandó jogszabályok:
1.) az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI.
törvény 39. § (1) Ha e törvény eltérően nem
rendelkezik,
az
Alkotmánybíróság
döntése
mindenkire nézve kötelező.
2.) Ptk. 2:44. § [Közéleti szereplő személyiségi
jogának védelme]
(1) A közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok
gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi
jogainak védelmét szükséges és arányos mértékben,
az emberi méltóság sérelme nélkül korlátozhatja;
azonban az nem járhat a magán- és családi életének,
valamint otthonának sérelmével.
(2) A közéleti szereplőt a közügyek szabad
vitatásának körén kívül eső közléssel vagy
magatartással szemben a nem közéleti szereplővel
azonos védelem illeti meg.
(3) Nem minősül közügynek a közéleti szereplő
magán- vagy családi életével kapcsolatos
tevékenység, illetve adat.
Ptk. 2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való
jog]
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(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és
felhasználásához az érintett személy hozzájárulása
szükséges.
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a
felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel
felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános
közéleti szereplésről készült felvétel esetén.
3.) régi Be. 74/B. § (1) A bírósági tárgyalásról a
nyilvánosság tájékoztatása érdekében hang- vagy
képfelvételt a tanács elnöke engedélyével, a bírósági
tárgyaláson jelenlévő személyről - a bíróság tagjain,
a jegyzőkönyvvezetőn, az ügyészen és a védőn
kívül - csak az érintett hozzájárulásával szabad
készíteni. A tanács elnöke a tárgyalás
folyamatosságának és zavartalanságának érdekében
az engedélyt megtagadhatja, illetőleg azt a bírósági
eljárás bármely szakaszában visszavonhatja.
4.) Be. 108. § (1) Mindenkinek joga van ahhoz,
hogy a bíróság tárgyalásáról a médiarendszer útján
tájékoztatást kapjon.
(2) A bírósági tárgyalásról az (1) bekezdésben
meghatározott célból kép-, hang- vagy kép- és
hangfelvételt az egyesbíró vagy a tanács elnöke
engedélyével, a bírósági tárgyaláson jelen lévő
személyről
–
a
bíróság
tagjain,
a
jegyzőkönyvvezetőn, az ügyészen és a védőn kívül
– csak az érintett hozzájárulásával szabad készíteni.
(3) A hallgatóság számának korlátozása nem
eredményezheti a nyilvánosság tájékoztatáshoz való
jogának sérelmét.
IV.
A jogegységi eljárást illetően irányadó, hogy az
Alkotmánybíróság jelen eljárás alapjául szolgáló
büntetőügy tárgyalásán a felperesről történt képmás
készítésével
és
hozzáférhetővé
tételével
összefüggésben a 23/2019. (VII. 18.) AB
határozatában kimondta, hogy a médiaszolgáltató
alkotmányos jogát gyakorolja, amikor a
közérdeklődésre számot tartó eseményekről tudósít.
E szabadsága kiterjed annak meghatározására is,
hogy mely eseményekről milyen részletességgel és
tartalommal ad tájékoztatást. Amennyiben a
sajtószabadság gyakorlása sérti más alapjogát vagy
valamilyen
alkotmányos
célt,
akkor
az
Alkotmánybíróságnak kell döntést hoznia arról,
hogy a konkrét esetben a sajtószabadság
gyakorlásának vagy az azt korlátozó célnak kell-e
inkább teret engednie [19]. Az Alkotmánybíróság
gyakorlatából az tűnik ki, hogy ha valamilyen
médiatartalomban egy közhatalmat gyakorló
személy e minőségében felismerhetővé válik, akkor
önmagában a képmás védelme nem alapozza meg a
sajtószabadság korlátozását [27].
A „képmásvédelem” csak akkor lehet a
sajtószabadság valós korlátja, ha a képmás
közzététele – a felismerhetővé váláson túlmutatóan
– valamilyen alapjog sérelmét (különösen az emberi
méltóság vagy a magánélethez való jog megsértését)
vagy más alkotmányos érték sérelmét okozza. Ilyen
esetekben kell a konkrét körülményeket alapul véve
egyensúlyozni
a
sajtószabadság
és
a
képmásvédelem eltérő szempontjai között. Külön
nevesített alapjog hiányában a közhatalmat gyakorló
személyek e tevékenységük során tűrni kötelesek
képmásuk közzétételét. Az ilyen esetekben
alkotmányjogi szempontból nem azt kell igazolni,

hogy miért lehet közzétenni az érintett fényképét,
hanem azt, hogy miért ne lehetett volna: az
alkotmányossági
vélelem
a
sajtószabadság
gyakorolhatósága
mellett
szól,
a
képmásvédelemmel
szemben
[28].
Az
igazságszolgáltatás általános és a perben résztvevők
speciális érdekei, jogai mentén a tárgyalóterem
sajtónyilvánossága tehát másképp ítélendő meg, és a
sajtószabadság korlátozása ez esetben szélesebb
körben minősülhet indokoltnak, mint a közügyekről,
jelenkori eseményekről szóló szokásos tudósítások
kapcsán (3021/2018. (I. 26.) AB határozat,
Indokolás [26]) [31].
A régi Be. 74/B. §-a értelmében a bíróság tagjai, a
jegyzőkönyvvezető, az ügyész és a védő személyét
leszámítva minden más jelenlévőről, így az
előállítást
végző
büntetés-végrehajtási
alkalmazottról is kizárólag a hozzájárulásával
készülhetett olyan felvétel, amelynek alapján
személye felismerhető, és e körben a Be. 108. §ának szabályozási logikája nem változott. Az
Alkotmánybíróság álláspontja szerint mégis a
közhatalmat gyakorló személy e minőségében
folytatott tevékenységének képi bemutatása csak
akkor ütközik akadályba, ha annak külön
alkotmányos indoka van. Az igazságszolgáltatás
rendje és a bíróság függetlensége igazolhatja a
sajtószabadság korlátozását a tárgyalóteremben, de
önmagában a felismerhetővé válás nem ilyen ok. A
közhatalmat gyakorló személy – összhangban a
28/2014. (IX. 29.) AB határozatban levont
következtetésekkel – a bírósági tárgyaláson sem
hivatkozhat az emberi méltóság védelmére amiatt,
mert egy médiatartalomban felismerhetővé válik
[41].
A
jogegységi
indítvánnyal
érintett
Pfv.IV.21.770/2018/5. számú ítélet is felhívta a
közhatalmat
gyakorló
rendőr
képmásának
közzétételével kapcsolatos ügyben meghozott
28/2014. (IX. 29.) AB határozatot, amely [44]
bekezdésében rámutatott: A nyilvános helyen
készült, nem sértő, az érintett személyt
tárgyilagosan
ábrázoló
felvétel
általában
nyilvánosságra hozható engedély nélkül, ha az
közérdeklődésre
számot
tartó
tudósításhoz
kapcsolódik, a jelenkor eseményeiről való szabad
tájékoztatáshoz kötődik.
A büntetőügy tárgyalásán kísérési feladatot ellátó
büntetés-végrehajtási őr közhatalmat gyakorló
személy, és képi ábrázolása azt teszi egyértelművé,
hogy a vádlott a személyi szabadságot korlátozó
kényszerintézkedés hatálya alatt áll, vagy már
jogerős szabadságvesztés büntetését tölti.
Önmagában a közhatalmat gyakorló személy olyan
képi ábrázolása, amelyen felismerhető, figyelemmel
az Alkotmánybíróság gyakorlatára, nem jogsértő.
A közhatalmat gyakorló személy képmásának
hozzájárulása nélküli közzététele azonban csak
akkor jogszerű, ha az nem öncélú és nem sérti az
emberi méltóságot. A közzététel akkor öncélú, ha
elszakad a tájékoztatás tárgyát képező eseménytől,
magától a nyilvános tárgyalástól, és az eseménnyel
szemben vagy attól függetlenül a bemutatott
személy kerül előtérbe. Abban az esetben, amikor a
közhatalom gyakorlása mint a közzététel oka
elveszíti jelentőségét, és a bemutatott személy válik
a tájékoztatás meghatározó szereplőjévé, a
hozzájárulása nem mellőzhető. Az emberi
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méltóságot a közzététel akkor sérti – figyelemmel a
28/2014. (IX. 29.) AB határozat [41] bekezdésére –,
ha az az ábrázolt személyről sértő, megalázó, bántó,
lealacsonyító vagy torz képet közvetít, vagy róla
rossz benyomást kelt.
A nyilvános tárgyalásra vonatkozó szabályok a régi
Be. 362. § (1), illetve a Be. 425. § (3) bekezdése alapján a nyilvános ülésre és más bírósági eljárásokra
is irányadók, ha azokon a sajtó jelen lehet.
Figyelemmel tehát az Alkotmánybíróság jelen
ügyben kifejtett – mindenkire nézve kötelező –
álláspontjára,
indokolt
a
Kúria
Pfv.IV.21.770/2018/5. számú határozatától való
eltérés.
V.
A Kúria Pfv.IV.21.770/2018/5. számú határozata és
a büntetőügyben tartott nyilvános tárgyaláson
készített képmás hozzáférhetővé tételét érintő
hasonló jogi álláspontot tartalmazó határozatok a
továbbiakban nem hivatkozhatók kötelező erejű
határozatként.
A jogegységi tanács a Bszi. 24. § (1) bekezdés c)
pontja, 25. §-a, valamint a 40. § (1) és (2) bekezdése
alapján a bíróságok jogalkalmazása egységének
biztosítása [Magyarország Alaptörvénye 25. cikk
(3) bekezdés] érdekében a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott. Határozatát a Bszi. 42. §
(1) bekezdésében írtak folytán a Magyar
Közlönyben,
a
Bírósági
Határozatok
Gyűjteményében, a bíróságok központi internetes
honlapján és a Kúria honlapján közzéteszi.
Budapest, 2021. december 6.
Dr. Varga Zs. András s.k. a jogegységi tanács
elnöke, Dr. Varga Zs. András sk. a jogegységi
tanács elnöke az aláírásban akadályozott
Dr. Madarász Anna előadó bíró helyett, Dr. Varga
Zs. András s.k. a jogegységi tanács elnöke az
aláírásban akadályozott Dr. Dzsula Mariann bíró
helyett, Dr. Varga Zs. András s.k. a jogegységi
tanács elnöke az aláírásban akadályozott Dr. Farkas
Antónia bíró helyett, Dr. Varga Zs. András s.k. a
jogegységi tanács elnöke az aláírásban akadályozott
Dr. Pataki Árpád bíró helyett, Dr. Varga Zs. András
s.k. a jogegységi tanács elnöke az aláírásban
akadályozott Dr. Stark Marianna bíró helyett,
Dr. Varga Zs. András s.k. a jogegységi tanács
elnöke az aláírásban akadályozott Dr. Osztovits
András bíró helyett.
A kiadmány hiteléül: Kis Roxána tisztviselő.

Kúria
1/2022. Közigazgatási jogegységi határozat
A Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa a Kúria
ítélkező tanácsa által a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 32. §
(1) bekezdés b) pontja alapján indítványozott
jogegységi eljárásban meghozta a következő
jogegységi határozatot:
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény 128. § (2) bekezdésében és a (3) bekezdés
e) pontjában megjelölt mulasztás orvoslását célzó
eljárást
kifejezetten
biztosító
jogszabályi
rendelkezés
hiányában
a
mulasztási
per
megindításának nem előfeltétele, hogy az ügyfél az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény 15. § (2) bekezdése és 113. § (2)
bekezdés b) pontja alapján felügyeleti eljárást
kezdeményezzen vagy a felügyeleti szervhez
forduljon. A felügyeleti eljárás kezdeményezése
vagy a felügyeleti szervhez fordulás hiánya miatt a
keresetlevél a közigazgatási perrendtartásról szóló
2017. évi I. törvény 48. § (1) bekezdés e) pontja
alapján nem utasítható vissza.
Indokolás
I.
[1] A Kúria mint másodfokú bíróság ítélkező tanácsa (a
továbbiakban:
indítványozó)
a
bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés
b)
pontja
alapján
jogegységi
eljárást
kezdeményezett az előtte végzés elleni fellebbezés
elbírálása
miatt
folyamatban
lévő
Kpkf.40.844/2021. számú, építésfelügyeleti ügyben
indult mulasztási perben, mivel el kívánt térni a
Kúria
Kpkf.40.429/2020/2.
és
a
Kpkf.40.326/2021/2. számú, a Bírósági Határozatok
Gyűjteményében közzétett határozataitól.
[2] Az indítványozó előtt folyamatban lévő ügy
tényállása szerint a személyesen eljáró társasházi
ingatlan tulajdonos felperes 2019. július 29. napján
panasszal élt a kerületi önkormányzat jegyzőjénél,
melyben előadta, hogy a szomszédos ingatlan
bérlője
a
településrendezési
és
építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (OTÉK) 70. § (8) bekezdésébe ütköző
módon a társasház légaknájában helyezte el az általa
bérelt lakásba szereltetett klímaberendezés kültéri
egységét. Kérte a panaszában foglaltak kivizsgálását
és a szükséges intézkedések megtételét a
veszélyhelyzet megszüntetése érdekében.
[3] A jegyző a 2019. augusztus 8. napján kelt
végzésével a felperes építésügyi hatósági intézkedés
iránti kérelme ügyében megállapította hatáskörének
és illetékességének hiányát, és az ügyet áttette az
alpereshez mint a felperes kérelme tárgyában
hatáskörrel
és
illetékességgel
rendelkező
építésfelügyeleti hatósághoz.
[4] A felperes 2020. március 18. napján kelt
keresetlevelével mulasztási pert indított a
kormányhivatal kerületi hivatala alperes ellen.
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[5]

[6]

[7]

[8]

Keresetlevelében sérelmezte, hogy a panasza
alapján az alperes az eljárást nem folytatta le,
panaszát nem vizsgálta ki. Nyilatkozata szerint az
alperes mulasztásának orvoslása érdekében a
keresetlevele előterjesztését megelőzően más
eljárást nem kezdeményezett.
Az elsőfokú bíróság végzésével a keresetlevelet a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) 48. § (1)
bekezdésének e) pontja alapján visszautasította.
Indokolása szerint a felperes a mulasztási per
megindítását megelőzően az alperes felügyeleti
szervéhez az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
15. § (2) bekezdésében foglaltak alapján semmilyen
kérelemmel nem fordult, azaz anélkül indított
mulasztási pert, hogy a közigazgatási jogorvoslati
jogát kimerítette volna. A felperes az elsőfokú
végzéssel szemben fellebbezést terjesztett elő.
Az indítványozó megjelölte azokat a kúriai
határozatokat, amelyek a mulasztási per
megindításának feltételeként a féltől a felügyeleti
szervhez fordulást követelték meg.
A Kúria Kpkf.40.429/2020/2. számú végzése
szerint: „A felperes a fellebbezésében arra helyesen
hivatkozott, hogy az Ákr. 113. §-a hivatalból induló
jogorvoslati eljárások körében szabályozza a
felügyeleti eljárást [113. § (2) bekezdés b) pont], ez
azonban nem jelenti azt, hogy a felperesnek nem
kellett az Ákr. 15. § (2) bekezdésében szereplő, a
hatóság eljárási kötelezettségét biztosító rendelkezés
érvényesülése érdekében a Kp. 128. § (2)
bekezdésében és (3) bekezdés e) pontjában
meghatározott eljárást kezdeményeznie. A jelen
mulasztási per kapcsán azonban nem az Ákr.
121. §-át kellett alkalmazni, hanem az Ákr. 15. § (2)
bekezdését. Az eljárási kötelezettség megsértése
esetén a mulasztó hatóság eljárásra utasítása
értelemszerűen csak akkor történhet meg, ha a
felügyeleti szerv az eljárási kötelezettség
megsértéséről bármilyen módon tudomást szerez. A
sérelmet szenvedőtől ebben a körben egy aktív
magatartás várható el, amely több módon is
megvalósulhat” ([23]–[24]). „A 2020. február 24-ét
követő időszakban a kereset benyújtásáig
felügyeleti szervvel az alperesi jogelőd és az alperes
is rendelkezett, ezért a mulasztást szenvedő felperes
– a Kp. 128. § (2) bekezdés és (3) bekezdés e)
pontjának helyes értelmezése mellett – köteles lett
volna a mulasztás orvoslását szolgáló eljárást
elindítani. A jogi képviselővel eljáró felperes
bármilyen formában megtehette volna a bejelentését
az alperesi jogelőd felé, kizárólagosan a
hivatkozásának kellett volna az Ákr. 15. § (2)
bekezdésében írtaknak megfelelnie” ([27]).
A Kúria a Kpkf.40.326/2021/2. számú végzésével
az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta. Az
elsőfokú végzés szerint a mulasztás orvoslása
érdekében a felperesnek felügyeleti eljárást kellett
volna kezdeményeznie a Miniszterelnökséget
vezető
miniszternél,
azonban
ennek
a
kötelezettségének nem tett eleget, így a felperes
anélkül indított pert, hogy a vitatott tevékenységgel
szemben jogszabály által biztosított közigazgatási
jogorvoslatot kimerítette volna, illetve a pert
megelőzően
más
közigazgatási
eljárást
kezdeményezett volna [6]. A Kpkf.40.326/2021/2.
számú végzés már mint megszilárdult gyakorlatra

utal az indokolás [13] bekezdésében: „Miként a
Kúria a Kfv.37.517/2020/7. számú végzése [26],
[27] pontjaiban rámutatott, a Kp. 128. §-a részletezi
a keresetlevél tartalmi kellékeit: »A felsoroltakat
azért kell megjelölni, hogy a perindítás feltételeinek
fennállását a bíróság ellenőrizni tudja, hiszen csak
akkor tud megfelelő és hatékony jogvédelmet
biztosítani. A keresetlevél alapján állapítható meg,
hogy egyáltalán felmerülhet-e az adott ügyben a
mulasztás vagy sem. A mulasztási per a
közigazgatási szerv jogszabályi kötelezettségének
teljesítése kikényszerítésének végső eszköze. A
mulasztást ugyanis elsősorban a közigazgatási
szervezetrendszeren belül kell orvosolni. Az
érintettnek ezért először a mulasztó közigazgatási
szervnél kell kezdeményezni a kötelezettség
teljesítését, majd ennek eredménytelensége esetén a
jogorvoslati szervhez kell fordulni. Ha a mulasztó
közigazgatási szervnek nincs jogorvoslati szerve,
vagy maga a jogorvoslati szerv mulaszt, akkor lehet
a mulasztási pert megindítani.«”
[9] Az indítványozó álláspontja szerint az a
jogértelmezés, amely szerint a mulasztási pert csak
akkor lehet megindítani, ha a felperes a perindítás
előtt a jogorvoslati szervnél felügyeleti eljárást
kezdeményezett, vagy ahogy a Kpkf.40.429/2020/2.
számú végzés fogalmazott – a felperes „bármilyen
módon”, „bármilyen formában” a felügyeleti szerv
tudomására
hozta
a
közigazgatási
szerv
közigazgatási
cselekmény
megvalósítására
vonatkozó mulasztását, ellentétes az Ákr. 113. § (2)
bekezdés b) pontjával és a Kp. 128. § (2)
bekezdésével, valamint kiüresíti, ezáltal sérti az
Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésébe foglalt
bírósághoz fordulás jogát és a XXVIII. cikk (7)
bekezdésébe foglalt jogorvoslathoz való jogot.
[10] Az indítványozó ítélkező tanács a fentiektől el kíván
térni, mivel álláspontja szerint a mulasztási per
megindításának nem feltétele, hogy a fél felügyeleti
eljárást kezdeményezzen, vagy „bármilyen módon”,
„bármilyen formában” a felügyeleti szerv
tudomására hozza a közigazgatási szerv
közigazgatási
cselekmény
megvalósítására
vonatkozó mulasztását.
[11] Az indítványozó az Ákr. jogorvoslati rendszerét
illetően kiemelte, hogy az Ákr. 113. §-a a
jogorvoslati eljárásokat kérelemre és hivatalból
induló jogorvoslati eljárásokra bontja. Az Ákr.
113. § (2) bekezdése alapján a felügyeleti eljárás
hivatalból induló eljárás, a fél hiába fordul a
felügyeleti szervhez, az nem keletkeztet eljárási
kényszert. A hivatalból induló eljárás megindítása a
hatóság döntésétől függ, a fél jogorvoslati jogának
gyakorlása elé nem állítható olyan korlát
(kötelezettség), hogy jelezze a hatóságnál a
hivatalból induló felügyeleti eljárás lehetőségét. Az
Ákr. 15. § (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a
felügyeleti szerv a hatóságot az eljárás lefolytatására
utasítsa. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a fél csak
akkor indíthat mulasztási pert, ha a felügyeleti szerv
utasítása ellenére nem tesz eleget eljárási
kötelezettségének a hatóság. Az Ákr. 15. §-a nem az
ügyfél, hanem – ahogy a címében is szerepel – a
hatóság eljárási kötelezettségét szabályozza. A
mulasztási per megindítása viszont az ügyfél
bírósághoz forduláshoz és jogorvoslathoz való
alapjogát közvetlenül érinti.
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[12] Az
indítványozó
hangsúlyozta,
a
Kpkf.40.429/2020/2.
számú
és
a
Kpkf.40.326/2021/2. számú döntések követése
amellett, hogy az ügyféli jogokat közvetlenül sérti,
nagyfokú jogbizonytalanságot eredményez. Nincs
olyan törvényi rendelkezés, amely szerint, ha a
mulasztást az ügyintézési határidőn belül a
közigazgatási szerv nem orvosolta, úgy a félnek a
hivatalból eljáró „jogorvoslati szervhez kell
fordulni”. Ez a jogértelmezés lényegében bírói
jogalkotás, amelynek következménye: a fél teljes
bizonytalanságban marad arra nézve, hogy mikor és
milyen formában kell a jogorvoslati szervhez
fordulnia, a „bármilyen” forma nyilván nem
követhető a gyakorlatban. A Kp. 128. § (2)
bekezdése mulasztási per megindítására határidőt ír
elő. Míg ez a határidő egzakt abban az esetben, ha a
fél igazolja, hogy kezdeményezte a mulasztás
orvoslását, és igazolja, hogy megjelölte az
orvoslásra szolgáló eljárási cselekményt [Kp. 128. §
(3) bekezdés e) pont], addig formalizált jogorvoslati
lehetőség hiányában a jogorvoslati szervhez
fordulás kötelezővé tételével a határidő számítása
bizonytalanná válik.
[13] Az indítvány szerint a Kp. 128. § (2) bekezdés
rendelkezésében az egyik meghatározó fogalom a
mulasztás orvoslását szolgáló közigazgatási eljárás.
Ilyen közigazgatási eljárás jelenleg nincsen. Ennek
hiányában pedig nem lehet megelőző eljárást
számon kérni a félen. Ez egyébként összhangban
van a Kp. 128. § (4) bekezdésével, amely szerint
nincs helye a keresetlevél visszautasításának, ha a
jogorvoslati szerv a mulasztás orvoslására
jogszabályban
meghatározott
eljárási
kötelezettségének nem tett eleget. Tehát mivel a
mulasztás orvoslását szolgáló közigazgatási eljárás
nincs, annak hiányát nem lehet a fél terhére
értékelni.
[14] Az indítvány alapján a Jogegységi Tanácsnak abban
a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a Kp. 128.
§ (2) bekezdése értelmezhető-e úgy, hogy
amennyiben az ügyfél kérelmére a közigazgatási
szerv a közigazgatási cselekmény megvalósítására
vonatkozó, jogszabályban meghatározott eljárási
kötelezettségének az irányadó elintézési határidőn
belül nem tesz eleget, úgy a mulasztási per
megindításának előfeltétele-e az Ákr. 15. § (2)
bekezdése és 113. § (2) bekezdés b) pontja alapján,
hogy az ügyfél kezdeményezze felügyeleti szerv
eljárását vagy a felügyeleti szervhez forduljon.
II.
[15] A legfőbb ügyész a jogegységi indítványra úgy
nyilatkozott, hogy az Ákr. 15. § (2) bekezdésében és
az Ákr. 113. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt
rendelkezések nem teremtenek jogalapot annak
kimondásához, hogy a közigazgatási per indítását
meg kell előznie a felügyeleti szerv eljárása
kezdeményezésének, mivel a felügyeleti eljárás
hivatalból és nem kérelemre induló eljárás, így
annak megindulása nem az ügyfél akaratának
függvénye. Jelenleg egyáltalán nincsen olyan
közigazgatáson belüli jogorvoslati eljárás, amely
megfelelne a Kp. 128. § (2) bekezdése szerinti, a
mulasztás orvoslását szolgáló közigazgatási eljárás
fogalmának. Ennek hiányában – az ügyfél
jogorvoslati jogának védelme is azt kívánja meg –,

nem lehet a megelőző eljárást számon kérni a félen.
Következésképpen a mulasztási per megindításának
nem előfeltétele, hogy a fél felügyeleti eljárást
kezdeményezzen vagy bármilyen más módon a
hivatalból eljáró közigazgatási jogorvoslati szerv
tudomására hozza a mulasztás pótlásának
elmaradását.
A
felügyeleti
eljárás
kezdeményezésének elmaradására hivatkozással a
Kp. 48. § (1) bekezdésének e) pontja alapján nincs
helye a keresetlevél visszautasításának.
III.
[16] Az alkalmazandó jogszabályok:
Ákr. 15. § [Az eljárási kötelezettség]
(1) A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az
illetékességi területén vagy kijelölés alapján köteles
eljárni.
(2) A hatóság – a jogszerű hallgatás esetét kivéve –
eljárási kötelességének az ügyintézési határidőn
belül nem tesz eleget, a jogszabályban
meghatározott felügyeleti szerve az eljárás
lefolytatására utasítja. Ha nincs felügyeleti szerv
vagy az nem intézkedik, az eljárás lefolytatására a
közigazgatási
perben
eljáró
bíróság
(a
továbbiakban: közigazgatási bíróság) kötelezi a
hatóságot.
Ákr. 113. § [Jogorvoslati eljárások]
(1) Kérelemre induló jogorvoslati eljárások
a) a közigazgatási per,
b) a fellebbezési eljárás.
(2) Hivatalból induló jogorvoslati eljárások
a) a döntés módosítása vagy visszavonása a hatóság
saját hatáskörében,
b) a felügyeleti eljárás,
c) az ügyészségről szóló törvény szerinti ügyészi
felhívás és fellépés nyomán indított eljárás.
Kp. 127. § [A mulasztási per alapja és eljárási
szabályai]
A közigazgatási szerv közigazgatási cselekmény
megvalósítására vonatkozó, jogszabályban rögzített
kötelezettségének elmulasztása (a továbbiakban:
mulasztás) miatti perben e törvénynek az
egyszerűsített perre vonatkozó szabályait az e
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
Kp. 128. § [Perindítás]
(1) A mulasztási per megindítására jogosult
a) az ügyfél, illetve az, akinek jogát a mulasztás
közvetlenül érinti,
b) a köztestület feletti törvényességi ellenőrzési
jogkörén kívül eljáró ügyészség, továbbá a helyi,
illetve a nemzetiségi önkormányzat felett
törvényességi felügyeletet gyakorló szerv, ha a
felhívásában megállapított határidő eredménytelenül
telt el.
(2) A keresetlevelet a mulasztás orvoslását szolgáló
közigazgatási eljárás eredménytelenségéről való
tudomásszerzéstől vagy a jogorvoslati szerv
mulasztása esetén az intézkedésére nyitva álló
határidő elteltétől számított kilencven napon belül,
de legkésőbb a közigazgatási cselekmény
megvalósítására irányadó határidő leteltétől
számított egy éven belül kell a bíróságnál
benyújtani. Jogorvoslati szerv hiányában a
keresetlevelet
a
közigazgatási
cselekmény
megvalósítására nyitva álló határidő leteltétől
számított egy éven belül kell a bíróságnál
benyújtani.
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(3) A keresetlevél az általános követelményeken
túlmenően tartalmazza
a) annak megjelölését, hogy a felperes mikor,
milyen ügyben fordult a közigazgatási szervhez,
b) a mulasztó közigazgatási szerv azon eljárási
cselekményeinek megjelölését, amelyekre a felperes
tudomása szerint sor került,
c) a közigazgatási szerv eljárási, határozathozatali
vagy feladatellátási kötelezettségét megalapozó
jogszabályok és körülmények megjelölését,
d) a mulasztás megállapíthatóságának okait, és
e) a mulasztás orvoslását szolgáló eljárás
kezdeményezésére való utalást és a mulasztás
orvoslását
szolgáló
eljárás
azon
eljárási
cselekményének megjelölését, amely a kérelmező
tudomására jutott.

[19]

IV.
[17] A Jogegységi Tanács az indítványozó által feltett
kérdésben az alábbiak szerint foglalt állást.
[18] A közigazgatási hatóság mulasztása/hallgatása
miatti eljárásra kötelezésnek több évtizedes bírói
gyakorlata van, ezért az indítványban feltett kérdés
megválaszolásához szükségessé vált a jogintézmény
történeti fejlődésének áttekintése. Az 1981-ben
megalkotott 1957. évi IV. törvény módosításáról és
egységes szövegéről szóló 1981. évi I. törvény (a
továbbiakban: Áe.), majd az azt felváltó, a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) hatálya alatt kialakult bírói
gyakorlat az eljárásra kötelezés iránti nemperes
eljárásokban az ügyféltől a felügyeleti szerv
eljárásának kezdeményezését követelte meg az
eljárásra kötelezés iránti eljárás megindításának
feltételeként. A 2005. november 1-jén hatályba
lépett, a közigazgatási nemperes eljárások szabályait
tartalmazó a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási
nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról
szóló 2005. évi XVII. törvény (a továbbiakban:
Knptv.) 2. § (2) bekezdés c) pontja alapján az
eljárásra kötelezés iránti kérelemben ki kellett térni
arra, hogy a hatáskörrel rendelkező illetékes
közigazgatási hatóságnak van-e felügyeleti
(törvényességi felügyeletét ellátó) szerve, az ügyfél
a hatóság eljárás lefolytatására kötelezése érdekében
fordult-e ehhez a szervhez, és kérelme alapján
milyen intézkedésre került sor. Az eljárásra
kötelezés iránti nemperes eljárás megindítása
említett feltételének jogszabályi alapja az Áe. 4. §
(1) bekezdésében és a Ket. 2005. november 1-jétől
2009. szeptember 30-ig hatályban volt 20. § (1)
bekezdésében, majd a 2009. október 1-jétől hatályba
lépett jogszabálymódosítás folytán a Ket. hatályon
kívül helyezéséig hatályban volt Ket. 20. § (2)
bekezdésében lényegileg azonos volt, nevezetesen,
hogy a közigazgatási szerv a hatáskörébe tartozó
ügyben az illetékességi területén köteles eljárni. Ha
e kötelességének nem tesz eleget, erre a felettes
szerve – kérelemre vagy hivatalból – utasítja. Ha a
kérelmező az eljárás lefolytatására kötelezés iránti
kérelme benyújtását megelőzően nem fordult a
felügyeleti szervhez az eljárás lefolytatására
kötelezés érdekében az a kérelemnek a Knptv. 4. §-a
alapján alkalmazandó a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.)
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332/A. § b) pontja szerinti érdemi vizsgálat nélküli
elutasításához vezetett.
A 2018. január 1-jén hatályba lépett Ákr. és Kp. az
addig kialakult eljárási szabályokat, mind
közigazgatási hatósági, mind bírósági szinten
jelentősen átalakította. Az első fokon hozott
közigazgatási hatósági határozat általános (rendes)
jogorvoslati
eszköze
ettől
kezdődően
a
közigazgatási per. Ez az általános jogorvoslati
szerep érvényesül a hatóság mulasztása esetén is. A
közigazgatási szerv mulasztásával/hallgatásával
szembeni Knptv. szerinti bírói nemperes eljárás a
hatósági ügyekben megszűnt, helyette a
közigazgatási szerv hatósági ügyekben, valamint
más közigazgatási ügyekben való hallgatására,
mulasztására is egységesen a Kp. XXII. fejezetében
szereplő szabályokat kell alkalmazni. A Kp. alapján
a mulasztási pert kezdeményező keresetlevélben – a
mulasztás egyértelmű azonosíthatósága érdekében –
a felperesnek részletes információt kell adnia arról,
hogy mikor és milyen ügyben fordult a
közigazgatási
szervhez,
milyen
eljárási
cselekményekre került sor, milyen jogszabályok
írják elő a szerv eljárási, határozathozatali vagy
feladatellátási kötelezettségeit, miből állapítható
meg a mulasztás, és mit tett felperes a mulasztás
orvoslása érdekében. Ezeknek az adatoknak a
hiánya
a
keresetlevél
visszautasítását
eredményezheti.
A Kp. 128. §-ához fűzött indokolásában megjelenő
jogalkotói cél szerint, ha a mulasztó szerv felett
másik közigazgatási szerv irányítási vagy
felügyeleti jogkörrel rendelkezik, akkor először e
szerv útján kell megkísérelni a mulasztás orvoslását.
A mulasztási perekben mára kialakult és
egységesnek tekinthető kúriai joggyakorlat – az
indítványozó által megjelölteken kívül például a
Kpkf.39.198/2020/2.,
Kpkf.39.841/2020/2.
(BH2021.
30.),
Kfv.37.517/2020/7.,
Kpkf.39.305/2021/2.,
Kpkf.39.012/2021/3.,
Kf.39.060/2021/7.,
Kpkf.39.514/2021/2.,
Kpkf.40.005/2021/2.,
Kf.39.410/2021/4.,
Kpkf.39.992/2021/2., Kpkf.40.773/2021/2. számú
határozat – az Áe. és a Ket. talaján kialakult
gyakorlatot az Ákr. és a Kp. hatályba lépését
követően is alkalmazhatónak tartotta, és a Kp. 128.
§ (2) bekezdésében és a 128. § (3) bekezdés e)
pontjában foglalt rendelkezések alapján – a
jogalkotói céllal összhangban –, a mulasztási per
megindításának feltételeként követelte meg a féltől
a mulasztás orvoslása érdekében a felügyeleti szerv
eljárásának kezdeményezését.
A jogalkotói célra is figyelemmel a Kp.
szabályozásából látszólag az következik, hogy a
mulasztási per megindításának feltétele a felügyeleti
eljárás kezdeményezése. A Kp. egyes szabályait
azonban nem lehet önmagukban értelmezni. A Kp.
128. § (2) bekezdésben és a 128. § (3) bekezdés e)
pontjában foglalt perelőfeltétel tartalmát az Ákr.
rendelkezései adják meg. A Kp. szerinti
perelőfeltételnek a közigazgatási hatósági eljárási
szabályokban is le kell képeződnie. Az indítvánnyal
érintett Kpkf.40.429/2020/2. számú határozat az
Ákr. 15. § (2) bekezdése szerinti eljárást a Kp. 128.
§ (2) bekezdés első fordulatában és a (3) bekezdés
e) pontjában szereplő „mulasztás orvoslását
szolgáló közigazgatási eljárás”-ként azonosította.

Jogegységi Határozat
[23] A történeti áttekintés alapján látható, hogy a
felügyeleti szervnek a mulasztás orvoslása
érdekében történő eljárása körében az Ákr. az Áe. és
a Ket. rendelkezéseihez képest jelentős és lényeges
változást hozott. A kérelemre történő felügyeleti
szervhez fordulás lehetőségét ugyanis – az Áe. 4. §
(1) bekezdésében és a Ket. 20. § (1), majd a (2)
bekezdésében foglalt rendelkezésekkel ellentétben –
az Ákr. 15. § (2) bekezdése nem tartalmazza. Az
Ákr. II. fejezetében az Alapvető rendelkezések cím
alatt szereplő Ákr. 15. § (2) bekezdés és az első
mondata arról rendelkezik, hogy hallgatás/mulasztás
esetén a jogszabályban meghatározott felügyeleti
szerv utasítja a mulasztó hatóságot az eljárás
lefolytatására. Az e §-hoz fűzött indokolás szerint e
rendelkezés alapján a felügyeleti szerv a mulasztás
orvoslása érdekében ad utasítást az eljárás
lefolytatására, nem pedig a felügyeleti eljárás
keretében jár el. Az Ákr. 15. § (2) bekezdéséből
azonban semmilyen módon nem következik, hogy a
mulasztás orvoslására szolgáló felügyeleti eljárás az
ügyfél részéről kérelemre igénybe vehető lenne,
még kevésbé azt, hogy az ügyfél köteles lenne ezt
kérni, míg ez az Áe. és a Ket. rendelkezései alapján
egyértelmű volt. Következésképpen, ha a felügyeleti
szerv eljárásának kezdeményezését az ügyfél
kezdeményezi, az nem teremt eljárási kényszert a
felügyeleti szerv számára, azaz ügyfél számára nem
biztosított
a
felügyeleti
szerv
eljárása
kezdeményezésének joga.
[24] Az
indítványozó
által
feltett
kérdés
megválaszolásához vizsgálni kellett továbbá, hogy
az Ákr. 15. § (2) bekezdésén kívül van-e az Ákr.ben olyan rendelkezés, amelynek alapján a
mulasztás orvoslására szolgáló eljárás kérelemre
igénybe vehető lenne az ügyfél számára. Az Ákr. a
felügyeleti eljárást hivatalból induló jogorvoslati
eljárásként szabályozza, ebből következően az
ügyfél hiába fordul a felügyeleti szervhez, az nem
keletkeztet eljárási kényszert. Az Ákr. 121. § (1)
bekezdése szerint a felügyeleti eljárást a felügyeleti
szerv jogszabálysértés esetén sem köteles lefolytatni
– „hivatalból megvizsgálhatja” –, vagyis a szabad
mérlegelés (teljes diszkréció) folytán bizonyosan
nem hatékony jogorvoslati eszköz. Jelentősége van
annak is, hogy a felügyeleti eljárás Ákr. 121. §-ában
írt szabályai lényegében azonosak a korábban
hatályban volt Áe. 71. §-ának és a Ket. 115. §-ának
szabályaival. Az Áe. 4. § (1) bekezdésében és a Ket.
20. § (1) bekezdésében, majd a (2) bekezdésében
foglalt,
mulasztás
orvoslására
szolgáló
rendelkezések tehát a törvényhozó akaratából úgy
kerültek ki a jogrendszerből, hogy a felügyeleti
eljárás általános szabályai lényegében változatlanok
maradtak. Egy rendelkezés hatályon kívül
helyezését követően a hatályban maradó szabályok
nem értelmezhetők úgy, hogy ennek eredménye
ugyanaz legyen, mintha a korábbi szabály még
mindig hatályban lenne. Ez ugyanis észszerűtlen
eredményhez vezetne, mert azt jelentené, hogy a
hatályon kívül helyező jogalkotói döntésnek nincs
jelentősége. Márpedig az Alaptörvény 28. cikke
értelmében a bíróságoknak a jogszabályok
értelmezése során feltételezniük kell, hogy a
jogszabályok észszerű célt szolgának.
[25] A fentiek alapján a Kúria Jogegységi Tanácsa
megállapította, hogy az indítványozó tanács előtti
ügyben, az egyfokú eljárásban nem volt kérelemre
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igénybe vehető olyan jogorvoslati lehetőség, amely
megfelelne a Kp. 128. § (2) bekezdése szerinti, a
mulasztás orvoslását szolgáló közigazgatási eljárás
fogalmának.
[26] Az a jogértelmezés, amely megkövetelte az
ügyféltől, hogy a mulasztási per megindítása előtt
forduljon
a
hivatalból
eljáró
felügyeleti
(jogorvoslati) szervhez, ha a mulasztást a
közigazgatási szerv az ügyintézési határidőn belül
nem orvosolta, túllépi a jogértelmezés alkotmányos
kereteit, meg nem engedett bírói jogalkotás, mivel a
perindítást az ügyfél terhére a jogszabályokból nem
következő feltételhez köti. Ennek az a
következménye, hogy a fél bizonytalan helyzetbe
kerül. A mulasztás folytán értelemszerűen a
követendő jogorvoslati kioktatása sem történik meg,
ezért nem lehet hitelt érdemlő tudomása arról, hogy
mikor és milyen formában kellene a per megindítása
előtt felügyeleti (jogorvoslati) szervhez fordulnia.
Arról sem kell tudomással bírnia, hogy a mulasztó
közigazgatási szervnek van-e felügyeleti szerve, és
ha van, pontosan melyik az. A meg nem engedett
jogértelmezés eredményeként a mulasztási per
megindítására nyitva álló határidő számítása is
bizonytalanná válik. A Kp. 128. § (2) bekezdése
mulasztási per megindítására határidőt ír elő. Míg ez
a határidő egzakt abban az esetben, ha a fél igazolja,
hogy kezdeményezte a mulasztás orvoslását és
igazolja, hogy megjelölte az orvoslásra szolgáló
eljárási cselekményt [Kp. 128. § (3) bekezdés e)
pont], addig formalizált jogorvoslati lehetőség
hiányában a felügyeleti (jogorvoslati) szervhez
fordulás kötelezővé tételével a határidő kezdete nem
egyértelmű.
[27] Az Alaptörvény 28. cikke szerint a jogszabályok
szövegét elsősorban azok céljával és az
Alaptörvénnyel összhangban kell értelmezni. A
jogalkotói céllal összhangban történő értelmezés
sem vezethet azonban a jogszabályok szövegével
ellentétes eredményre. Ellenkező esetben a
jogrendszer megkettőződne, általánosan kötelező
magatartási szabályt nemcsak az Alaptörvény és
jogszabályok, hanem a törvényekhez fűzött
miniszteri
indokolás
is
tartalmazna.
Az
indokolásnak ilyen hatása nincs. A jogalkotói célt
hordozó indokolás közvetlenül csak arra a törvényre
vonatkozik, amelyhez kapcsolták, más törvényre
csak közvetetten alkalmazható. Jelen esetben a Kp.hez fűzött indokolás nincs és nem is lehet tekintettel
az Ákr. szabályozására, amelyből viszont hiányzik a
Kp. 128. §-ához fűzött indokolással összhangba
hozható szabály. A Kp. eredeti szövegéhez fűzött
indokolás arra sincs, mert nem lehet figyelemmel,
hogy az egyes törvényeknek az egyfokú járási
hivatali eljárások megteremtésével összefüggő
módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény a
közigazgatási
hatósági
eljárok
jogorvoslati
rendszerét tovább egyszerűsítette, mivel a
fellebbezés lehetőségét az Ákr. eredeti szövegéhez
képest is szűkítette. Következésképpen nem lehet a
mulasztási per megindításának feltételeként olyan
követelményt támasztani, amelynek igénybevételét
jogszabály nem biztosítja a fél számára. Az ilyen
jogértelmezés végső soron a fél Alaptörvény
XXVIII. cikk (1) bekezdésébe foglalt bírósághoz
fordulása jogának és XXVIII. cikk (7) bekezdésébe
foglalt jogorvoslathoz való jogának elvesztését
eredményezi.

Jogegységi Határozat

480
[28] A hatályos Ákr. alapján egyáltalán nincs a
közigazgatási hatósági eljárásban igénybe vehető
olyan felügyeleti (jogorvoslati) eljárás, amely
megfelelne a Kp. 128. § (2) bekezdése szerinti, a
mulasztás orvoslását szolgáló közigazgatási eljárás
fogalmának. Olyan feltétel pedig nem támasztható a
féllel szemben, amelyet a jogszabályi keretek között
nem tud teljesíteni. Ez az értelmezés természetesen
nem akadálya a felügyeleti szerv intézkedésének, ha
az ügyfél a mulasztást bejelenti, csak a bejelentés
elmaradásának pergátló hatását zárja ki.
[29] A kifejtettek alapján a Kúria Jogegységi Tanácsa
úgy döntött, hogy a Kp. 128. § (2) bekezdésében és
a (3) bekezdés e) pontjában megjelölt mulasztás
orvoslását célzó eljárást kifejezetten biztosító
jogszabályi rendelkezés hiányában a mulasztási per
megindításának nem előfeltétele, hogy az ügyfél az
Ákr. 15. § (2) bekezdése és 113. § (2) bekezdés b)
pontja alapján felügyeleti eljárást kezdeményezzen
vagy a felügyeleti szervhez forduljon. A felügyeleti
eljárás kezdeményezése vagy a felügyeleti szervhez
fordulás hiánya miatt a keresetlevél a Kp. 48. § (1)
bekezdés e) pontja alapján nem utasítható vissza.
[30] A Jogegységi Tanács megállapította továbbá, hogy
a III. pontban kifejtettek alapján a felsorolt
határozatok – és bármely más, hasonló tartalmú
határozat – a jövőben kötelező erejűként nem
hivatkozhatók.
V.
[31] Az előzőekre figyelemmel a Kúria Jogegységi
Tanácsa a Bszi. 40. § (1)–(2) bekezdései alapján – a
bíróságok
jogalkalmazása
egységének
az
Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdésében előírt
biztosítása érdekében – az egységes bírósági
jogalkalmazás biztosítása érdekében a rendelkező
részben foglaltak szerint határozott.
[32] A Jogegységi Tanács a határozatát a Bszi. 42. § (1)
bekezdése szerint a Magyar Közlönyben, a Bírósági
Határozatok Gyűjteményében, a bíróságok központi
internetes honlapján és a Kúria honlapján
közzéteszi.
[33] A jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar
Közlönyben történő közzététel időpontjától
kötelező.
Budapest, 2022. január 21.
Dr. Varga Zs. András s.k. a jogegységi tanács
elnöke, Dr. Rák-Fekete Edina s. k. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt s. k. bíró, Dr. Patyi András s. k.
bíró, Dr. Márton Gizella s. k. bíró, Dr. Magyarfalvi
Katalin s. k. bíró, Dr. Hajnal Péter s. k. bíró.
A kiadmány hiteléül: Kis Roxána tisztviselő.

JOGEGYSÉGI PANASZ TANÁCS
A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
Jpe.I.60.003/2021/10. számú határozata
Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát elutasítja.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
A jogegységi panasz eljárás alapjául szolgáló
tényállás
[1] A hitelező bank kölcsönt nyújtott a perben nem álló
egyéb fél (a továbbiakban adós) részére. A hitelező
– szerződés részét képező – Üzletszabályzata
egyebek mellett előírta a felek együttműködési
kötelezettségét, amely kiterjedt az ügylet
szempontjából jelentős tényekről, azok változásáról
történő értesítésre, valamint arra, hogy az ügyfélnek
írásban, postai úton elküldött levél az elküldést
követő 5. munkanapon tekintendő közöltnek, ha az
„a címzett nem kereste” jelzéssel érkezett vissza. A
magánszemély alperes készfizető kezességet vállalt
a kölcsön megfizetéséért, a kezesi szerződésre is az
előzőek szerinti Üzletszabályzat volt irányadó.
Készfizető kezességet vállalt továbbá a tartozás egy
részének megfizetéséért az egyéb fél (a
továbbiakban: Zrt.) is. Az adós nem fizetése folytán
a bank felmondta a hitelszerződést, a Zrt. teljesített a
bank felé, majd írásban felhívta az alperest az ez
okból keletkezett fizetési kötelezettségének
teljesítésére, aki a felhívást a P.-i címén 2012. május
30-án átvette. A Zrt. ezt követően 2016. január 12én ismét felhívta írásban az alperest, a postai úton
feladott küldemény azonban az alperes P.-i címéről
„nem kereste” postai jelzéssel érkezett vissza. A Zrt.
a felperesre engedményezte a követelését, erről az
alperesnek 2017. szeptember 1-én küldött értesítést,
amely a P.-i címről szintén „nem kereste” postai
jelzéssel érkezett vissza. Az alperes ekkor már
elköltözött a P.-i címről, 2015. május 18-án
bejelentette címe megszűnését és új címét a
Központi
Személyés
Lakcímnyilvántartó
Hivatalnak.
[2] A felperes keresetében a reá engedményezett
követelés megfizetésére kérte kötelezni az alperest.
Az alperes a kereset elutasítását kérte, hivatkozott a
követelés elévülésére és arra, hogy a hitelszerződés
felmondás útján már megszűnt, így az a felek
jogviszonyában
nem
lehet
irányadó,
együttműködési
kötelezettsége
a
szerződés
felmondásával megszűnt. Előadta, hogy a P.-i
címéről kijelentkezett, onnan elköltözött, az
ingatlant is eladták.
[3] A másodfokú bíróság jogerős ítéletével –
helybenhagyva az elsőfokú bíróság ítéletét –
marasztalta az alperest. Kifejtette, hogy a
szerződéses Üzletszabályzat valóban nem volt
irányadó, de az ügyben alkalmazandó, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: 1959. évi Ptk.) 4. § (1) bekezdése
alapján az alperes akkor járt volna el helyesen, ha a

lakcímének a megváltoztatását a Zrt.-nek is
bejelenti. A felperes és a jogelődje a küldemények
„nem kereste” postai jelzéssel történt visszaérkezése
folytán azt feltételezték, hogy az alperes a P.-i
címén lakik, így a lakcímváltozás bejelentésének az
elmaradásával az alperes teremtett olyan helyzetet,
hogy a részére megküldött küldeményeket nem
tudta átvenni.
A jogegységi panasszal támadott határozat
[4] Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt
Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az
elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a
keresetet elutasította. Indokolása szerint abban a
jogkérdésben kellett állást foglalnia, hogy milyen
módon kell értelmezni az írásbeli nyilatkozatok
1959. évi Ptk. 214. § (1) bekezdésében szabályozott
hatályossá válásának azt a feltételét, amely szerint
ehhez az szükséges, hogy az írásos nyilatkozat a
másik félhez megérkezzen. A nyilatkozat
megérkezése a kialakult bírói gyakorlat szerint
akkor is megállapítható, ha az irat átvétele a címzett
hibájából azért hiúsult meg, mert bár kapott a
lakcímére értesítést, azt nem vette át. A perbeli ügy
tényállása eltér a felek által hivatkozottaktól, mert
2016. és 2017. évben a küldeményeket nem az
alperes bejelentett lakcímére küldték meg, így
azokról az alperes nem kaphatott értesítést, azok
átvételének az elmulasztása nem volt a terhére
értékelhető. Az együttműködési kötelezettség
hivatkozott szabályából nem következik, hogy az
alperesnek évekkel később a felperes vele
szerződéses jogviszonyban nem álló jogelődjét
értesítenie kellett volna lakcímváltozásáról, míg a
felperes és a jogelődje tájékozódhatott volna az
alperes lakcíme felől. A követelés felszólítás
hiányában tehát elévült.
A felperes jogegységi panasza és az alperes
nyilatkozata
[5] A Kúria ítélete ellen a felperes nyújtott be
jogegységi panaszt, mert álláspontja szerint az eltért
a Bírósági Határozatok Gyűjteményében (BHGY)
közzétett
Gfv.VII.30.077/2012/3.,
Pfv.II.20.843/2019/13., Pfv.V.20.396/2015. és a
BH2011. 68. számú határozatoktól. Kérte a
panasszal támadott ítélet hatályon kívül helyezését
és a Kúria új eljárásra és új határozat hozatalára
utasítását.
A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 41/D. § (1) bekezdés c) pontja
szerinti jogegységi panaszát a Bszi. 41/B. § (2)
bekezdésében foglaltakra alapította, mert álláspontja
szerint a Kúria úgy tért el a közzétett határozataitól,
hogy az adott eltérésre az alsóbb fokú bíróságok
határozatában nem került sor. Kiemelte, hogy az
általa hivatkozott határozatok a „nem kereste”
postai jelzéssel visszaérkező küldeményekre
vonatkozó hatályosulási szabályokat másképpen
értelmezték, e körben a kockázatot a kézbesítést
megakadályozó félre telepítették. Az alperes az
ismert jogosultat nem tájékoztatta a lakcímének
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változásáról, ezért ugyanúgy akadályozta a
kézbesítést, mint ahogyan azt a hivatkozott
határozatokban a Kúria kifejtette. A jogosult ezért
és, mert a küldemények „nem kereste” jelzéssel
érkeztek vissza, alappal gondolta, hogy azokat a
helyes címre küldte meg, nem állt fenn
kötelezettsége az alperes lakcímének a felkutatására.
Az alperes azzal a magatartásával, hogy a lakcímét
a jogosult Zrt. felé nem jelentette be, megsértette az
1959. évi Ptk. 4. § (1) bekezdése szerinti
együttműködési kötelezettségét, szerződésszegő,
felróható magatartást tanúsított, amelyre előnyök
szerzése végett nem hivatkozhat. A Kúria eljárt
tanácsa ezért tévesen értelmezte az 1959. évi Ptk.
4. § (1) bekezdésében foglaltakat is. A „nem
kereste” postai jelzésnek minden esetben azonos
tartalmat kell hordoznia és nem telepíthető a
felperesre
többletkötelezettség
azért,
mert
követeléskezelő gazdasági társaság. Hivatkozott
továbbá a postai szolgáltatások nyújtásának és a
hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás
részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók
általános szerződési feltételeiről és a postai
szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható
küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 335/2012. (XII. 4.) Korm.
rendelet] 25. § (1) bekezdésében foglaltakra is.
[6] Az alperes nyilatkozatot nem terjesztett elő.

[7]

[8]
[9]

[10]

[11]

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának döntése
és jogi indokai
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa megállapította,
hogy a jogegységi panasz indítvány tartalmazta a
Bszi. 41/C. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi
követelményeket, és az megfelelt a beadványokra
vonatkozó általános szabályoknak. A felperes
jogkérdésben való eltérésre hivatkozott, panaszát a
Bszi. 41/B. § (2) bekezdésére alapította és
hivatkozott a BHGY-ben közzétett határozatokra is.
A Bszi. 41/C. § (6) bekezdése szerinti
visszautasítási ok sem merült fel, így a jogegységi
panaszt érdemi elbírálásra alkalmasnak találta.
A jogegységi panasz a következők szerint érdemben
nem megalapozott:
A jogegységi panasszal támadott határozat alapjául
szolgáló ügyben irányadó 1959. évi Ptk. 327. § (1)
bekezdése szerint az elévülést – egyebek mellett –
megszakítja a követelés teljesítésére irányuló
írásbeli felszólítás. Az írásban közölt nyilatkozat
hatályosságához az 1959. évi Ptk. 214. § (1)
bekezdése alapján az szükséges, hogy az a másik
félhez megérkezzen. Az írásbeli felszólító irat nem
hivatalos irat, arra a polgári perrendtartásról szóló
törvény hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó
szabályai nem irányadóak.
A Kúria Pfv.V.20.396/2015/10. számú ítéletével
elbírált ügyben a felperes cég a vele szerződéses
kapcsolatban álló alperes postai úton, majd futárral
megküldött felmondását a székhelyén nem vette át.
A Kúria ennek alapján vont le olyan következtetést,
hogy a felperes megszegte az együttműködési
kötelezettséget, és mivel a küldemény érkezéséről
tudomást szerzett, csak a saját akaratelhatározásától
függött az, hogy annak tartalmát mikor ismeri meg.
A felperes tehát a saját passzív magatartásával
akadályozta meg a küldemény átvételét.
A Pfv.II.20.843/2019. számú ítélet alapjául szolgáló
perben a felperes szintén szerződéses viszonyban

[12]

[13]

[14]

[15]

állt a per II. rendű alperesével, akinek a tényleges
címéről érkezett vissza „nem kereste” postai
jelzéssel a felperes küldeménye. Megállapítható volt
ezért, hogy a címzett a küldeményről értesítést
kapott, azt csak a saját hibájából nem vette át.
A Gfv.VII.30.077/2012/3. számú ítélettel elbírált
jogviszonyban a felek szintén szerződéses
kapcsolatban álltak egymással, de a szerződés
megszűnését követően a bíróság megállapítása
szerint őket adatszolgáltatási kötelezettség egymás
felé már nem terhelte. Megállapította a Kúria azt is,
hogy az „ismeretlen” postai jelzéssel visszaérkező
küldemények nem voltak alkalmasak az elévülési
idő megszakítására, mert a „nem kereste” jelzéssel
szemben, ez esetben a fél nem kapott értesítést a
küldemény megérkezéséről, így az átvétel nem az ő
hibája miatt hiúsult meg.
A BH2011. 68. szám alatt közzétett határozat
alapjául szolgáló Pfv.VIII.22.171/2009/5. számú
ítéletet a Legfelsőbb Bíróság 2010. április 22-én
hozta meg, ami nem felel meg a Bszi. 41/B. § (1)
bekezdésében foglaltaknak, nem a Kúria 2012.
január 1. napja után hozott és a BHGY-ben
közzétett határozata, ezért arra a felperes alappal
nem
hivatkozhatott.
Eltérő
jogértelmezést
ugyanakkor ez a határozat sem tartalmazott, akkor
tekintette közöltnek a felmondást, ha az azért nem
jutott az ellenérdekű fél tudomására, mert az a
kézbesítést megakadályozta.
A Kúria a jogegységi panasszal támadott
határozatában a felmerült jogkérdésben nem foglalt
el a korábban közzétett határozatoktól eltérő
álláspontot, döntése illeszkedik a kialakult
joggyakorlatba. A támadott határozat alapjául
szolgáló tényállás eleve eltér a hivatkozott döntések
alapjául szolgáló tényállásoktól annyiban, hogy ez
esetben a peres felek nem álltak egymással
szerződéses jogviszonyban, a felperes jogelődje és
az alperes kezesei voltak egy, mások által kötött
kölcsönszerződésnek. Az alperesnek tehát ez okból
nem állt fenn az 1959. évi Ptk. 4. § (1) bekezdése
szerinti kötelezettsége arra, hogy a lakcímváltozást a
felperes jogelődje felé bejelentse. Eltérő a tényállás
abban a tekintetben is, hogy a panasszal támadott
ügyben az alperes küldeménye nem az alperes
tényleges, vagy bejelentett lakcímére, hanem egy
olyan korábbi, már megszűnt lakcímére érkezett,
ahol az alperes már igazoltan nem tartózkodott,
onnan kijelentkezett, új lakcímét bejelentette, sőt az
ingatlant
azóta
elidegenítette.
Nem
volt
megállapítható ennek alapján az, hogy az alperes az
értesítésből tudomást szerezhetett volna a
küldemény érkezéséről, azaz a felperes által
hivatkozott ügyektől eltérően ez esetben az alperes
nem önhibájából, saját passzív magatartásával
hiúsította meg a küldemény átvételét. A Kúria az e
tekintetben kialakult joggyakorlatában nem annak
tulajdonít döntő jelentőséget, hogy az adott
küldemény a posta milyen jelzésével érkezik vissza
a feladóhoz, hanem annak, hogy megállapítható-e
az, hogy az ellenérdekű fél a saját aktív vagy
passzív magatartásával zárta el magát attól, hogy a
küldeményt
átvegye,
annak
tartalmát
megismerhesse.
A jogegységi panasszal támadott határozat tehát
olyan lényeges pontokban különbözik a hivatkozott
korábbi döntésektől és az azok alapjául szolgáló
tényállástól, hogy azokat ez esetben nem lehetett
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alkalmazni. Nem lehet úgy értelmezni az 1959. évi
Ptk. 214. § (1) bekezdésének rendelkezését, hogy a
másik félhez megérkezettnek kellene tekinteni a
közölt nyilatkozatot akkor is, ha azt az ellenérdekű
fél nem az ő címére küldte meg, a közlésről az
érdekelt fél nem szerezhetett tudomást és így nem
önhibája, mulasztása akadályozta meg abban, hogy
értesüljön a küldeményről és annak tartalmáról. Az
utóbbi értelmezés az alperesre a jogszabályból
kifejezetten nem következő és észszerűen nem
elvárható kötelezettséget telepítene. Ez az
értelmezés ezért ellentétes lenne a bíróságokat az
Alaptörvény 28. cikke alapján kötelező értelmezési
szabállyal. Az Alaptörvény 28. cikke szerint
ugyanis a jogszabályok értelmezése során – egyebek
között – feltételezni kell, hogy azok észszerű célt
szolgálnak.
[16] A 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelettel kapcsolatos
eltérő jogértelmezésre a felperes nem hivatkozott.
[17] A vitatott jogkérdésben tehát a Kúria a jogegységi
panasszal támadott határozatában nem foglalt
eltérően állást a korábbi közzétett határozatoktól és
ezen túl az ügyazonosság (Jpe.I.60.002/2021/7.
számú
határozat,
[19]–[21])
sem
volt
megállapítható, ezért a jogegységi panasz tanács a
Bszi. 41/D. § (3) bekezdése alapján a jogegységi
panaszt elutasította.
A jogegységi panasz határozat elvi tartalma
Az írásban közölt nyilatkozat akkor hatályos, ha az
a másik félhez megérkezett. A „nem kereste” postai
jelzéssel visszaérkezett írásbeli nyilatkozat akkor
tekinthető hatályosnak, ha a címzett önhibájából –
aktív vagy passzív magatartásával – hiúsította meg a
küldemény átvételét és így azt, hogy annak tartalmát
megismerhesse.
A jogegységi panasz határozat alapjául szolgáló
jogszabályok
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 4. § (1) bekezdés, 214. § (1) bekezdés,
327. § (1) bekezdés.
Záró rész
[18] A jogegységi panasz eredménytelen volt, ezért az
elbírálásával összefüggésben felmerült költséget a
Bszi. 41/D. § (4) bekezdése szerint az előterjesztő
fél viseli.
[19] A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a jogegységi
panaszt a Bszi. 41/C. § (8) bekezdése alapján
tárgyaláson kívül bírálta el.
[20] A határozat ellen sem a Bszi., sem más jogszabály
nem biztosít jogorvoslatot.
Budapest, 2021. november 23.
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Puskás Péter s.k. előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt
s.k. bíró, Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke
az aláírásban akadályozott Dr. Vezekényi Ursula
bíró helyett, Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács
elnöke az aláírásban akadályozott Dr. Bartal Géza
bíró helyett, Dr. Bartkó Levente s.k. bíró, Dr. Csák
Zsolt s.k. bíró, Dr. Harter Mária s.k. bíró, Dr. Varga
Zs. András s.k. a tanács elnöke az aláírásban
akadályozott Dr. Kovács András bíró helyett.
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A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
Jpe.I.60.030/2021/4. számú végzése
Rendelkező rész
A Kúria a kifogást előterjesztő jogegységi panaszát
visszautasítja.
Megállapítja, hogy a kifogást előterjesztő 30 000
(harmincezer) forint jogegységi panasz eljárási
illeték visszatérítését kérheti.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
[1] Az adós elleni felszámolási eljárásban a kifogást
előterjesztő mint hitelező a felszámoló intézkedése
ellen kifogást terjesztett elő, kérve a felszámoló
kötelezését az ügyfelek számláin nyilvántartott
törzsrészvény
feletti
rendelkezési
jog
korlátozásának megszüntetésére és a transzferálás
elől az akadály elhárítására.
[2] Az elsőfokú bíróság a kifogást elutasította. A
kifogást előterjesztő fellebbezése alapján eljárt
másodfokú bíróság végzésével az elsőfokú bíróság
végzését helybenhagyta. A kifogást előterjesztő
felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria
Gfv.VI.30.258/2021/5. számú végzésével a jogerős
végzést hatályában fenntartotta.
[3] A kifogást előterjesztő jogegységi panaszt nyújtott
be a Kúria Gfv.VI.30.258/2021/5. számú végzése
ellen, amelyben a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (2) bekezdése alapján
kérte annak hatályon kívül helyezését, és a Kúria új
eljárásra és új határozat hozatalára utasítását. A
jogegységi panasz előterjesztője szerint a Kúria a
tárgyi végzésében jogkérdésben indokolatlanul
lényegesen eltért az általa megjelölt közzétett kúriai
határozatoktól, mert nem az indokolás, hanem az
érdemi döntés tartalmából vonta le azt a jogi
következtetést, hogy a jogerős határozat indokolása
nem sérti a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 221. § (1)
bekezdését.
[4] A jogegységi panaszt előterjesztő – a jogszabályi
alap, illetve indok megjelölése nélkül –30 000 forint
illetéket fizetett meg.
[5] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
[6] A régi Pp. 24. § (1) bekezdése szerint a pertárgy
értékének megállapításánál a keresettel érvényesített
követelés vagy más jog értéke az irányadó.
[7] Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a
továbbiakban: Itv.) 39. § (3) bekezdés d) pontja
alapján, ha az eljárás tárgyának értéke nem
állapítható meg, és ha törvény másként nem
rendelkezik, az illeték számításának alapja a Kúria
előtt a jogegységi panasz eljárásban 700 000 forint.
Az Itv. 50. § (1) bekezdése alapján a 39–41. §
szerint meghatározott illetékalap után az illeték
mértéke jogegységi panasz esetén 10%, de legalább
50 000 forint, legfeljebb 3 500 000 forint.
[8] A felszámolási eljárásban a felszámoló intézkedése
ellen előterjesztett kifogás esetében a per tárgyának
értéke nem határozható meg, ezért az Itv. 39. § (3)
bekezdés d) pontjában meghatározott illetékalap
után kell számítani az illeték mértékét. Ennek
megfelelően a jogegységi panasz eljárás Itv. 50. §
(1) bekezdése alapján számított illetéke 70 000
forint.
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[9] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja szerint a
jogegységi panasz tanács – hiánypótlási felhívás
kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt
visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy
hiányosan fizették meg.
[10] Figyelemmel arra, hogy a jogegységi panasz
előterjesztője a jogegységi panasz eljárás illetékét
hiányosan fizette meg, a Kúria a Bszi. 41/C. § (6)
bekezdés c) pontja alapján a jogegységi panaszt
visszautasította.
[11] Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az
eljárás illetékmentes, ezért a kifogást előterjesztő a
jogegységi panasz eljárásban megfizetett 30 000
forint illeték visszatérítésére jogosult az Itv. 80. §
(1) bekezdés i) pontja alapján.
[12] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály
nem biztosít jogorvoslatot.
Budapest, 2021. november 29.
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Kovács Zsuzsanna s.k. előadó bíró, Dr. Patyi
András s.k. bíró, Dr. Harter Mária s.k. bíró,
Dr. Orosz Árpád s.k. bíró, Salamonné dr. Piltz Judit
s.k. bíró, Dr. Kalas Tibor s.k. bíró, Dr. Mudráné
dr. Láng Erzsébet s.k. bíró, Dr. Domonyai Alexa
s.k. bíró, Dr. Sebe Mária s.k. bíró.
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A
csalás
nem
minősül
üzletszerűen
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elkövetettnek, ha a terhelt néhány napon belül
két ízben ejtette tévedésbe a sértettet, és az adott
időszakban további vagyon elleni bűncselekmények
elkövetését a bíróság más jogerős ítéletben sem
állapított meg a terhére. Az közömbös, hogy a két
tévedésbe ejtés eredményeképp a sértett hány
részletben teljesített [Btk. 6. § (2) bek., 373. § (1) bek.,
(2) bek. bc) pont, (5) bek. b) pont, 459. § (1) bek. 28.
pont].

[1] A járásbíróság a 2018. augusztus 27-én kihirdetett
ítéletével a III. r. terheltet társtettesként elkövetett
csalás bűntette [Btk. 373. § (1) bek., (4) bek. a)
pont] és társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás
bűntette [Btk. 342. § (1) bek. c) pont] miatt
halmazati büntetésül 1 év 2 hónap, börtönben
végrehajtani rendelt szabadságvesztésre és 2 év
közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a III. r.
terhelt legkorábban a büntetés kétharmad részének
kitöltését követő napon bocsátható feltételes
szabadságra. Elrendelte továbbá a K.-i Városi
Bíróság ítéletével kiszabott 2 év börtönbüntetés
végrehajtását. Ezzel egyidejűleg a járásbíróság a III.
r. terheltet az ellene bűnsegédként elkövetett csalás
bűntette [Btk. 373. § (1) bek., (2) bek. b) pont bc)
alpont, (5) bek. b) pont] miatt emelt vád alól
felmentette, amely rendelkezés tekintetében beállt a
részjogerő.
[2] Az ellentétes irányú fellebbezések folytán eljárt
törvényszék mint másodfokú bíróság a 2019. május
22-én meghozott ítéletével az elsőfokú bíróság
ítéletét megváltoztatta, és a III. r. terhelt vagyon
elleni bűncselekményét társtettesként elkövetett
csalás bűntettének [Btk. 373. § (1) bek., (2) bek. b)
pont bc) alpont, (5) bek. b) pont] minősítette. A
szabadságvesztés tartamát 3 év 6 hónapra
súlyosította, egyebekben pedig a járásbíróság
ítéletét a III. r. terhelt tekintetében helybenhagyta.
[3] A jogerős ügydöntő határozat ellen a III. r. terhelt
védője terjesztett elő felülvizsgálati indítványt,
miután a 2020. december 15-én a III. r. terhelt
nevében benyújtott, de aláírással el nem látott
indítványt a Kúria felhívására 2021. április 14-én
saját maga által előterjesztettként kérte figyelembe
venni.
[4] Az indítvány szerint a jogerős ítélet törvénysértő
módon minősítette a III. r. terhelt által megvalósított
vagyon elleni bűncselekményt üzletszerűen
elkövetettként,
figyelemmel
arra,
hogy
bűnösségének megállapítására – a felmentő
rendelkezésre is figyelemmel – egy rendbeli csalás
bűntette miatt került sor.
[5] Indokai
alapján
a
támadott
határozat
megváltoztatását, és legfeljebb egy év tartamú
szabadságvesztés kiszabását indítványozta.
[6] A Legfőbb Ügyészség átiratában a terhelt
indítványát alaptalannak tartotta.
[7] Álláspontja szerint a III. r. terhelt cselekvőségét
rögzítő I. tényállási pont szerint ugyanazon sértett
sérelmére, viszont két, különböző időpontban és

[8]
[9]

[10]
[11]

[12]

[13]

eltérő módon valósult meg a tévedésbe ejtés.
Egyrészt az O. G. Kft.-től és a P. Kft.-től származó
búza vásárlása során, másrészt az A. Kft.-től
megvásárolni kívánt gabonával kapcsolatos
kölcsönökre vonatkozó megállapodáskor. A
kölcsönügyletek kapcsán az I. r. és a III. r. terhelt
érdekkörébe tartozó G. B. I. Kft. négy szerződést
kötött az A. Kft.-vel, a H.-L. Kft. képviseletében
F. P. ezen adásvételekhez nyújtott kölcsönt, négy
alkalommal. Az újabb és újabb, előrefizetéssel
teljesítendő szerződések miatt az I. r. és a III. r.
terhelt magatartása a H.-L. Kft. képviselőjének
ismétlődő – így önmagában is csalást megvalósító –
megtévesztését eredményezte. E részcselekmények
a Btk. 6. § (2) bekezdése folytán folytatólagosan
elkövetettként minősülnek, és a tényállás adataiból
egyértelmű következtetés vonható le a III. r. terhelt
rendszeres
haszonszerzésre
irányuló
akaratelhatározására is.
A kifejtettek okán a Legfőbb Ügyészség a jogerős
ítélet hatályában való fenntartására tett indítványt a
III. r. terhelt tekintetében.
A III. r. terhelt védője a Legfőbb Ügyészség
átiratára tett észrevételében kifejtette, hogy az
üzletszerűség megállapítása szempontjából a
terheltek és a sértett megállapodásának pillanatában
fennálló
megtévesztő
magatartásnak
van
jelentősége, nem pedig annak, hogy a sértett hány
részletben utalta át a terheltek részére a
megállapodás szerinti kölcsönösszeget. Megítélése
szerint továbbá a III. r. terhelt legfeljebb bűnsegédi
magatartást fejtett ki, ugyanis a kölcsönből nem
részesült, a kölcsönszerződés jogi személyek között
jött létre.
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.
A Be. 649. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja
alapján felülvizsgálatnak van helye, ha a bíróság a
bűncselekmény törvénysértő minősítése (első
fordulat) miatt, illetve a Btk. más szabályának
megsértésével (második fordulat) szabott ki
törvénysértő büntetést.
E felülvizsgálatra alapul szolgáló ok teljesülésének
vizsgálata során azonban mindenkor szem előtt
tartandó a Be. 650. § (2) bekezdésében foglalt
alapvető szabály, amely szerint 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
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irányadó tényállás alapulvételével ítélhető meg (BH
2004.102.).
Az irányadó tényállás azonban az ítélet egészében
és tartalmilag vizsgálandó (BH 2015.216.I.). Éppen
ezért e tényálláshoz tartoznak mindazok a történeti
tények, 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 jogerős ítéletben írt – és a vádirati tényállással
betűhíven azonos – I. tényállási pont szerint az I. r.
terhelt a III. r. terhelttel szándékegységben, a II. r.
terhelt ügyvezetése alatt – tudtával és
beleegyezésével –, a G. B. I. Kft. képviseletében
eljárva K.-n tévedésbe ejtették F. P.-t, a H.-L. Kft.
sértett ügyvezetőjét oly módon, hogy 2015. január
27-én megvásárolták az F. P. ügyvezetése alatt álló
H.-L. Kft. sértettől az általa az O. G. Kft.-től
1 450 000 forintért vásárolt 25 tonna búzát
1 725 000 forintért, illetve az általa a P. Kft.-től
6 200 000 forintért vásárolt 4 kamionnyi, összesen
99,42 tonna búzát 6 600 000 forintért. A búza
mindkét alkalommal leszállításra került, azonban
annak vételárát a sértettnek a mai napig nem fizették
meg.
Ezt követően meggyőzték F. P.-t, hogy adjon
kölcsön részükre készpénzt, amelyből az A. Kft.-től
vásárolnának búzát, hogy azt a horvát partnerük felé
értékesítsék. A megállapodás alapján a kölcsönöket
akkor vehetik igénybe, ha az üzletben
felhasználódik, és F. P.-nek nagyobb összeget
fizetnek vissza, mint a kölcsön. A megállapodás
alapján F. P. mint a H.-L. Kft. képviselője átutalt a
H.-L. Kft. O. Banknál vezetett bankszámlájáról a G.
B. I. Kft. ugyancsak O. Banknál vezetett
folyószámlájára 2015. január 26-án 3 400 000
forintot, 2015. február 4-én 4 000 000 forintot,
2015. február 9-én 5 000 000 forintot, 2015. február
16-án 3 500 000 forintot.
Az A. Kft.-vel a G. B. I. Kft. üzleti kapcsolatban
állt. Utóbbi cég képviseletében az I. r. terhelt járt el.
Négy szerződés megkötésére került sor a két
társaság között 2014. december 8. napjától az utolsó
szállításig, 2015. február 20-ig. Ennek keretében az
A. Kft. 2046,94 tonna kukoricát adott el a G. B. I.
Kft.-nek 71 155 055 forint értékben, előre fizetéssel.
A G. B. I. Kft. az így megvásárolt kukoricát tovább
értékesítette egy horvátországi székhelyű gazdasági
társaságnak.
Az I. r. terhelt és a III. r. terhelt a K.-i Sz. csárdában
átadott F. P. sértett részére 300 000 forintot, majd
egy másik alkalommal, szintén K.-n 600 000
forintot. A G. B. I. Kft. 2015. február 6-án
4 000 000 forintot utalt vissza a sértettnek, majd
2015. február 6-án további 810 000 forintot juttattak
vissza a részére. A sértett feljelentését követően,
2015. április 8-án 300 000 forintot, 2015. április 17én további 200 000 forintot, 2015. május 6-án
100 000 forintot, 2015. július 23-án pedig további
1 000 000 forintot utaltak át a G. B. I. Kft.
számlájáról a H.-L. Kft. folyószámlájára
törlesztésként.
Az I. r. és a III. r. terhelt a sértettet a kapott pénz
visszaadásával, illetve az átvett áru árának
kifizetésével hitegették, és különböző kifogásokkal
éltek irányába, hogy miért nem fizetik vissza részére
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a kölcsönösszegeket, illetve miért nem fizetik ki az
átvett áru ellenértékét. Az I. r. terhelt a II. r.
terheltnek mint a cég ügyvezetőjének az e-mail
címén, annak beleegyezésével küldött e-mailt F. P.
részére, amelyben szintén kitalált kifogással élt.
Az I. r., a II. r. és a III. r. terhelt jogtalan
haszonszerzés végett tévedésbe ejtették F. P.-t, és
ezzel összesen 24 225 000 forint kárt okoztak. Az
okozott kárból az eljárás során 7 310 000 forint
megtérült, míg a fennmaradó 16 940 000 forintra a
felszámolás alatt álló H.-L. Kft. képviseletében F. P.
a nyomozás során előterjesztette a polgári jogi
igényét.
A korábban kifejtettek okán az irányadó tényállás
részét képezi továbbá az elsőfokú ítélet
bizonyítékok mérlegelése körében rögzített
ténymegállapítása is, amely szerint az I. r. és a III. r.
vádlott tévedésbe ejtette a H.-L. Kft. ügyvezetőjét,
F. P.-t a fizetési szándékuk tekintetében.
A Btk. 459. § (1) bekezdésének 28. pontja szerint
üzletszerűen követi el a bűncselekményt, aki
ugyanolyan vagy hasonló jellegű bűncselekmények
elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre
törekszik.
Ekként az üzletszerűség megállapításának tárgyi
oldali feltétele az ugyanolyan vagy hasonló jellegű
bűncselekmények elkövetése, míg az alanyi oldalon
a rendszeres haszonszerzésre való törekvés.
Rendszeres a haszonszerzésre törekvés, ha az
elkövető a különböző időpontban megvalósított
ugyanolyan vagy hasonló bűncselekmények
véghezvitelét jövedelemszerző forrásnak tekinti.
Ebből a szempontból tehát nem az egyes
cselekmények között eltelt hosszabb vagy rövidebb
időtartamnak van jelentősége, hanem annak, hogy a
cselekmények elszigeteltek, alkalomszerűek-e vagy
azokat a rendszeres haszonra törekvés – mint
életmód – összekapcsolja-e (BH 2005.88.).
A kifejtettek okán az üzletszerű elkövetés
jellemzően – de nem kizárólagosan – több rendbeli,
ugyanolyan
vagy
hasonló
bűncselekmény
elkövetése esetén válik megállapíthatóvá. Egyetlen
bűncselekmény véghezvitele is maga után vonhatja
azonban az üzletszerű elkövetés felrovását, ha a
több
részcselekményből
összetevődő
bűncselekmény a folytatólagosság törvényi
egységébe tartozik (BH 2012.5., BH 2013.10.III.);
ha a terheltet az eljárást megelőzően – az elbírált
cselekménnyel közvetlen időbeli kapcsolatban
elkövetett – ugyanolyan vagy hasonló jellegű több
bűncselekmény miatt más büntetőeljárásaiban
jogerősen elítélték (EBH 2008.1852., BH
2013.10.III.); vagy ha az elkövető rendszeres
haszonszerzésre törekvő akaratelhatározása további
bűncselekmények elkövetése tekintetében is
felismerhető (BH 2011.92.).
A Btk. 6. § (2) bekezdése szerint nem bűnhalmazat,
hanem folytatólagosan elkövetett bűncselekmény
az, ha az elkövető ugyanolyan bűncselekményt,
egységes elhatározással, azonos sértett sérelmére,
rövid időközökben többször követ el.
A jogerős ítélet I. pontjában rögzített tényállásból
kiolvashatóan az I. r. és a III. r. terhelt két,
egymástól elkülönülő cél érdekében tévesztette meg
a H.-L. Kft. ügyvezetőjét: egyszer akkor, amikor az
ellenérték kifizetésének szándéka nélkül búzát
vásároltak tőle, továbbá akkor, amikor a
visszafizetésre irányuló szándék hiányában kötöttek
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vele kölcsönszerződést. E magatartás nem vitásan
kimeríti a csalás Btk. 373. § (1) bekezdésében
meghatározott valamennyi törvényi tényállási
elemét. A III. r. terhelt védőjének érvelésével
szemben annak sincs jelentősége, hogy a
kölcsönügylet jogi személyek között jött létre, így a
kölcsönösszegből a III. r. terhelt nem részesült. A G.
B. I. Kft. képviseletében ugyanis az I. r. terhelt
mellett a III. r. terhelt is eljárt, megtévesztve a
sértett gazdasági társaság ügyvezetőjét. A törvényi
tényállás szerinti elkövetési magatartás tanúsításával
pedig a III. r. terhelt a Btk. 13. § (3) bekezdése
szerinti társtettesi magatartást fejtett ki.
Az egymástól az előbbiek szerint elkülöníthető
megtévesztő magatartások időpontja azonban nem
tűnik ki a tényállásból: amíg ugyanis a búzára kötött
megállapodás dátumát a jogerős határozatot hozó
bíróság 2015. január 27. napjában jelölte meg, addig
a kölcsönszerződésről azt állapította meg, hogy az
előbbi megállapodás szerinti búza leszállítását
követően jött létre. Ehhez képest a tényállás a
kölcsönszerződés szerinti első kölcsönösszeg
folyósításának napjaként korábbi időpontot, 2015.
január 26-át tünteti fel. Ekként a megtévesztő
magatartások pontos időpontja az ítéleti tényállásból
nem tűnik ki, de a cselekménysor egészének néhány
hetes időtartama alapján a Btk. által megkívánt
rövid időköz kritériumának bizonyosan megfelel. E
rövid időköz okán az egységes akaratelhatározás
meglétére is alappal vonható következtetés (BH
2013.1.), miként az sem kétséges, hogy a két, eltérő
cél realizálása érdekében tanúsított megtévesztő
magatartás ugyanazon sértett: a H.-L. Kft.
vagyonában okozott kárt.
Az I. r. és a III. r. terhelt tehát két ízben is
megvalósította a csalás teljes törvényi tényállását, e
két részcselekmény azonban a folytatólagosság
törvényi egységébe tartozik.
A részcselekmények számát illetően nincs
jelentősége annak, hogy a H.-L. Kft. két alkalommal
szállította le a megrendelt búzát, miként annak sem,
hogy a sértett négy részletben folyósította a
megállapodás szerinti kölcsönt. Nem vonja maga
után ugyanis a csalás folytatólagosan elkövetettként
megállapítását – önmagában – az, ha a terhelt
egyszeri rendelésére a tévedésbe ejtett sértett több
részletben szolgáltatja a megállapodás tárgyát (BH
2003.47.), miként a másik oldalról az sem, ha az
elkövetési
magatartás
többszöri
tanúsítása
ugyanazon eredmény előidézése érdekében történik
(EBD 2015.B.26.).
A fentiek okán a Legfőbb Ügyészség átiratában
írtakkal szemben a folytatólagos cselekmény
részcselekményeinek
száma
szempontjából
közömbös, hogy a G. B. I. Kft. és az A. Kft. négy
alkalommal kötött szerződést búza adásvétele
tárgyában, és a G. B. I. Kft. képviseletében eljárt I.
r. és III. r. terhelt ehhez igazodóan négy ízben vett
igénybe kölcsönt a H.-L. Kft.-től a leszállított
gabona ellenértékének kifizetéséhez. Ehelyett az a
Legfőbb Ügyészség átiratában is kiemelt körülmény
bír jelentőséggel, hogy az irányadó tényállás szerint
a III. r. terhelt részvételével két, különböző
időpontban és eltérő módon valósult meg tévedésbe
ejtés. A kölcsönösszeg négy részletben való
folyósításával bekövetkezett kár ugyanazon
megtévesztő magatartásból fakad, ezért a
folytatólagos egység egyetlen részcselekményeként
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értékelendő, ugyanúgy, ahogy az egyszeri tévedésbe
ejtés nyomán a megállapodás tárgyát képező búza
H.-L. Kft. általi kétszeri leszállítása is.
A
két
részcselekményből
összetevődő,
folytatólagosan elkövetett csalás pedig önmagában
elégtelen az üzletszerű elkövetés felrovásához. A
kifejtettek szerint az üzletszerűség szempontjából a
bűnelkövetésre
mint
életmódra
való
berendezkedésnek, az ismétlődések számának van
jelentősége, a kétszeri elkövetés pedig sorozatosan
ismétlődőnek, rendszeresnek nem tekinthető.
Ugyancsak az üzletszerűség megállapítása ellenében
hat, hogy a jogerős határozatban rögzített, de az
előbbiek szerint nem kellő pontossággal kimunkált
tényállásból
kikövetkeztethetően
a
két
részcselekmény megvalósításának időpontja között
alig egy nap telhetett el. A két részcselekmény így
az időbeli egybeesés okán egy tőről fakadónak
tekinthető, ami fogalmilag a rendszeres –
ismétlődően visszatérő jellegű – elkövetés ellentéte.
A III. r. terhelt bűnügyi nyilvántartási adatait
áttekintve a támadott határozat tényállásában
meghatározott elkövetési idővel szoros időbeli
közelségben elkövetett csalás vagy a 39. BK
véleményben írt, a csaláshoz az üzletszerűség
megállapítása szempontjából hasonló jellegű
bűncselekmény miatti elmarasztalására sem került
sor.
A jogerős ítéleti tényállásból végül az sem tűnik ki,
hogy a III. r. terhelt további, a támadott határozattal
elbírált bűncselekményhez képest ugyanolyan vagy
hasonló jellegű bűncselekmény elkövetésére készült
volna, amely részéről a rendszeres haszonszerzésre
irányuló szándék fennállását támasztaná alá.
Ellenkezőleg, a tényállás V. pontjában írt, 2015
júniusában – a terhelttársai által – megvalósított
csalás bűntette miatt emelt vád alól a bíróság
jogerős ítéletével felmentette a III. r. terheltet, ami
kifejezetten az ismétlődő bűnelkövetés szándéka
ellenében ható érvként esik számításba.
Mindezek alapján a törvényszék a jogerős ítéletében
törvénysértő módon minősítette a III. r. terhelt által
elkövetett bűncselekményt társtettesként elkövetett
csalás bűntettének [Btk. 373. § (1) bek., (2) bek. b)
pont bc) alpont, (5) bek. b) pont], hiszen
cselekménye
folytatólagosan
elkövetettként
minősül, ugyanakkor az üzletszerű elkövetés
ismérvei nem teljesülnek.
Megjegyzendő, a törvényszék jogerős ítéletében az
üzletszerűség fennállásának indokát sem adta,
amikor kifejtette, hogy „az elsőfokú bíróság a
rendelkező részben tévesen minősítette a III. r.
vádlott cselekményét, mert – ahogy az indokolásban
egyébként helyesen szerepel – az a Btk. 373. § (1)
bekezdésébe ütköző, és a (2) bekezdés b) pont bc)
alpontra figyelemmel az (5) bekezdés b) pontja
szerint minősülő és büntetendő csalás bűntette”.
Ezzel szemben az elsőfokú bíróság ítélete 21.
oldalán kifejezetten utalt rá, hogy a III. r. terhelt
esetében az üzletszerű elkövetés megállapítását
azért mellőzte, mert e terhelt egyetlen
bűncselekmény elkövetésében vett részt, amelyhez
képest a jogi indokolás nyilvánvaló elírás folytán
utal a Btk. 373. § (5) bekezdésére, ráadásul –
ellentétben a másodfokú bíróság ítéletében írtakkal
– az (5) bekezdés a) pontjára. Ezzel együtt, az
elsőfokú bíróság ítéletének a rendelkező résszel
ellentétes indokolására való utalás nyilvánvalóan
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nem pótolja a jogerős határozatot hozó másodfokú
bíróság részéről, hogy az elsőfokú ítéletet
megváltoztató döntésének kiérlelt és szabatos
érvekkel alátámasztott indokát adja.
A III. r. terhelt által megvalósított cselekmény
helyes
minősítése
tehát
folytatólagosan,
társtettesként elkövetett csalás bűntette [Btk. 373. §
(1) bek., (4) bek. a) pont].
A bűncselekmény törvénysértő minősítése akkor
teszi lehetővé a felülvizsgálatot, ha egyúttal
törvénysértő büntetés kiszabására is vezetett. Jelen
esetben a cselekmény enyhébb minősülése a
büntetés törvénysértő jellegét érintő vizsgálat
lehetőségét megnyitotta.
A Be. 649. § (1) bekezdés b) pont első fordulata
szerinti felülvizsgálati ok (törvénysértő minősítés)
esetén ugyanis a hatályos eljárási törvény nem
(miként a 2003. július 1. és 2018. június 30. között
hatályos 1998. évi XIX. törvény sem) tartalmaz
olyan szűkítő rendelkezést, mint a 2003. június 30.
napjáig hatályban volt 1973. évi I. törvény 284. §
(2) bekezdése, amelynek értelmében törvénysértő
minősítés esetén sincs helye felülvizsgálatnak, ha a
büntetést a törvényes minősítésnek megfelelő
büntetési tétel keretei között szabták ki.
Ebből következően a hatályos eljárási törvény
szerint felülvizsgálati eljárásban megállapított
törvénysértő minősítés esetén a büntetés abban az
esetben is lehet törvénysértő, ha az a törvényes
minősítésnek megfelelő büntetési tételkereten belül
marad. Mivel a büntetési tételhatárok között a
büntetést annak céljához igazítva, egyéniesítve, a
cselekmény tárgyi súlyához, a belső arányossághoz
igazodva kell kiszabni, ezért a törvénysértő
minősítés érintheti a büntetés törvényességét akkor
is, ha a kiszabott büntetés a helyesbített
minősítéshez tartozó büntetési tételkereten belül
marad, ám nem felel meg a helyes minősítésű
bűncselekmény tárgyi súlyának, az alanyi bűnösség
fokának (BH 2011.97.I.). A Be. szerinti szabályozás
helyes értelme szerint ekként törvénysértő minősítés
esetében akkor is szükséges a kiszabott büntetés
vizsgálata, ha az a törvényes minősítésnek
megfelelő büntetési tétel keretén belüli (BH
2017.359.IV.).
A jogerős ítéletben a III. r. terhelt terhére
megállapított, a Btk. 373. § (1) bekezdésébe ütköző,
és – a (2) bekezdés bc) pontjára figyelemmel – az
(5) bekezdés b) pontja szerint minősülő csalás
bűntette
két
évtől
nyolc
évig
terjedő
szabadságvesztéssel, míg a helyes minősítés
szerinti, a Btk. 373. § (1) bekezdésébe ütköző és a
(4) bekezdés a) pontja szerint minősülő csalás
bűntette
egy
évtől
öt
évig
terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő. Ehhez képest a
Btk. 80. § (2) bekezdése szerinti törvényi
középmértéket, 3 évet meghaladó tartamú – 3 év 6
hónap
–
szabadságvesztés
az
irányadó
büntetéskiszabási
körülmények
elemzésének
eredményeként jelentősen eltúlzott.
Ekként a Kúria a főbüntetés mértékét a jogerős
ítéletben megállapított enyhítő és súlyosító
körülmények mérlegelésével enyhítette, és azt 2
évben állapította meg. A szabadságvesztésnek a
felülvizsgálati indítvány szerinti, a törvényi
minimumnak
megfelelő
tartamban
való
meghatározását ugyanakkor kizárttá teszi, hogy a
folytatólagos elkövetéssel a sértettnek okozott kár a

csalás minősítését megalapozó, a Btk. 459. § (6)
bekezdés c) pontjában meghatározott alsó
értékhatárt többszörösen meghaladta, továbbá ennél
is nyomatékosabb körülményként, hogy a III. r.
terhelt nem csupán büntetett előéletű, de a
cselekményt
felfüggesztett
szabadságvesztés
próbaidejének hatálya alatt állva követte el. A
jelentős időmúlás és az eljárás elhúzódása
ugyanakkor a törvényi középmértéket elérő vagy
ahhoz közelebb eső tartamú szabadságvesztés
kiszabását nem indokolja.
[44] 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 – a Be. 660. § (1)
bekezdése szerint tanácsülésen, a 655. § (1)
bekezdése szerinti összetételben eljárva – helyt
adott, és a megtámadott határozatot a Be. 662. § (2)
bekezdés b) pontja alapján megváltoztatva maga
hozott a törvénynek megfelelő határozatot. A III. r.
terhelt
által
megvalósított
vagyon
elleni
bűncselekményt a Btk. 373. § (1) bekezdésébe
ütköző és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő,
folytatólagosan, társtettesként elkövetett csalás
bűntetteként minősítette, és a vele szemben
kiszabott szabadságvesztést két évre enyhítette,
egyebekben pedig a jogerős ítéletet a Be. 662. § (1)
bekezdése alapján hatályában fenntartotta.
(Kúria Bfv. II. 84/2021.)
A védő nem hivatkozhat olyan jog
gyakorlásának elmulasztására, amely számára
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biztosítva volt, és amelynek megtétele védői

kötelezettségeinél fogva kötelező volt. Az, hogy a
bíróság a nyomozás során lefolytatott bizonyítást, a
beszerzett bizonyítékok felhasználását, a bizonyítékok
törvényességének vizsgálatát, azok kirekesztését nem
a védő által kívánatosnak tartott módon és mértékben
végezte el, illetve a védő által hivatkozott, attól eltérő
jogi álláspontra helyezkedett ezen kérdésekben, nem
szolgálhat a pártatlanság hiányának megállapítása
alapjául. A bírónak ugyanis nem csak joga, de
kötelezettsége is, hogy annak a személynek a
büntetőjogi felelősségéről döntsön, aki ellen vádat
emeltek, köteles a vádat kimeríteni arra figyelemmel,
hogy a büntetőeljárásban a vád, a védelem és az
ítélkezés egymástól elkülönül. A bírák függetlenek és
csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési
tevékenységükben nem utasíthatók. A bíróság dönt
büntetőügyben [1998. évi XIX. tv. (korábbi Be.) 1. §,
2. § (3)–(4) bek.; Be. 5. §, 6. § (1)–(3) bek., 14. § (1)
bek. e) pont; Magyarország Alaptörvénye 26. cikk (1)
bek., 25. cikk (2) bek.].
[1] A járásbíróság a 2017. június hó 23. napján
meghozott ítéletében az V. r. terheltet bűnösnek
mondta ki folytatólagosan, társtettesként elkövetett
embercsempészés bűntettében [Btk. 353. § (1) bek.,
(2) bek. b) pont, (3) bek. d) pont], ezért őt, mint
bűnszervezetben elkövetőt 3 év 10 hónap
szabadságvesztésre és 300 napi tétel pénzbüntetésre
ítélte. A szabadságvesztés-büntetés végrehajtási
fokozatát az V. r. terhelt vonatkozásában
fegyházban határozta meg, és megállapította, hogy
feltételes szabadságra nem bocsátható. A
pénzbüntetés napi tételének összegét 1500 forintban
állapította meg. Az így kiszabott 450 000 forint
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[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

pénzbüntetést
meg
nem
fizetése
esetén
szabadságvesztésre kell átváltoztatni a bíróság
rendelkezése szerint. A bíróság az V. r. terhelttől
lefoglalt 4500 euró összegre vagyonelkobzást
rendelt el, a lefoglalt bűnjelek közül a 11–17.
tételszám alatti bűnjelek lefoglalását megszüntette
és az V. r. terheltnek kiadni rendelte.
A bíróság az V. r. terheltet kötelezte az I., a III. és a
X. r. vádlottakkal egyetemlegesen 30 000 forint,
a X. r. vádlottal egyetemlegesen 129 600 forint, míg
az I., a II., a III., a IV., a VI., a VII., a VIII., a IX., a
X., a XI., a XII., a XIII., a XIV., a XV. és a XVI. r.
terheltekkel egyetemlegesen 749 948 forint bűnügyi
költség megfizetésére.
Az ügyben másodfokon eljárt törvényszék 2018.
január 18. napján kelt ítéletét – egyebek mellett az
V. r. terhelt és védője által előterjesztett
felülvizsgálati indítvány alapján – a Kúria a 2019.
február
26.
napján
meghozott
Bfv.III.1.010/2018/47. szám alatti végzésével az V.
r. terheltre vonatkozó részében is hatályon kívül
helyezte és a másodfokú bíróságot új eljárás
lefolytatására utasította.
A törvényszék a megismételt eljárásban 2019.
november 15. napján megtartott nyilvános ülésen
meghozott ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét az
V. r. terhelt vonatkozásában annyiban változtatta
meg, hogy a szabadságvesztés-büntetésének
tartamát 3 év 6 hónapra enyhítette, egyebekben az
elsőfokú bíróság ítéletét az V. r. terhelt
vonatkozásában helybenhagyta.
A jogerős ügydöntő határozattal szemben 2020.
november 25. napján a járásbíróságon benyújtott, a
Kúriára 2020. december 4. napján érkezett
beadványában az V. r. terhelt meghatalmazott
védője felülvizsgálati indítványt terjesztett elő a Be.
648. § b) és a) pontja alapján – figyelemmel a Be.
649. § (2) bekezdés d) és az (1) bekezdés a) és b)
pontjára – a felülvizsgálati indítvánnyal támadott
jogerős határozat hatályon kívül helyezése és a
hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező bíróság
új eljárásra utasítása [Be. 663. § (2) bek. vagy 663.
§ (1) bek. a) és b) pont], illetve a megtámadott
jogerős határozat megváltoztatása és a törvénynek
megfelelő határozat hozatala érdekében [Be. 662. §
(2) bek.].
A felülvizsgálati indítványát a védő lényegében
elsősorban a Be. 649. § (2) bekezdés d) pontjára
alapozta, ezen belül elsődlegesen a Be. 608. § (1)
bekezdés d) pontjában foglaltakra, másodsorban a
Be. 608. § (1) bekezdés b) pontjára. Harmadlagosan
a Be. 649. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjára és
b) pont ba) alpontjára alapította amiatt, hogy a
jogerős ügydöntő határozatot hozó bíróság az V. r.
terhelt bűnösségét a bűnszervezet törvénysértő
megállapítására figyelemmel a büntető anyagi jog
szabályainak megsértésével állapította meg, továbbá
a bűncselekmény törvénysértő minősítése miatt,
illetve a Btk. más szabályainak megsértésével
törvénysértő büntetést és intézkedést szabott ki, ami
az V. r. terhelttel szemben kiszabott végrehajtandó
szabadságvesztés
tényében,
mértékében,
végrehajtási fokozatában, szabadulási kedvezmény
megvonásában, pénzbüntetés alkalmazásában,
valamint
a
vagyonelkobzás
elrendelésében
nyilvánul meg.
A felülvizsgálati indítványban megjelölt elsődleges
kérelme az volt, hogy a Be. 648. § b) pontja alapján
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a jogerős határozatot a Be. 663. § (2) bekezdése
szerint az elsőfokú határozatra is kiterjedően [a Be.
649. § (2) bekezdés d) pontja és 608. § (1) bekezdés
d) pontjára figyelemmel] a Kúria helyezze hatályon
kívül, és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
elsőfokú bíróságot utasítsa új eljárásra.
[7] A felülvizsgálati indítvány indokolásának lényege
ebben a körben, hogy álláspontja szerint az elsőfokú
bíróság a tárgyalást olyan személyek, a
bűnszervezetben elkövetéssel vádolt IV–XI. r.
terheltek távollétében folytatta le, akiknek jelenléte
a tárgyaláson kötelező lett volna. Álláspontja szerint
annak ellenére, hogy az elsőfokú bíróság az első
tárgyalási napon, 2017. február 14-én az érintett
terhelteket egyenként kioktatta a távollétes eljárás
lehetőségeiről és szabályairól, az nem volt elég
részletes, a védők kézbesítési megbízást, illetve az
érintett terheltek tárgyalási jegyzőkönyvet nem
kaptak. Álláspontja szerint, mivel a terheltek a
bűncselekményt bűnszervezetben követték el, ezért
az 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: korábbi
Be.) 535. § (1) bekezdése szerint tárgyaláson
lemondás alapján folytatott eljárásra nem kerülhetett
sor. A védő a jelenleg hatályos Be. 430. § (1)–(7)
bekezdésében foglaltakra hivatkozott, álláspontja
szerint a Be. 430. §-ának szabályai nem teljesültek,
mert az érintett terheltek kézbesítési megbízást
védőiknek nem adtak, a tárgyalási jegyzőkönyvek
nem tartalmazzák a Be. 430. § (3) bekezdésében
foglalt figyelmeztetést. A védő ezzel kapcsolatban
arra is hivatkozott, hogy emiatt a tárgyalási
jegyzőkönyvek felvétele az akkor hatályos korábbi
Be. 78. § (4) bekezdése által tiltott módon, a
résztvevők eljárási jogainak lényeges korlátozásával
történt, ezért a bűnösség bizonyítékaként ezen okból
ugyancsak nem értékelhetők és nem használhatók
fel. Ezen ok alapján azt is kérte megvizsgálni, hogy
az V. r. terhelt személyével szemben fennáll-e a
büntetőeljárás megszüntetésének a lehetősége,
amennyiben igen, úgy indítványozta az eljárást vele
szemben megszüntetni.
[8] A védő másodlagos kérelemként a jogerős
határozatot az elsőfokú határozatra is kiterjedően a
Be. 649. § (2) bekezdés b) pontja alapján,
figyelemmel a 608. § (1) bekezdés b) pontja
rendelkezéseire kérte hatályon kívül helyezni, és az
elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítani. Az
indítványozó szerint az ítéletek meghozatalában a
törvény szerint egyéb törvényi okból kizárt bíró vett
részt, hivatkozik a Be. 14. § (1) bekezdés e)
pontjára. Álláspontja szerint a perbíróságok
objektivitása lényegében az eljárás során a
bizonyítékok
értékelése,
a
bizonyítékok
törvényességének vizsgálata kapcsán tanúsított, az
első és másodfokon eljárt bíróságok által elkövetett
szabálysértések miatt megkérdőjelezhető. Az eljárt
bíróságok
a
pártatlanság
garanciájának
érvényesülését nem megfelelően biztosították,
indokolási kötelezettségüket nem a törvény által
támasztott
követelményeknek
megfelelően
teljesítették, a bírósági eljárás egésze nem minősül
tisztességesnek és az nem volt kontradiktórius sem.
Álláspontja szerint ezek a sérelmek megalapozott
kételyeket támasztanak az eljárt bírák objektivitása,
pártatlansága és függetlensége, az eljárás tisztessége
tekintetében.
[9] Állításának alátámasztására a következőkre
hivatkozott:
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[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

– Az eljárt bíróságok nem megfelelően biztosították
a jogerős – és előzmény – határozat tényalapjául
vett bizonyítékok beszerzésének, felhasználásának,
értékelésének
alapjogi,
eljárásjogi
törvényi
garanciák alapján történő vizsgálatát, védői
vitatását.
– Az ítélő bírák a törvényi garanciák alapján történő
vizsgálatot kontradiktórius eljárásban az ügy érdemi
bizonyítékai tekintetében nem végezték el, illetve
nem megfelelően végezték el.
– Indokolási és tájékoztatási kötelezettségüket nem
megfelelően teljesítették.
– A jogszerűségi és szükségességi–arányossági teszt
vizsgálatát nem végezték el, döntésük eredményéről
részletesen indokolva számot nem adtak, mindezen
bírói tevékenység a formalitás szintjén marad.
Ezek megalapozott kételyeket vetnek fel, az eljárt
bíróságok szubjektív pártatlansága, objektivitása és
az eljárás tisztessége körében, s ezek sérelme az ügy
érdemére megállapítható.
A védő szerint ezt igazolja, hogy a bíróság az ügy
egyes tanúinak kihallgatásakor, a jegyzőkönyvek
elkészítésekor a jelenlévő tolmácsok megfelelő
eljárásával és a rendőri jelentésekkel kapcsolatosan
a bizonyítékok vizsgálatát nem megfelelően végezte
el, továbbá ezt igazolja, hogy a titkos
információszerzés és a titkos adatszerzés
törvényességét, az általa indítványban részletezett
kérdéseit álláspontja szerint nem megfelelő módon
ellenőrizte, a tárgyaláson nem volt lehetősége ezek
indokoltsága, végrehajtása és felhasználhatósága
törvényességének ellenőrzésére és annak vitatására.
A titkos információgyűjtés útján beszerzett
bizonyítékok beszerzését és felhasználását a
tárgyalási jegyzőkönyvekben dokumentált módon
nem vetették alá ténylegesen és kellő módon
törvényességi
és
garanciális
szempontú
ellenőrzésnek, az ezzel kapcsolatos indokolás
sematikus, ugyanez érvényes a bírói engedélyhez
kötött titkos adatszerzéssel kapcsolatosan is.
Kifogásolta továbbá a nyomozati szakban eljáró
tolmács tevékenységét és kompetenciáját.
A védő emellett kifogásolta azt is, hogy egyik, az
alapügyben eljáró bíróság sem bírálta el tárgyalási
jegyzőkönyvben vagy ítéletében az V. r. terhelt által
az elsőfokú eljárás utolsó tárgyalási napján
tárgyalási jegyzetek címszó alatt benyújtott
beadványát, indítványait és az eljárás tisztessége és
törvényessége hiánya körében kifejtett álláspontját,
ezzel kapcsolatban nem teljesítették megfelelően
indokolási kötelezettségüket.
Utalt rá, hogy az általa hivatkozottak az
Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének és IV.
cikk (2) bekezdésének olyan jellegű sérelmét
jelentik, amely jogsérelmek a bírói döntést
érdemben befolyásolták, mivel az említett nyolc
vádlottat végrehajtandó szabadságvesztésre ítéléssel
szabadságuktól nem a törvényben meghatározott,
azaz álláspontja szerint nem tisztességes, nem
kontradiktórius eljárás alapján fosztották meg.
A védő álláspontja szerint arra figyelemmel, hogy
az eljárt perbíróságok az alapjogi és eljárásjogi
törvényi garanciák betartását nem biztosították,
eljárásaik
azok
érvényesítését
kizárták,
súlyosan nehezítették, a perbírói bizonyítás
tisztaságával, az eljárt bíróságok pártatlanságával,
tisztességességével szemben megalapozott kételyek
állapíthatók meg.

[15] Mindezek mellett a védő a másodfokon eljárt bírói
tanács elnöke pártatlanságának hiányát abban is
megállapíthatónak látta, hogy fel kellett volna
ismernie, hogy a másodfokú perbíróság korábbi
felülvizsgálat folytán hatályon kívül helyezett
másodfokú határozatának meghozatalában részt vett
dr. H. J. bíró (akinek a kizártságát arra figyelemmel
állapították meg, hogy a 2016. október 21. napján
egyesbíróként eljárva, E.-H. A. gyanúsított előzetes
letartóztatása határidejének egy éven túli
meghosszabbítását végezte), kizárt volt, ennek
ellenére a korábbi, hatályon kívül helyezett
másodfokú határozat meghozatala előtti eljárásában
a tanács kizárt tagjával kapcsolatos bejelentési
törvényi kötelezettségét elmulasztotta, ez olyan
szubjektív elemnek értékelhető, amely jogos
kétséget ébreszt a személyes elfogulatlansága,
pártatlansága tekintetében.
[16] A védő harmadlagosan annak megállapítását kérte,
hogy az V. r. terhelt bűnösségét a büntető anyagi jog
szabályainak megsértésével állapították meg,
továbbá a bűncselekmény törvénysértő minősítése
miatt, illetve a Btk. más szabályainak megsértésével
törvénysértő büntetést és intézkedést szabtak ki [Be.
648. § a) pont és 649. § (1) bek. a) pont aa) alpont
és b) pont ba) alpont], és a Be. 662. § (2) bekezdése
szerint határozat meghozatala – a jogerős ügydöntő
határozat megváltoztatása és a törvénynek
megfelelő határozat hozatala – az ügyiratok alapján
nem lehetséges.
[17] A védő ebben a körben sérelmezte a
bűnszervezetben elkövetés megállapítását, valamint
ezzel kapcsolatosan a terhelttel szemben
végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását, a
kiszabott szabadságvesztés mértékét, végrehajtási
fokozatát,
szabadulási
kedvezményének
megvonását, a pénzbüntetés alkalmazását, valamint
a vagyonelkobzás elrendelését.
[18] Álláspontja szerint a bűnszervezetben elkövetés
megállapítása a Btk. 91. §-a szabályát sérti, mivel az
elkövetők tevékenysége nem volt konspiratív és
kapcsolatukban a törvény által elvárt hierarchia sem
állt fenn. Hivatkozott a jelenleg hatályos Btk. 459. §
(1) bekezdés 1. pontjának fogalmára, és arra, hogy
ennek nem felel meg az V. r. terhelt általi elkövetés;
sem a hierarchikus szervezet, sem a konspiratív
működés megállapítása nem megalapozott és
iratellenes. Ebben a körben részletesen elemezte az
egyes, általa relevánsnak tartott tényeket,
hivatkozott arra, hogy a lehallgatott beszélgetések
rendőri leiratai a bűnszervezetben történő elkövetés
megállapításához bizonyítékul nem szolgálhatnak, a
rendőri jelentések kivonatai bizonyítékként történő
értékelése nem elfogadható, és ezek mellőzése
esetében nem marad olyan bizonyíték, amely
bűnszervezetben elkövetés megállapíthatósága
törvényességét megalapozza. Az V. r. terhelt
vonatkozásában felhasznált bizonyítékra nézve
kételyeket fogalmazott meg a VI. r. terhelt
vallomásai, valamint a VI. r. terhelt szerepével
kapcsolatosan.
[19] A védő arra hivatkozott, hogy az V. r. terhelttel
szemben
alkalmazott
vagyonelkobzás
nem
törvényes. Egyrészt az elkövetéskor a perbíróságok
által felhívott Btk. 74/A. §-a nem volt hatályban,
ezért az arra vonatkozó ítéleti hivatkozás a Btk. 2. §át sérti. Emellett a vagyonelkobzás kimondása azért
is törvénysértő, mert a bűnszervezetben elkövetés,
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illetve az V. r. terhelt bűnösségének megállapítása is
törvénysértő, valamint abban az esetben sem lehetne
a vagyonelkobzást megállapítani, hogy ha a
bűnszervezetben elkövetés megállapítása törvényes
lenne.
Mindezek mellett a védő a Be. 659. § (7) bekezdése
alapján kérte, hogy a Kúria az V. r. terhelt jogerős
büntetésének végrehajtását a felülvizsgálati
indítvány elbírálásáig szakítsa félbe.
A Legfőbb Ügyészség átiratában a felülvizsgálati
indítványban foglaltakat részben kizártnak, részben
alaptalannak tartotta, indítványozta, hogy a Kúria a
felülvizsgálati indítványnak ne adjon helyt, és a Be.
662. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Be.
660. §-ának (1) bekezdése szerinti tanácsülésen a
járásbíróság, illetőleg a törvényszék ítéletét az V. r.
terhelt tekintetében hatályában tartsa fenn.
A Legfőbb Ügyészség kifejtette, a védő által
kifogásolt „távollétes eljárás” lefolytatására nem a
korábbi Be. XXVI. Fejezete szerinti eljárás
(lemondás a tárgyalásról) keretében került sor, így a
védőnek a korábbi Be. 535. § (1) bekezdésére
hivatkozása téves. Jelen esetben a tárgyalás
megtartásra került, azon azonban az érintett
terheltek nem kívántak részt venni, erre a korábbi
Be. 279. § (3) bekezdése és 281. § (9) bekezdése
alapján lehetőség volt, ezért a terheltek távollétében
a tárgyalás megtartása törvényes volt. A Legfőbb
Ügyészség szerint ugyancsak téves a védő
hivatkozása a Be. 430. §-ára. Az elsőfokú eljárás
befejezésekor a Be. még hatályba sem lépett, így
annak rendelkezésére nem is lehetett figyelemmel a
bíróság az elsőfokú eljárás során. A Be. 870. § (1)
bekezdése szerint a Be. hatályba lépésekor
folyamatban lévő büntetőeljárásban az ezt
megelőzően, korábbi jogszabály szerint végzett
eljárási cselekmény akkor is érvényes, ha ezt a
törvény másképp szabályozza. Ebből következően a
másodfokú bíróság is csak azt vizsgálta, hogy az
elsőfokú bíróság betartotta-e a korábbi Be.
rendelkezéseit. A fentiek miatt alaptalan a
felülvizsgálati indítvány abban a részében, amely
szerint az elsőfokú bíróság a tárgyalást olyan
személyek távollétében tartotta meg, akinek a
jelenléte a tárgyaláson a törvény értelmében
kötelező volt.
Alaptalan a felülvizsgálati indítvány abban a
részében
is,
amely
szerint az
ítéletek
meghozatalában a törvény szerint egyéb törvényi
okból kizárt bíró vett részt. Az Alkotmánybíróság
25/2013. (X. 4.) AB határozata szerint alkotmányos
követelmény, hogy a felülvizsgálati eljárást
megalapozhatja
elfogultsági
okra
alapított
felülvizsgálati indítvány. A követelmény akkor áll
fenn, ha a kérelmező első ízben, olyan konkrét
körülményt
kíván
érvényesíteni,
amelyről
bizonyítja, hogy arról a jogerős ítélet meghozatalát
követően szerzett tudomást. Jelen esetben ezek a
feltételek nem állapíthatók meg. A rendelkezésre
álló iratanyagban nincs arra utaló adat, hogy az
ügyben eljárt bírák bármelyike az ügyben
elfogulatlanul járt volna el. Az, hogy a védő a
bíróság eljárásával, döntésével nem ért egyet,
elfogultság megalapozására nyilvánvalóan nem
alkalmas.
A felülvizsgálat keretében hozott, a korábbi
másodfokú határozatot hatályon kívül helyező
határozatokban a Kúria rögzítette, hogy dr. J. E. és
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dr. H. J. az elbíráláskor hatályos korábbi Be. 21. §
(3) bekezdésének a) pontja alapján a korábbi Be.
606/B. § (1) bekezdésének b) pontjára figyelemmel
a 2016. november 30. napját megelőzően indult
eljárásban a vádemelést követő szakaszában nem
volt kizárt.
[24] A Legfőbb Ügyészség szerint a felülvizsgálati
indítvány azon része, amely a nyomozó hatóság
eljárási szabálysértéseivel, valamint a bíróság
eljárásával és külön az indokolási kötelezettség
teljesítésével foglalkozik, törvényben kizárt, mert
felülvizsgálatnak kizárólag a Be. 649. § (2)
bekezdésében
meghatározott
eljárási
szabálysértések miatt van helye, ezek a védő által
hivatkozott szabálysértések pedig – figyelemmel a
608. § (1) bekezdésében meghatározott eljárási
szabálysértésekre is – felülvizsgálat alapjául nem
szolgálhatnak.
Az
indokolási
kötelezettség
megsértése felülvizsgálati okot csak abban az
esetben képez, ha az ítélet indokolása a rendelkező
résszel teljes mértékben ellentétes, az ügyben
azonban mind az elsőfokú, mind a másodfokú ítélet
indokolása összhangban van az ítélet rendelkező
részével, így a felülvizsgálati indítványnak az
indokolási kötelezettség teljesítését vitató részei
alaptalanok.
A Legfőbb Ügyészség hivatkozott arra is, hogy
változatlan az az ítélkezési gyakorlat, mely szerint a
nyomozás során elkövetett eljárási szabálysértések
miatt nincs helye felülvizsgálatnak. Azok relatív
eljárási szabálysértést valósítanak meg, amelyek
nem tartoznak a felülvizsgálati eljárás alapjául
szolgáló eljárási szabálysértések körébe (BH
2015.154.). Erre figyelemmel a felülvizsgálati
indítvány erre vonatkozó részeiben kizárt.
[25] A Legfőbb Ügyészség a Be. 650. § (2) bekezdésére
és 659. § (1) bekezdésére hivatkozva utalt arra is,
hogy felülvizsgálati eljárásban a jogerős ítéleti
tényállás megalapozottsága nem vizsgálható, és
nincs lehetőség a bizonyítási eljárás mikénti
lefolytatására, a bíróságok bizonyítékokat értékelő
tevékenységének és ezen keresztül a bűnösség
kérdésének, valamint a cselekmény minősítésének
vitatására sem. A jogkövetkeztetések helyessége
kizárólag az irányadó tényállás alapulvételével
vizsgálható, eltérő tényállásra, illetőleg az irányadó
tényállásban nem szereplő tényekre alapítottan nem
támadható. A felülvizsgálati indítvány ugyanakkor
egyes
nyomozati
tanúvallomások,
a
telefonlehallgatások,
továbbá
a
tárgyalási
jegyzőkönyvek bizonyítékként értékelésének, az
ítéleti tényállás alapjaként történt felhasználásának
kifogásolásával, ezekhez kapcsolódóan relatív
eljárási szabálysértések állításával, illetőleg a
felderítetlenségre, valamint az iratellenességre
utalással a tényállás megalapozottságát vitatja, a
bíróságok bizonyítékokat értékelő tevékenységét
kifogásolja, jogi álláspontját pedig az irányadó
tényállásban megállapított tényektől eltérő tényekre
alapítja, ami a törvényben kizárt.
[26] A Legfőbb Ügyészség hivatkozott arra is, hogy az
irányadó tényállás maradéktalanul tartalmazza
azokat a tényeket, amelyek az V. r. terhelt
bűnösségének megállapítását, cselekményének a
jogerős ítélet szerinti minősítését, a bűnszervezetben
elkövetés megállapítását megalapozzák. Az
irányadó tényálláshoz képest a bűnösség
megállapítását, a cselekmény minősítését, a
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bűnszervezetben elkövetés megállapítását támadó
részeiben a felülvizsgálati indítvány erre
figyelemmel alaptalan. A Legfőbb Ügyészség arra
is utalt, hogy minősítési hiba, illetve más anyagi
jogi törvénysértés hiányában a jogerős határozatban
megállapított büntetés önmagában a felülvizsgálat
során nem támadható.
A Legfőbb Ügyészség hivatkozik arra, hogy a Be.
650. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 671. § 1., 4.
és 12. pontjaira figyelemmel a szabadságvesztés
végrehajtási fokozata megállapításával, a feltételes
szabadságra vonatkozó rendelkezéssel és a
vagyonelkobzással kapcsolatban nincs helye
felülvizsgálatnak, mert ezekkel kapcsolatosan
egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatható, az
esetleges törvénysértés egyszerűsített felülvizsgálati
eljárás útján orvosolható.
A Legfőbb Ügyészség álláspontja szerint az ügyben
eljáró bíróságok a Be. 649. § (2) bekezdésében
megjelölt eljárási szabálysértést nem vétettek.
A védő a Legfőbb Ügyészség nyilatkozatára tett
észrevételében
a
tárgyalásról
lemondással
kapcsolatosan a Legfőbb Ügyészség jogi
álláspontját és érvelését elfogadta, ugyanakkor a
távollétes eljárással kapcsolatosan a már korábban
kifejtetteket továbbra is fenntartotta: a védői érvelés
lényege az volt, miszerint nem lehetett
megállapítani, hogy kellő részletességű és tartalmú
tájékoztatás történt volna a terhelt távollétében
lefolytatott tárgyaláshoz kapcsolódó eljárási
jogokról és kötelezettségekről.
A védő ezzel kapcsolatosan észrevételezte, hogy
annak ellenére, hogy a terheltek távollétében folyt
az eljárás, a bíróság nem értesítette, hanem idézte a
terhelteket. Emellett az V. r. terhelt idézésére nem
került sor a 34. számú jegyzőkönyv 18. végzésében,
az 55. számú jegyzőkönyvben a megjelent V. r.
terheltet a szabályszerű idézésre megjelentek között
sorolja fel, holott a bíróság nem idézte. A 64. számú
tárgyalási jegyzőkönyvben a bíróság azt rögzíti,
hogy az V. r. terhelt távollétében tart tárgyalást, a
bíróság ugyanakkor a jelenlévők között felsorolja. A
68. számú tárgyalási jegyzőkönyvben minden
távollétes engedélyezett terhelt személyét illetően
rögzíti, hogy nevezettek távollétében tart tárgyalást
a bíróság, ezzel szemben az V. r. terheltet mint
szabályszerű idézésre megjelentet sorolja fel. A
védő szerint, ha a bíróság a terheltet a tárgyalásra
idézte és nem figyelmeztette, hogy a megjelenése
nem kötelező, úgy garanciális szempontból
aggályos vele szemben a távollétes eljárás szabályai
szerint folytatni az adott napon a tárgyalást.
Kifogásolta továbbá, hogy a bíróság a negyedik
tárgyalási napon nem reagált az V. r. terhelt védője
által csatolt irat után tett nyilatkozatára. A védő
álláspontja szerint az V. r. terhelt nem kapott a
távollétes eljárással kapcsolatosan részletes és kellő
mértékű bírói kioktatást. Az V. r. terhelt védője
szerint az elsőfokú bíróság a tárgyalást olyan
személyek távollétében vagy a IV. és az V. r.
terheltek
személyét
illetően
jellemzően
jelenlétükben, de a távollétes eljárás szabályai
szerint folytatta le, akiknek a jelenléte a megfelelő
eljárási garanciák bírói biztosítéka hiánya miatt és
okán a tárgyaláson egyébként kötelező volt. A védő
emellett azt állította, hogy a bíróság az V. r. terhelt
számára nem biztosította maradéktalanul a
jelenlétéből, a jelenlét jogából fakadó eljárási jogait,
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azt nem megfelelően gyakorolhatta; állította
továbbá, hogy az V. r. terhelt részére a bizonyítékok
és a jegyzőkönyv hozzáférhetőségéről, ahhoz való
hozzájutásáról nem adott megfelelő tájékoztatást, a
távollétes terhelteknek a bíróság a kellő kioktatást és
tájékoztatást nem adta meg. A védő elismerte, hogy
a terheltek távollétében a tárgyalás megtartása
törvényes lehetőség volt, azonban állítása szerint az
eljárás mégsem volt törvényes, mert a terhelteket
megfelelő bírói kioktatás, megfelelő garanciák
biztosítása nélkül nyilatkoztatták, így a terheltek
jelenléte kötelező lett volna, illetve egyes jelen volt
távollétes terheltek részére a jelenléthez kötődő
garancia
érvényesítését
nem
megfelelően
biztosította a bíróság. Erre figyelemmel továbbra is
fenntartotta azt, hogy a Be. 608. § (1) bekezdés d)
pontjának sérelme a IV–XI. r. terheltek kötelező
jelenléte hiányában a tárgyalás lefolytathatósága
kapcsán továbbra is fennáll.
A másodlagos kérelmét változatlanul fenntartotta, és
hivatkozott arra, hogy a jogerős határozat alapjául
szolgáló
bizonyítékok
beszerzésének,
felhasználásának és értékelésének az eljárásjogi
törvényi garanciák alapján történő vizsgálatának
hiányosságán keresztül kizárólag a perbíróságok
objektivitása iránti megalapozott kételyt kívánta
alátámasztani. Álláspontja szerint az eljárt
bíróságok a pártatlanság garanciáinak, különösen a
vád és védelem közötti, a méltányos egyensúly
biztosítása
és
a
kontradiktórius
eljárás
követelményének tényleges érvényesülését nem
megfelelően
biztosították.
Az
indokolási
kötelezettség nemteljesítése vagy nem feltétlen
teljesítése körében is erre utalt. A védő hivatkozott a
BH 2018.1. számú eseti döntésre.
A védő kifejtette, hogy álláspontja szerint a
25/2017. (X. 17.) AB határozat indokolásának [34]
bekezdésére figyelemmel jelen felülvizsgálati
eljárásban is lehetőség van az alkotmányos
követelmény figyelembevétele elmulasztásának
vizsgálatára.
A védő utalt az EJEB nagykamarai Micallef-ügyére,
mely szerint a bíróság pártatlansága szubjektív
szempontrendszer szerinti megítélése során a bíró
személyes viselkedését, elfogultságát kell vizsgálni.
Álláspontja szerint az eldöntendő kérdés az, hogy az
eljárt bíróságok megfelelően vagy nem megfelelően
biztosították-e a jogerős és előzmény határozat
tényalapjául vett bizonyítékok beszerzésének,
felhasználásának, értékelésének alapjogi, eljárásjogi
törvényi garanciák alapján történő vizsgálatát, védői
vitatását. Álláspontja szerint ezért minősülnek
egyéb törvényi okból kizártnak. A felülvizsgálati
kérelemben felhívott bizonyíték vizsgálatának
garanciális hiányosságait kizárólag ennek a
kérdésnek a megítélése érdekében vetette fel.
A harmadlagos kérelmét a továbbiakban is
fenntartotta. Álláspontja szerint a jogerős ítélet
eljárási és alkotmányos követelmények előzőekben
részletesen
leírt
számtalan
sérelmére
is
visszavezethetően, az V. r. terhelt terhére az ítélet rá
vonatkozó tényállási pontjaiban tévesen állapította
meg a bűnösségét, hozott anyagi jogszabályt sértő
ítéletet és alkalmazott törvénysértő büntetést és
intézkedést a végrehajtandó szabadságvesztés
tényében, mértékében, végrehajtási fokozatában,
szabadulási
kedvezmény
megvonásában,
pénzbüntetés alkalmazásában, vagyonelkobzás

Büntető Kollégium
lehetőségében és elrendelésében. Álláspontja szerint
a vád és a védelem közötti méltányos egyensúlyt
biztosító bizonyítás hiányában marasztaló ítélet
téves az V. r. terhelttel szemben. Az eljárt bíróságok
a tisztességes és a kontradiktórius eljárás
garanciáinak mellőzésével, törvényben kizárt
bizonyítékok és bizonyítás alapján meghozott
jogerős
ítélete
anyagi
jogi
szempontból
jogszabálysértő, a bűnszervezeti elkövetés téves
megállapításra vonatkozó Btk. 91. §-a szabályát
sérti, az elkövetők tevékenysége nem volt
konspiratív és köztük a törvény által elvárt
hierarchia sem állt fenn. Az anyagi jogi szabályt
sértő megállapítás a büntetőjogi felelősség
elbírálását, a kiszabott büntetést és az alkalmazott
intézkedést az V. r. terhelt személyét illetően
érdemben befolyásolta.
[36] Az V. r. terhelt a Legfőbb Ügyészség nyilatkozatára
észrevételeket tett. Az V. r. terhelt a vele szemben
lefolytatott eljárást nem tartotta tisztességesnek,
kontradiktóriusnak, az eljárt bírákat pártatlannak és
függetlennek, illetve elfogulatlannak, az ítéleteket,
az elmarasztalását törvényesnek. Állította, hogy az
első- és másodfokú eljárásokban is előterjesztett
kérelmek ellenére nem biztosították, hogy
anyanyelvén megismerje az ellene felhozott
bizonyítékokat,
iratokat,
tárgyalási
jegyzőkönyveket, azokat vitassa vagy cáfolja. Állította,
hogy nem oktatták ki arról, hogy a jelenléte mellett,
ugyanakkor a távollétében folytatott speciális eljárás
szabályai szerint zajló tárgyalás körülményei között
milyen módon ismerheti meg anyanyelvén az ellene
szolgáltatott bizonyítékokat, vagy a tárgyalási
jegyzőkönyvekhez általa értett nyelven hogyan
juthat hozzá. Utalt rá, hogy azokat többszöri kérés
ellenére nem kapta meg.
[37] Indítványait, az elsőfokú eljárásban az utolsó
tárgyalási napon előadott, illetve az elsőfokú ítélet
elleni fellebbezésben hivatkozott fenti sérelmeit a
bíróságok nem bírálták érdemben és erről írásban
számot nem adtak. Állítása szerint utólag nem
ismerhető meg a bírósági iratokból, hogy a
távollétes speciális eljárás szabályai kapcsán mikor,
miről, milyen kioktatást kapott, az egyes
bizonyítékokat alapjogi garanciális szempontból
miként, milyen szempontok szerint vetették
vizsgálat alá, s milyen oksági folyamat, mely
bizonyítékok értékelése eredményeként állapították
meg, hogy a bizonyítás törvényes lett volna, s az
ítéletek is helyesek. Nem tették lehetővé a hatékony
védekezését, a fentiek okán azt akadályozták.
Kifogásolta, hogy a nyomozati iratokat, a saját
vallomását és a bíróságnak kihallgatása után kiadott
személyek vallomásait ismerhette meg tolmács
szóbeli fordításában, de írásban nem kapta meg
ezeket. Megjelölt olyan ügyiratokat, melyeket
állítása szerint nem fordítottak le részére szóban és
azokat írásban sem kapta meg. Állította, hogy az
eljárt bíróság lényegében ellehetetlenítette ezen
iratok elleni objektív védekezését; ezek tartalmát
nem ismerhette meg, nem tudta vitatni vagy cáfolni.
Kifogásolta, hogy a bíróságok nem adtak arról
számot, hogy milyen garanciális követelmények
alapján vetették alá az ellene szóló bizonyítékokat
ellenőrzéseknek és az ellenőrzésről sem adtak
számot. Ezért sérült az általa értett nyelven való
bizonyíték megismerési joga és a hatékony
védekezéshez való joga, továbbá a tisztességes
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eljáráshoz, a pártatlan és független, objektíve
elfogulatlan bírósághoz való joga. Álláspontja
szerint a bírósági eljárás során nem biztosították
számára, hogy a bíróságon előtte kihallgatott
terheltek vallomásait, a velük ismertetett egyéb
bizonyítékokat anyanyelvén megismerje, állítása
szerint arról nem kapott kioktatást, hogy kérheti a
tolmács által lefordított iratok lefordítását általa
értett nyelvre akár szóban, akár írásban, és ez
vonatkozik a tárgyalási jegyzőkönyvekre is. Az
iratismertetés során a bíróság nem közölte, mely
írásbeli bizonyítékok szólnak ellene, mely
vádpontban. Állította, hogy az elsőfokú bírósági
kihallgatásakor jelezte, hogy nem tesz vallomást,
ennek ellenére bírói kérdésekre válaszolt, és
kifogásolta, hogy a bírói kérdés felvétele
törvényesen megengedettnek minősül-e.
[38] Kifogásolta a tárgyalási napokon a tolmács
tevékenységét. Előadta, hogy minden tárgyalási
napra elment. A terhelt előadta, hogy állítása szerint
nem kapott arról tájékoztatást, hogy a bírósági
eljárásban megjelenési lehetőségen túl milyen egyéb
szabályok vonatkoznak rá. Állítása szerint nem
értette, hogy miért nem kap anyanyelvén részére
fontos iratot, avagy milyen módon juthat hozzá
ezekhez. Nem kapott erről tájékoztatást és az ellene
értékelt bizonyítékokról sem. Az ügyvédjével
egyezően kifogásolta, hogy az eljárt bíróságok
ítéletei alapján nem lehetett megfelelő az elítélése
tényalapjául vett bizonyítékok beszerzésének,
felhasználásának és értékelésének bírói vizsgálata,
nem biztosították azok vitatását számára és az eljárt
védő részére. Mindezek alapján a perbíróságok
objektivitása
iránt
megalapozott
kételyek
fogalmazhatók meg.
[39] A bírói elfogultság megítélése körében az eljárt
bíróságok a pártatlanság magyar Alaptörvényben és
Be.-ben írt garanciáit, különösen a vád és a védelem
közötti méltányos egyensúly biztosítását, a
kontradiktórius eljárás követelményének tényleges
érvényesülését állítása szerint nem megfelelően
biztosították. Ügyében a bírák az ügy érdemi
bizonyítékaira a törvényi garanciák alapján történő
vizsgálatot kontradiktórius eljárásban megfelelően
nem végezték el, indokolási és tájékozódási
kötelezettségüket nem a követelményeknek
megfelelően teljesítették, az egyes bizonyítékokat
illetően a jogszerűségi és az EUB által alkalmazott
szükségességi, arányossági teszt vizsgálatát
megismerhető, ellenőrizhető formában nem
végezték el, döntésük eredményéről részletesen
indokolva számot nem adtak, avagy mindezen bírói
tevékenység a formalitás szintjén maradt. A
garanciák biztosításával kapcsolatban megalapozott
hiányosságok, sérelmek lényegesek, az eljárt
bíróságok szubjektív pártatlansága, objektivitása és
az eljárás tisztességessége körét illetően
megalapozott kételyeket támasztanak. Romániai
ügyvédje szerint alapjogi és eljárásjogi törvényi
garanciák bíró általi betartatása vagy ezek hiánya
lényeges elemei a bírói pártatlanság és az eljárás
tisztességessége megítélésének.
[40] A bűnszervezetben elkövetés megállapítását
megalapozatlannak és törvénysértőnek tartotta,
bejelentette, hogy az ügyben romániai ügyvéd útján
az EJEB-hez fordult jogorvoslatért, úgy tudja, hogy
a magyarországi eljárások befejezését követően
foglalkoznak kérelmével.
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[41] Mindezek alapján kérte, hogy a védője által
beterjesztett felülvizsgálati kérelemben foglaltaknak
adjanak helyt. Elsődlegesen mentsék fel,
másodlagosan a jogerős ítéletet helyezzék hatályon
kívül, és a megismételt eljárás lefolytatására a
lakóhelyéhez legközelebbi bíróságot jelölje ki a
Kúria, emellett a döntés meghozataláig a
megkezdett büntetés végrehajtását függessze fel.
[42] Az V. r. terhelt védője által benyújtott
felülvizsgálati indítvány részben kizárt, részben
alaptalan.
[43] A Kúria a felülvizsgálati indítványban írtak
elbírálásával kapcsolatosan a következő alapvető
kereteket rögzíti:
[44] A Be. XC. Fejezetében szabályozott felülvizsgálat
rendkívüli jogorvoslat, annak lefolytatására
kizárólag a törvényben meghatározott okok alapján,
az ott meghatározott feltételekkel és szabályok
szerint van helye.
[45] A felülvizsgálat törvényben meghatározott okainak
köre nem bővíthető, a felülvizsgálati eljárást pedig a
törvényben írt feltételekkel és szabályok mellett kell
lefolytatni.
[46] A Be. 648. §-a értelmében felülvizsgálatnak a
bíróság jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő
határozata ellen
a) a büntető anyagi jog szabályainak megsértése
miatt,
b) eljárási szabálysértés miatt,
c) az Alkotmánybíróság vagy nemzetközi
szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv határozata
alapján,
d) a Kúria Bírósági Határozatok Gyűjteményében
közzétett határozatától való eltérés esetén van helye.
[47] A Be. 650. § (2) bekezdése értelmében a
felülvizsgálati indítványban a jogerős ügydöntő
határozat által megállapított tényállás nem
támadható.
[48] A Be. 652. § (1) bekezdése értelmében a
felülvizsgálati indítványban meg kell jelölni azt a
határozatot, amely ellen a felülvizsgálati indítvány
irányul, valamint az indítvány előterjesztésének okát
és célját.
[49] A Be. 659. § (1) bekezdése értelmében 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.
[50] A felülvizsgálati indítványt – kivéve, ha a
felülvizsgálat a Be. 649. § (3) vagy (5)
bekezdésében meghatározott ok miatt vált
szükségessé – a megtámadott határozat meghozatala
idején hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni.
[51] A Be. 659. § (5) bekezdése értelmében a Kúria a
jogerős ügydöntő határozatot csak a felülvizsgálati
indítvánnyal megtámadott részében és csak a
felülvizsgálati indítványban meghatározott ok
alapján bírálja felül. Ez alól a Be. 659. § (6)
bekezdése szerinti kivétel, hogy amennyiben a
felülvizsgálati eljárás lefolytatásának helye van, a
Kúria a megtámadott határozatot a Be. 649. § (2)
bekezdése alapján akkor is felülbírálja, ha az
indítványt nem ebből az okból nyújtották be.
[52] A Be. 659. § (7) bekezdése értelmében a
felülvizsgálati indítványnak nincs halasztó hatálya,
a Kúria azonban az indítvány elbírálásáig a jogerős
ügydöntő határozatban kiszabott büntetés vagy
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alkalmazott intézkedés végrehajtását, illetve a
jogerős ügydöntő határozatban foglaltak teljesítését
felfüggesztheti vagy félbeszakíthatja.
A Be. 870. § (1) bekezdése értelmében az e törvény
hatályba
lépésekor
folyamatban
lévő
büntetőeljárásban az ezt megelőzően, a korábbi
jogszabály szerint végzett eljárási cselekmény akkor
is érvényes, ha ezt a törvény másképpen
szabályozza.
Mindezek alapján az V. r. terhelt védője által
benyújtott felülvizsgálati indítványt a felülvizsgálati
indítvány benyújtásakor hatályos Be. 648. és 649. §ában megjelölt törvényes okra alapítva, arra
hivatkozva lehetett benyújtani és kellett értelmezni,
ugyanakkor a felülvizsgálati indítvány az ott
megjelölt okokat kizárólag az V. r. terhelt
vonatkozásában hivatkozhatja. Amennyiben a
felülvizsgálati indítvány nem kizárt, a Kúria a Be.
649. § (2) bekezdésében írt eljárási szabálysértések
tekintetében az eljárást hivatalból felülvizsgálja,
amennyiben valamely, a törvényben megjelölt,
felülvizsgálati eljárásban hivatalból vizsgálható
eljárási szabálysértés az V. r. terhelt vonatkozásában
megállapítható, a Kúria ennek megfelelő döntést
hoz. Az V. r. terhelt védője ezt meghaladóan az V. r.
terheltre nem vonatkozó, más terheltet érintő
felülvizsgálati okra nem hivatkozhat.
A Be. 649. § (2) bekezdésében írt eljárási
szabálysértéseknek az alapeljárás lefolytatásakor
hatályos eljárási törvény szerint kell fennállnia, az
érintett eljárási cselekmény lefolytatásakor hatályos
eljárási törvény rendelkezéseinek megfelelően
lefolytatott eljárási cselekmények törvényesek és
felülvizsgálat alapját nem képezhetik akkor, ha
ugyanarra az eljárási cselekményre a felülvizsgálati
indítvány benyújtásakor hatályos más eljárási
törvény eltérő szabályt rendel.
A felülvizsgálati indítványban a felülvizsgálat
okaként és jogalapjaként a felülvizsgálati indítvány
benyújtásakor
hatályos
eljárási
törvényben
szabályozott felülvizsgálati okokra, nem pedig a
korábbi Be. által szabályozott felülvizsgálati okokra
kell és lehet hivatkozni. A Be. 649. § (2)
bekezdésében foglalt felülvizsgálati ok alapját
képező egyes eljárási szabálysértéseket viszont az
eljárási cselekmény foganatosításakor hatályos,
jelen esetben az elsőfokú eljárás során vizsgálandó
kérdésekben a korábbi Be.-nek az adott eljárási
cselekményre vonatkozó szabályai alapján kell
megítélni.
Jelen felülvizsgálati indítvány alapján az V. r.
terhelt védője a Be. 649. § (2) bekezdésben foglalt
eljárási szabálysértés megvalósulására az eljárási
cselekmény foganatosításakor hatályban volt
eljárási törvény szabályainak megsértésére és
kizárólag
az
V. r. terhelt vonatkozásában hivatkozhat.
Mindezen kereteken belül a Kúria a felülvizsgálati
indítvánnyal
kapcsolatosan
a
következőket
állapította meg:
A Be. 651. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a
terhelt javára a védő is terjeszthet elő felülvizsgálati
indítványt.
A Be. 652. § (4) bekezdése alapján a terhelt javára
szóló felülvizsgálati indítvány benyújtása nincs
határidőhöz kötve.
A Be. 652. § (6) bekezdése értelmében minden
jogosult csak egyszer nyújthat be felülvizsgálati
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indítványt, kivéve, ha az újabb felülvizsgálati
indítvány benyújtása a 649. § (3)–(5) bekezdésén
alapul, ugyanakkor a Be. 652. § (7) bekezdése
szerint
felülvizsgálati
indítvány ugyanazon
tartalommal csak egyszer nyújtható be.
A Kúria mindezek alapján megállapította, hogy arra
figyelemmel, hogy az ügyben korábban született
másodfokú határozattal szemben az V. r. terhelt
védője nyújtott be felülvizsgálati indítványt,
melynek eredményeként a korábbi másodfokú
határozat hatályon kívül helyezésre és a másodfokú
eljárás megismétlésére került sor, az új meghozott
másodfokú határozattal szemben az V. r. terhelt
védőjének ismételten megnyílt a felülvizsgálati
indítvány előterjesztésének joga, azt e tekintetben
első
alkalommal
benyújtott
felülvizsgálati
indítványnak kell tekinteni. Ugyanakkor elvi
jelleggel állapítja meg a Kúria, hogy a korábbi
felülvizsgálati indítványban megjelölt azon
tartalom, amely az elsőfokú bíróság ítéletével
kapcsolatos, és amelyet a Kúria a korábbi
másodfokú határozatot hatályon kívül helyező
határozatával érdemben elbírált, azon részében
ugyanazon tartalommal benyújtott felülvizsgálati
indítványnak minősül, és ebben a körben kizárt, a
Kúria ezt jelen indítvány elbírálásakor vizsgálta.
A védő által hivatkozott felülvizsgálati okok a
következők:
A Be. 649. § (2) bekezdés d) pontja értelmében
eljárási szabálysértés miatt felülvizsgálati indítvány
terjeszthető elő, ha a bíróság a határozatát a 608. §
(1)
bekezdésében
meghatározott
eljárási
szabálysértéssel hozta meg.
A Be. 608. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a
másodfokú bíróság nem ügydöntő végzésével
hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét,
és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha az
ítélet meghozatalában a törvény szerint kizárt bíró
vett részt.
A Be. 608. § (1) bekezdés 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.
A Be. 649. § (1) bekezdése értelmében a büntető
anyagi jog szabályainak megsértése miatt
felülvizsgálati indítvány terjeszthető elő, ha a
bíróság a büntető anyagi jog szabályainak
megsértésével állapította meg a terhelt bűnösségét
[a) pont aa) alpont]; illetve, ha a bűncselekmény
törvénysértő minősítése miatt, illetve a Btk. más
szabályainak megsértésével szabott ki törvénysértő
büntetést vagy alkalmazott törvénysértő intézkedést
[b) pont ba) és bb) alpont].
A védő által a felülvizsgálati indítványában
hivatkozottak tartalmilag ezen felülvizsgálati
okoknak felelnek meg, azok alapján felülvizsgálati
eljárás lefolytatásának helye van.
A Kúria emellett a felülvizsgálati eljárás érdemi
lefolytatására figyelemmel, hivatalból vizsgálta,
hogy az ügyben a Be. 649. § (2) bekezdésében
foglalt, felülvizsgálati indítványban nem hivatkozott
eljárási szabálysértés megállapítható-e az ügyben.
Mindezek együtt jelentik a felülvizsgálati eljárás
tárgyát, a felülvizsgálat terjedelmét és korlátait.
A Kúria megállapította, hogy az V. r. terhelt
esetében a Be. 649. § (2) bekezdés d) pontjára és a
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608. § (1) bekezdés d) pontjára alapított
felülvizsgálati ok alaptalan.
A Be. 608. § (1) bekezdés d) pontjában írt ok abban
az esetben állapítható meg, ha a tárgyalást olyan
személy távollétében tartották meg, akinek a
jelenléte a törvény értelmében kötelező. A
felülvizsgálat általános szabályaira figyelemmel, a
Kúria a védő felülvizsgálati indítványának azon
részét, amelyben az V. r. terhelt mellett más
terheltre is utal, a Kúria nem vehette figyelembe,
mivel az V. r. terhelt védőjeként a felülvizsgálati
indítványban ezen okból – a terhelt távolléte
kapcsán – csak az V. r. terheltre kiható
körülményeket sérelmezheti.
A tárgyaláson való jelenlét akkor kötelező, ha ezt az
eljárás időpontjában hatályos büntetőeljárási
törvény, az elsőfokú eljárásban a korábbi Be.
rendelkezései kötelezővé teszik. Nem kötelező
annak a személynek a jelenléte a tárgyaláson,
akinek a kötelező jelenlétét a törvény nem írja elő,
függetlenül attól, hogy ez milyen törvényes ok
alapján van így. A Kúria utal rá, hogy
felülvizsgálatot megalapozó ok kizárólag az, ha a
tárgyaláson nem volt jelen olyan személy, akinek
jelenléte a törvény értelmében kötelező; ezen
túlmenően a jelenlét jogához kapcsolódó egyes
eljárási jogok és kötelezettségek teljesítése, a
jelenléthez vagy a tárgyalás megtartásához
kapcsolódó egyéb eljárási szabályok – amelyek
önmagukban nem képeznek felülvizsgálati okot –
nem vizsgálhatók.
A védő arra hivatkozott, hogy az V. r. terhelt
vonatkozásában valósult meg ez az ok, vagyis a
bíróság a tárgyalást az V. r. terhelt távollétében úgy
tartotta meg, hogy jelenléte a törvény értelmében
kötelező volt.
A Kúria megállapította, hogy ezek a feltételek nem
valósultak meg, az V. r. terheltnek az elsőfokú
bíróság eljárásában a tárgyaláson nem volt kötelező
a jelenléte, arra figyelemmel, hogy az elsőfokú
bíróság törvényi felhatalmazás alapján a terhelt
nyilatkozatára
figyelemmel
távolmaradását
engedélyezte,
ezen
túlmenően
azonban
megállapítható, hogy az V. r. terhelt ezen engedély
ellenére valamennyi tárgyalási napon megjelent és a
tárgyaláson jelen volt.
A Kúria megállapította, hogy a védő felülvizsgálati
indítványának erre vonatkozó részében alaptalanul
hivatkozott az elsőfokú bírósági eljárás idején nem
hatályos Be. 430. § (1)–(7) bekezdéseire. Az eljárási
cselekmények törvényességét a Be. 870. § (1)
bekezdésére figyelemmel a foganatosításakor
hatályban lévő eljárási törvény rendelkezései szerint
kell elbírálni, értelemszerűen nem kérhető számon
az ügyben eljáró bíróságon olyan szabály betartása,
amely az eljárási cselekmény idején még rá kötelező
hatályos szabályként nem létezett. A jogi
szaktudással rendelkező védő részéről nem
tekinthető jóhiszeműnek az a hivatkozás, amely az
ügyben eljáró bíróságon egy akkor még nem
hatályos, nem alkalmazandó jogszabályban
meghatározott feltételek betartását kéri számon.
A Kúria megállapította, hogy ugyancsak teljesen
alaptalan a korábbi Be. 535. § (1) bekezdésére
történő hivatkozás. A korábbi Be. az egyes eltérő
külön eljárások szabályait meghatározó Ötödik
Részében, a XXVI. Fejezetben szabályozza a
tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárást.
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Ennek az eljárásnak azonban kizárólag a korábbi
Be. 534., illetve 537. §-ában foglalt esetben van
helye, az 535. § (1) bekezdése ezen esetre határozza
azt meg, hogy az 537. §-ban szabályozott esetet
kivéve, a tárgyalásról lemondás alapján folytatott
eljárásra – amikor egyébként a bíróság az ügyész
indítványára nyilvános ülésen hozott ítélettel
dönthet az ügy tárgyában – nem kerülhet sor, ha a
terhelt a bűncselekményt bűnszervezetben követte
el.
A felülvizsgálati indítvánnyal támadott elsőfokú
eljárás nem ilyen külön eljárás volt, azaz általános
szabályok szerint került lefolytatásra, az ügyben
nem a tárgyalásról lemondás alapján született ítélet,
a bíróság ügydöntő határozatát tárgyaláson
lefolytatott kontradiktórius bizonyítási eljárás
lefolytatását követően hozta meg, amely tárgyaláson
először a részvétel kötelezettsége, majd saját
nyilatkozatát követően a részvételi lehetősége az V.
r. terhelt vonatkozásában fennállt, az V. r. terhelt
ezzel élt is az ügy iratai alapján.
Az ügyben eljáró elsőfokú bíróság az első tárgyalási
napon, 2017. február 14. napján az V. r. terheltet
önállóan román nyelvű tolmács jelenlétében
megtartott tárgyaláson – amely tolmács személyét
az V. r. terhelt elfogadta, és arról nyilatkozott, hogy
a tolmácsolást érti – kioktatta a távollétes eljárás
lehetőségéről és annak szabályairól. A tanács
elnökének kérdésére az V. r. terhelt úgy
nyilatkozott, hogy kéri: a bíróság a továbbiakban a
távollétében járjon el. Ezt követően a tanács elnöke
a 34/XII. számú végzésével kérelmének helyt adott,
és megállapította, hogy a továbbiakban a Be. 279. §
(2) és (3) bekezdése alapján az ő távollétében jár el.
A tanács elnöke ezt követően elbocsátotta az V. r.
terheltet, aki a tárgyalóteremből távozott.
A tárgyalás időpontjában hatályos korábbi Be. 279.
§-a rendelkezett a tárgyalásra történő idézésről és
értesítésről. A 279. § (3) bekezdése lehetővé tette,
hogy az idézéssel egyidejűleg a bíróság a vádlottat
tájékoztassa arról, hogy a tárgyalás a távollétében
megtartható, és vele szemben az eljárás befejezhető,
ha előzetesen bejelenti, hogy a tárgyaláson nem
kíván részt venni. A 279. § (4) bekezdése szerint, ha
a bíróság felhívása alapján a terhelt előzetesen
bejelenti, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni
és nincs védője, a bíróság a részére védőt rendel ki,
és a védőt a kitűzött határnapra idézi.
A korábbi Be. 281. §-a rendelkezik a tárgyalás
megnyitásáról. A korábbi Be. 281. § (1) bekezdése
alapján a tanács elnöke számba veszi a
megjelenteket és megállapítja, hogy az idézettek és
értesítettek jelen vannak-e, ettől függően
megvizsgálja, hogy a tárgyalást meg lehet-e tartani.
A korábbi Be. 281. § (2), (5) és (6), valamint (9)
bekezdésének összevetésével megállapítható, hogy
abban az esetben, ha olyan terhelt nem jelent meg a
tárgyaláson, aki a bíróság felhívására előzetesen
bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt
venni, a tárgyalás teljes egészében megtartható, a
bizonyítást le lehet folytatni és távollétében
ügydöntő határozatot is lehet hozni. Az ilyen
vádlottal szemben nincs helye kényszerintézkedés
alkalmazásának
és
a
tárgyalásra
történő
elővezetésének, az őt érintő bizonyítást teljes
terjedelmében le lehet folytatni, és vele szemben az
ügydöntő határozatot meg lehet hozni. A
hivatkozott szabályok arra az esetre állapítanak meg

eltérő rendelkezéseket, ha az a terhelt, akinek a
részére a bíróság engedélyezte, hogy a tárgyaláson
ne legyen jelen, nyilatkozatának megfelelően nincs
is jelen a tárgyaláson. A törvény szabályozásából az
következik, hogy ilyenkor a terhelt tájékoztatást
követően saját akaratából mond le a tárgyaláson
való jelenlétről, és ezért nincs jelen a tárgyaláson,
emiatt a törvény engedélye folytán jelenléte azon
nem is kötelező. A terhelt ugyanakkor alapvető
eljárásjogi
jogosultságából
következően
a
tárgyaláson akkor is megjelenhet, ha korábban ilyen
nyilatkozatot tett, ebben az esetben az ő jelenléti és
egyéb vádlotti jogaira a büntetőeljárási törvény
általános szabályai az érvényesek, eltérő
szabályozást a korábbi Be. nem tartalmaz.
[81] Mindezek alapján kettős következtetés vonható le:
egyfelől, ha a bíróság felhívására a terhelt bejelenti,
hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni, és ezt a
bíróság elfogadja, úgy az ő részvétele a tárgyaláson
a továbbiakban nem kötelező. Amennyiben a
tárgyaláson nem jelenik meg, úgy vele szemben a
bizonyítási eljárás lefolytatható, távollétében az
ügyben ítélet is születhet, vagy ilyen esetben a
tárgyalást az ő távollétében törvényesen meg lehet
tartani, az ő jelenléte az ilyen tárgyaláson nem
kötelező. Másfelől, amennyiben a bíróság
felhívására úgy nyilatkozik, hogy a tárgyaláson nem
kíván jelen lenni, ezt a bíróság tudomásul veszi, és a
tárgyaláson ezt követően megjelenik, úgy a jelenléti
kötelezettségét kivéve az általános szabályok
vonatkoznak rá. Mindebből az következik, hogy az
a terhelt, aki a bíróság felhívására a korábbi Be.
hivatkozott rendelkezései alapján bejelentette, hogy
a tárgyaláson nem kíván részt venni, a tárgyalás
azon részében, amelyen ezen elfogadott nyilatkozat
alapján nem vett részt, jelenléte nem volt kötelező, a
tárgyalás azon részében pedig, amelyen jelen volt,
jelenléte okán nem állapítható meg az ő távolléte.
Ezen okból kifolyólag nem állapítható meg az, hogy
a tárgyalást olyan személy távollétében tartották
volna meg, akinek a jelenléte a tárgyaláson kötelező
lett volna, mert az V. r. terhelt vagy részt vett a
tárgyaláson és akkor nem volt távol, vagy pedig
nem vett részt a tárgyaláson, de akkor bejelentett és
elfogadott nyilatkozata alapján az ő jelenléte nem is
volt kötelező.
[82] A Kúriának a tárgyalás előkészítése tárgyában
hozott 92. BK véleménye I. pontja értelmében a
tanács elnöke a tárgyalás előkészítése során a
korábbi Be. 263. § (1) bekezdésében megállapított
kötelezettségének teljesítése és a tárgyalás
kitűzésével (Be. 278. §) együtt járó feladatainak
elvégzése során, az ügy megismerése alapján ítéli
meg, hogy a tárgyalás a terhelt jelenlétében
megtartható-e.
Amennyiben
az
ügyre
felkészülésekor azt állapítja meg, hogy a korábbi
Be. 75. § (1) bekezdésében foglaltak előreláthatólag
akkor is teljesíthetők, ha a terhelt a tárgyalásról
távol marad, akkor az idézés kézbesítésével
egyidejűleg tájékoztatja, hogy a korábbi Be. 279. §
(3) bekezdésében biztosított lehetőséggel élhet.
[83] A hivatkozott BK vélemény II. pontja szerint a
vádlottnak nincs eljárási (alanyi) jogosultsága arra,
hogy a tárgyaláson személyes jelenlétéről
lemondjon. Ennek lehetősége a tárgyaláson kötelező
jelenlét fő szabályához [korábbi Be. 240. § (3)
bekezdés: ha e törvény másként nem rendelkezik, a
tárgyalás a jegyzőkönyvvezető, a terhelt, az ügyész
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és – ha a védő jelenléte a tárgyaláson kötelező –
védő nélkül nem tartható meg] képest kivételes,
melynek megengedését a törvény a bíróságra
(tanács elnökére) bízza. Az általános szabálytól
eltérés megengedése az ügy adatainak bírói
mérlegelésén múlik. Erre a tárgyalás folyamatában
később is van lehetőség, nem csak hivatalból, de
indítványra is.
A hivatkozott BK vélemény V. pontja szerint, ha a
terhelt – a bíróság tájékoztatására tett –
távolmaradást bejelentő nyilatkozata a tárgyalásnak
a korábbi Be. 281. § (5) bekezdése szerinti
megtartás alatt érkezik meg vagy a tárgyalás
elnapolása után, a bíróság – kötelező védelem
biztosítása mellett – az ügyet érdemben befejezheti
a terhelt távollétében.
A hivatkozott BK vélemény VII. pontja szerint a
tárgyalás egységes akkor is, ha eredendően több
napra tűzték ki, vagy ha a bizonyítás kiegészítése
miatt, illetve más okból elnapolták. A terhelt
tárgyalásról távolmaradást kérő nyilatkozata az
egész elsőfokú bírósági tárgyalásra vonatkozik,
ezért a távollét lehetőségére tájékoztatásnak csak
egy alkalommal kell megtörténnie akkor is, ha az
egyes tárgyalási határnapok között viszonylag
hosszabb idő telik el. A bíróság felhívásából jogot
szerzett terhelt önszántából dönt úgy, hogy a
tárgyaláson nem kíván jelen lenni. A tájékoztatás
azt is tartalmazza, hogy a bíróság a tárgyalást nem
csak megtarthatja a terhelt távollétében, de az
eljárást be is fejezheti. A terhelt ennek
tudomásulvételével választott úgy, hogy a
tárgyaláson nem kíván jelen lenni. Választását
tiszteletben kell tartani, hacsak azt az
igazságszolgáltatás működőképességének érdeke
nem írja felül. Ezért a távolmaradást kérő vádlotti
nyilatkozat annak a tudomásulvételével jelenti, hogy
a tárgyalás minden eseményéről, történéséről távol
kíván maradni, függetlenül azok eredményétől és
kimenetelétől. Ezért indokolatlan – és a
jogintézmény céljával, rendeltetésével ellentétes –
minden olyan elvárás, amely szerint a vádlottat a
bizonyítási eljárás eredményéről, változásairól, az
eredetileg vádban indítványozott tanúkhoz képest
további tanúk kihallgatásáról értesíteni kellene.
Ennek semmi törvényi alapja nincs. Kivételt képez
ez alól az ügyészi vádmódosítás, illetőleg a vádtól
eltérő minősítés lehetőségének bíróság általi
megállapítása. Erről a vádlottat értesíteni kell.
Amikor a terhelt tájékoztatását tudomásul véve a
tárgyalás távolmaradását kéri, majd a bíróság
eszerint jár el, akkor a terhelt jogainak és érdekeinek
védelméről a kötelező védelmet ellátott védő
hivatott gondoskodni [korábbi Be. 279. § (4) bek.].
A BK vélemény X. pontja szerint a terhelt a korábbi
Be. 279. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozata csak
az elsőfokú tárgyalásra vonatkozik, a másod- és a
harmadfokú eljárásban a tárgyalás, illetve nyilvános
ülés terhelt távollétében való megtarthatóságának
feltételeit önállóan kell vizsgálni, és a terhelt
előzetes bejelentésének kifejezetten azokra kell
vonatkoznia.
A Kúria a hivatkozott 92. BK véleménynek
megfelelően vizsgálta az ezzel kapcsolatos
szabályok betartását, és megállapította, hogy ennek
megfelelően az V. r. terhelt az első tárgyaláson is
megtehette az ezzel kapcsolatos bírói felhívásra
azon nyilatkozatát, hogy a tárgyaláson nem kívánt
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jelen lenni, ez a nyilatkozata egész végig az
elsőfokú eljárásban érvényes volt, mivel a régi – és
jelenlegi – Be. szabályai alapján is a tárgyalás
egységes akkor is, ha több tárgyalási napon tartják
meg. A Kúria megállapította, hogy a megismételt
másodfokú eljárást az általános szabályok szerint
folytatták le, a másodfokú eljárásban tartott
nyilvános
ülésen
az
V. r. terhelt jelenléte a Be. más szabálya alapján
nem volt kötelező.
Az V. r. terhelt nyilatkozatának megtételére azt
követően került sor, hogy a tanács elnöke őt az
általa elfogadott és értett tolmács jelenlétében,
valamint meghatalmazott védője jelenlétében
kioktatta a távollétes eljárás lehetőségéről és annak
szabályairól. A jegyzőkönyvből az állapítható meg,
hogy a bíróság a korábbi Be. erre vonatkozó
szabályairól és nyilatkozatának következményeiről
őt kioktatta, ezzel kapcsolatban a tárgyaláson
jelenlévő védője részéről észrevétel a tájékoztatással
kapcsolatban nem volt. A tárgyalási jegyzőkönyv
mint közokirat, az ellenkező bizonyításáig hitelesen
tartalmazza azt, hogy a tanács elnöke a terheltet a
távollétes eljárás lehetőségéről és annak szabályairól
kioktatta. A korábbi Be. 43. § (2) bekezdés f) pontja
értelmében a terhelt jogosult arra, hogy
büntetőeljárási jogairól és kötelezettségeiről, többek
között a bíróságtól felvilágosítást kapjon.
Az V. r. terhelt védője felülvizsgálati kérelmét
másodlagosan a Be. 648. § b) pontjára, valamint a
649. § (2) bekezdés d) pontjára alapította a Be. 608.
§ (1) bekezdés b) pontjában írt eljárási
szabálysértésre figyelemmel. A védő felülvizsgálati
indítványában kifejtettek lényege az, hogy az
ítéletek meghozatalában a Be. 14. § (1) bekezdés e)
pontja szerint törvényi okból kizárt bíró vett részt,
mert mind az első fokon eljáró bíró, mind a
másodfokon eljáró bírói tanács objektivitása iránt
megalapozott kételyek fogalmazhatóak meg, az
ítélet meghozatalában mind a két bírósági eljárási
szakban olyan bíró vett részt, akitől az ügy
elfogulatlan megítélése egyéb szubjektív okból nem
várható. A védő ezt a bíróság tekintetében arra
alapozta, hogy az általa megjelölt, részben a
nyomozás során a védő által hivatkozott eljárási
szabályok megsértésének vizsgálatát a bírósági
eljárásban nem végezték el megfelelően, nem tették
lehetővé, hogy a védelem ezeket a bizonyítékokat,
valamint a bizonyítási eljárás törvényességét
megismerhessék és kontradiktórius eljárásban
vitassák, erre figyelemmel a bírói bizonyítás
tisztasága és megbízhatósága, végső soron az eljárt
bírák objektivitása és pártatlansága szubjektív okból
alappal kérdőjelezhető meg.
A másodfokon eljárt bírói tanács elnökével szemben
pedig
álláspontja
szerint
a
pártatlanság
megkérdőjelezésére ezeken túl alapot ad az is, hogy
a hatályon kívül helyezett másodfokú eljárásban
eljáró bírói tanács tagjának utóbb a Kúria által
felülvizsgálati eljárásban megállapított kizártságát
korábban nem jelezte az eljáró másodfokú bíróság
elnökének, noha alappal vélelmezhető, hogy az ügy
iratainak ismeretében erről tudomással bírt.
A védő felülvizsgálati indítványa ebben a részében
is alaptalan.
A Kúria először is az indítványban foglaltak teljes
körű értékelése keretében vizsgálta, hogy a védő
által felülvizsgálati indítványban megjelölt, a
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nyomozás során az indítvány szerint elkövetett
eljárási szabálysértések, valamint az ügyben eljáró
bíróságoknak a bizonyítási eljárás lefolytatása során
ezek vizsgálata és értékelése, azok elmaradása, az
ezzel kapcsolatos indokolási kötelezettség teljesítése
és a lefolytatott vizsgálat mértéke felülvizsgálati
eljárás alapját képezhetik-e.
A Be. 648. § b) pontja értelmében, a jogerős
ügydöntő határozattal szemben felülvizsgálatnak az
eljárási szabályok megsértése miatt is helye van, azt
azonban, hogy mely eljárási szabálysértésekre
történő hivatkozással van helye a rendkívüli
jogorvoslatnak, a Be. 649. § (2) bekezdése
határozza meg. Ezen eljárási szabálysértések köre
nem tágítható, az e körön kívül eső eljárási
szabálysértések miatt felülvizsgálati indítvány
előterjesztésének nincs helye.
A Be. 649. § (2) bekezdésében meghatározott
eljárási szabálysértések a következők:
a bíróság a határozatát
a) joghatóság hiányában
b) magánindítvány, feljelentés, vagy a legfőbb
ügyésznek a 4. § (9) bekezdésében vagy a Btk. 3. §
(3) bekezdésében meghatározott rendelkezése
hiányában,
c) nem az arra jogosult által emelt vád alapján,
d) a 608. § (1) bekezdésében meghatározott eljárási
szabálysértéssel vagy
e) a súlyosítási tilalom megsértésével hozta meg.
A Be. 608. § (1) bekezdésében meghatározott
eljárási szabálysértések a következők:
a) a bíróság nem volt törvényesen megalakítva,
vagy a tárgyaláson a tanács tagjai nem voltak
mindvégig jelen,
b) az ítélet meghozatalában a törvény szerint kizárt
bíró vett részt,
c) a bíróság hatáskörét túllépte, katonai
büntetőeljárásra vagy más bíróság kizárólagos
illetékességébe tartozó ügyet bírált el,
d) a tárgyalást olyan személy távollétében tartották
meg, akinek a jelenléte a törvény értelmében
kötelező,
e) a bíróság az 567. § (1) bekezdés a)–b) és d)–e)
pontjaiban, valamint a (2) bekezdésében
meghatározott
valamely
ok
törvénysértő
megállapítása miatt az eljárást megszüntette,
f) az elsőfokú ítélet indokolása a rendelkező résszel
teljes mértékben ellentétes.
A felülvizsgálati indítványban hivatkozott, a
nyomozás során az indítvány szerint megvalósuló,
illetőleg a bíróság eljárásában ezek értékelésével
kapcsolatosan kifogásolt eljárási szabálysértések
megvalósulásuk
esetén
sem
tartoznak
a
felülvizsgálattal támadható eljárási szabálysértések
körébe. Változatlanul irányadó az az ítélkezési
gyakorlat, mely szerint a nyomozás során elkövetett
eljárási szabálysértések miatt nincs helye
felülvizsgálatnak. Azok relatív szabálysértést
valósítanak meg, amelyek nem tartoznak a
felülvizsgálati eljárás alapjául szolgáló eljárási
szabálysértések körébe (BH 2015.154.).
Az indokolási kötelezettség megsértése csak abban
az esetben képez felülvizsgálati okot, ha az ítélet
indokolása a rendelkező résszel teljes mértékben
ellentétes. Az indokolás abban az esetben ellentétes
teljes mértékben a rendelkező résszel, ha a
büntetőjogi főkérdések tekintetében, a bűnösség
megállapítása, a büntetőjogi jogkövetkezmények

kiszabása körében az indokolás teljesen ellentétes a
rendelkező résszel.
[98] A Be. 650. § (2) bekezdése értelmében a
felülvizsgálati indítványban a jogerős ügydöntő
határozat által megállapított tényállás nem
támadható. A felülvizsgálat mint rendkívüli
jogorvoslat, az ügydöntő határozat egyes súlyos, a
törvényben meghatározott jogi hiányosságainak
orvoslására és nem az esetleges ténybeli
hiányosságok orvoslására szolgál. A törvény ezért
még a felülvizsgálati eljárás lefolytatása során sem
teszi lehetővé azt, hogy a megállapított tényállást,
illetve az ahhoz vezető okfolyamatot a Kúria
vizsgálja. A Be. 659. § (1) bekezdése értelmében 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.
[99] Mindezek alapján a védő másodlagos indítványában
megjelölt,
az
ügyben
eljáró
bíróságok
pártatlanságának hiányát alátámasztani hivatott
eljárási szabálysértések, melyeknek egy része a
nyomozás
során
lefolytatott
bizonyítási
cselekményekkel kapcsolatos, más részben pedig az
ügyben
eljáró
bíróságok
bizonyítékok
értékelésének, bizonyítékok törvényességének és
felhasználhatóságának vizsgálatával, a bizonyítási
eljárás lefolytatásával és terjedelmével, az ezzel
kapcsolatos indokolási kötelezettség teljesítésével,
illetőleg ennek terjedelmével kapcsolatosak,
törvényben kizártak.
[100]A védő a Legfőbb Ügyészség indítványára tett
észrevételében maga is egyértelműsíti, hogy az
általa megjelölt eljárásjogi szabályok megsértését, a
bizonyítékok beszerzésének, felhasználhatóságának,
értékelésének körülményeit csak annak bizonyítása
érdekében jelölte meg, hogy álláspontja szerint az
eljárt bíróságok nem megfelelően biztosították a
jogerős határozat tényalapjául vett bizonyítékok
beszerzésének, felhasználásának, értékelésének
alapjogi, eljárási törvényi garanciák alapján történő
vizsgálatát és védői vitatását, és ezek alapján
megalapozott kételyek fogalmazhatók meg a
perbíróságok objektivitása iránt.
[101]A Kúria ezt követően megvizsgálta, hogy a
felülvizsgálati indítvány ezzel kapcsolatos érvelése
alapján megállapítható-e az, hogy az ügyben a Be.
14. § (1) bekezdés e) pontjára figyelemmel olyan
bíró vett részt, akitől az ügy elfogulatlan elbírálása
nem volt elvárható, és erre figyelemmel az
ügydöntő határozatok meghozatalában ezen okból
kizárt bíró vett részt; illetőleg vizsgálta azt is, hogy
kizárási ok bejelentése felülvizsgálati eljárás
alapjául szolgálhat-e, felülvizsgálati eljárásban jelen
ügyben vitatható-e.
[102]A Kúria mindezek alapján a következőket állapította
meg:
[103]Arra figyelemmel, hogy az elsőfokú bíróság
eljárásában a korábbi Be. volt hatályban, a hatályon
kívül helyezési ok, így a felülvizsgálati ok
megállapíthatóságánál
az
elsőfokú
bíróság
eljárásában
hatályos
törvény
vonatkozó
rendelkezéseit kell figyelembe venni.
[104]A korábbi Be. 21. § (1) bekezdés e) pontja
értelmében bíróként nem járhat el, akitől az ügy
elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.
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[105]A korábbi Be. 373. § (1) bekezdés II. b) pontja
alapján feltétlen hatályon kívül helyezést
eredményező eljárási szabálysértés valósul meg, ha
az ítélet meghozatalában a törvény szerint kizárt
bíró vett részt.
[106]A következetes bírói gyakorlat szerint a bíró
kizárásának lehetséges okát az ügyhöz kötötten kell
vizsgálni, és esetileg kell tisztázni, hogy az eljáró
bíró esetében az elfogultság megállapítható-e. Az
erre vonatkozó bejelentést ugyanakkor alapos és
konkrét okokkal kell alátámasztani. Az elfogultság
általános szinten történő megfogalmazása, amely
közvetett összefüggésbe sem hozható a bíró
személyével, nem alkalmas a kizárási ok
megvizsgálására.
[107]Az Alkotmánybíróság a 25/2013. (X. 4.) AB
határozatában rámutatott arra, hogy a kizárási
indítványok egyébként sem korlátlanul, hanem csak
az eljárási törvény által előírt szigorúbb rendben
gyakorolhatók; azaz a felülvizsgálati eljárás során is
irányadó a (korábbi) Be. 23. § (3) bekezdésében
foglalt rendelkezés, mely szerint az elfogultság mint
kizárási ok a felülvizsgálati eljárásban is csak akkor
áll fenn, ha a kérelmező első ízben kíván olyan
konkrét
körülményt
érvényesíteni,
melyről
bizonyítja, hogy arról a jogerős ítélet meghozatalát
követően szerzett tudomást.
[108]A felülvizsgálati indítványában a védő nem az
eljáró bíró személyéhez kötődő elfogultsági okot
(nem az ügyben eljáró bíró viselkedésével,
megnyilvánulásával, előítéletes magatartásával
kapcsolatos, illetve az eljárás más résztvevőjével
kapcsolatos viszonyrendszerben értelmezhető,
személyes vagy más olyan kapcsolatot, amely
alapján külső szemlélő is feltételezhetné a
pártatlanság hiányát) jelöl meg, hanem az eljárási
cselekmények lefolytatása menetét és módját
kifogásolja. A Kúria megállapította: annak a
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 a vele szemben törvényben
meghatározott kizárási ok áll fenn, vagy 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
orvosolhatók,
önmagában azonban nem eredményezhetik az
ügyben eljárt bíró kizárását, kivéve, ha ezen
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magatartása 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, mely az eljárás egyes résztvevőjéhez vagy
más személyhez – aki meghatározó az eljárás
lefolytatása menetében fűződő kapcsolatrendszer
okán – kapcsolódása miatt objektíven is
feltételezhetővé teszi, hogy ezen személyes
kapcsolatra figyelemmel az eljárás elfogulatlan
lefolytatása tőle nem várható.
[109]A Kúria emellett megállapította: nyilvánvaló, hogy
a felülvizsgálati indítványt benyújtó védőnek már a
jogerős befejezés előtt tudomása volt az általa
megjelölt
azon
vélelmezett
eljárási
szabályszegésekről, amelyekre az eljárt bíró
pártatlanságának hiányát alapozza, ilyen okból sem
az V. r. terhelt, sem védője nem terjesztett elő
kizárás iránti indítványt az ügyben eljáró bíróval
szemben.
[110]Az ügyben eljáró elsőfokú bíróság tagjaival
szemben egyéb szubjektív vagy objektív
pártatlansági okot a védő nem jelölt meg.
[111]A Kúria rámutat arra, hogy a megismételt
másodfokú eljárásban a Be. 14. § (1) bekezdés e)
pontja a korábban hatályos korábbi Be. 21. § (1)
bekezdés e) pontjával azonos módon szabályozza a
kizárási okot, emellett a Be. 608. § (1) bekezdés b)
pontja a korábbi Be. 373. § (1) bekezdés II. b)
pontjával azonos módon tartalmazza a hatályon
kívül helyezést eredményező eljárási okot. Emiatt a
kizárt bíró eljárására alapított felülvizsgálatra a Be.
649. § (2) bekezdése alapján a korábbi Be. 416. §
(1) bekezdés c) pontjával egyezően lehetőség van.
Mindezek tükrében az Alkotmánybíróság 25/2013.
(X. 4.) AB határozatában foglaltak a jelenlegi Be.
vonatkozásában is irányadóak.
[112]A hivatkozott határozatában az Alkotmánybíróság
kimondta: az Alaptörvény XXVIII. cikk (1)
bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény,
hogy a korábbi Be. 416. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott
felülvizsgálati
eljárást
megalapozhatja a Be. 21. § (1) bekezdés e)
pontjában foglalt elfogultsági okra alapított
felülvizsgálati indítvány (rendelkező rész 1. pont)
abban az esetben is, ha a kizárási ok a jogerős
döntés meghozatalát követően merült fel; a törvény
egyéb szabályainak megfelelő felülvizsgálati
indítványt érdemben kell vizsgálni, értékelni és
elbírálni (indokolás [50]).
[113]Az AB határozat értelmében a bíró elfogultságára
hivatkozás csak azok esetében képezhet
felülvizsgálati okot, „akik első ízben, olyan konkrét
körülményt kívánnak érvényesíteni, amelyről
bizonyítják, hogy a jogerős ítélet meghozatalát
követően szereztek tudomást” (indokolás [40]).
[114]A terhelt és az érdekében eljáró védő a jogerős ítélet
meghozatala előtt szükségképpen ismeretében volt
annak, hogy – állítása szerinti szabálysértések
miatt – szerintük elfogult bíró járt el, ezért
ugyanezen körülmény nem új, az Alkotmánybíróság
határozatában kifejtettek alapján nem képezhet
felülvizsgálati okot.
[115]Miután a 25/2013. (X. 4.) AB határozat kizárólag
azok számára nyitotta meg a felülvizsgálati utat,
akik a bíróság ügydöntő határozatának jogerőre
emelkedése
után
szereztek
tudomást
az
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elfogultságról,
a
felülvizsgálati
indítványt
előterjesztő védő részéről nem teljesült az „utólagos
első ízben” vitathatóság feltétele. A fentiekre
tekintettel a védő felülvizsgálati indítványa az ítélet
meghozatalában a törvény szerint kizárt bíró
részvételére alapított része a törvényben kizárt.
Ugyanezek
érvényesülnek
a
megismételt
másodfokú eljárásban eljáró bírói tanács tagjaival
kapcsolatosan is.
[116]A Kúria emellett rámutat: azt a törvényi feltételt,
miszerint az ügy elfogulatlan megítélése valamely
bírótól nem várható, csak az adott konkrét ügy
valóságos tényei alapján lehet megállapítani, s csak
olyan feltárt adatok alapján, amelyek a bíró
pártatlanságát illetően ésszerű (megalapozott)
kételyt ébreszteni alkalmasak (EBH 2014.B.4.).
Ezen ún. relatív kizárási ok esetében mérlegelni
kell, hogy alkalmazásának feltételei fennállnának-e.
Az a védői hivatkozás, hogy a megismételt
másodfokú eljárásban eljáró tanács elnökétől az ügy
elfogulatlan elbírálása azért nem lenne elvárható,
mert a korábbi, egyébként a Kúria határozatával
hatályon kívül helyezett másodfokú határozat
meghozatalát megelőző eljárásban nem észlelte, és
nem jelentett be kizárási okot a tanácsa azon
tagjával szemben, akivel szemben a kizárási ok
fennállását (egyébként objektív okból) a Kúria
megállapította, erre nem alkalmas. Abban az
esetben, ha az ügyben a megismételt másodfokú
eljárásban eljáró tanács elnöke a korábbi eljárás
során nem észlelte a tanács tagjával szemben
fennálló objektív kizárási okot, ez éppen e
tudattartalmának hiánya miatt nem alkalmas a
pártatlanság befolyásolására. Amennyiben a
korábban eljáró tanács tagjának kizártságát észlelte,
és annak bejelentését elmulasztotta, ugyancsak nem
alkalmas annak megállapítására, hogy a
felülvizsgálattal támadott, megismételt másodfokú
eljárásban a korábban kizárt bíró nélkül eljáró
tanács eljárásában és a határozat meghozatalában
nem lenne tőle elvárható az ügy elfogulatlan
elbírálása, mivel a megismételt másodfokú
eljárásban a korábbi kizárási ok nem állt fenn, így
ez értelemszerűen nem hozható semmilyen módon
összefüggésbe a megismételt másodfokú eljárás
lefolytatásával és a másodfokú határozat
meghozatalával. Az ügyben másodfokon eljáró
tanács tagjaival szemben olyan körülmény, amely
szubjektív vagy objektív okból alátámasztaná azt,
hogy a megismételt másodfokú eljárásban eljáró
bíráktól az ügy elfogulatlan megítélése nem volt
elvárható, nem állapítható meg, és ilyen tényre – a
hivatkozott vélelmezett eljárási szabálysértéseken
túl – a felülvizsgálati indítvány sem hivatkozik.
[117]A Kúria emellett azt is megállapította, hogy a
megismételt másodfokú eljárásban értelemszerűen
ismert volt az V. r. terhelt és védője számára is az,
hogy a Kúria a korábbi másodfokú határozatot azért
helyezte hatályon kívül, mert a másodfokú határozat
meghozatalában kizárt bíró vett részt, erre
figyelemmel az Alkotmánybíróság határozatában
foglaltakra
tekintettel
ez
nem
képezhet
felülvizsgálati okot, mivel nem első ízben érvényesít
olyan konkrét körülményt, amelyről a jogerős ítélet
meghozatalát
követően
szereztek
tudomást
(25/2013. (X. 4.) AB határozat indokolás [40]).
[118]A Kúria mindezek ellenére a védőnek a pártatlan
eljárással
kapcsolatosan
kifejtett
érveit
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megvizsgálta, és azzal összefüggésben a
következőkre mutat rá:
[119]A védő felülvizsgálati indítványában hivatkozott az
EJEB (Emberi Jogok Európai Bírósága, a
továbbiakban: Bíróság) nagykamarai Micallefügyben lefektetett szempontjaira, azokat azonban
nem részletezte.
[120]A hivatkozott Micallef v. Málta (17056/06. számú,
2009. október 5-i döntés) indokolásának a bírói
függetlenségre és pártatlanságra vonatkozó jelen
ügy
szempontjából
figyelembe
vehető
megállapításai a következők:
[121]A pártatlanság általában az előítéletesség vagy
elfogultság hiányát jelenti és ennek megléte
többféleképpen vizsgálható. Az Egyezmény 6. cikk
1) pontjának való megfelelés eldöntése során – a
Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint – a bíró
pártatlanságát a szubjektív és az objektív teszt
alapján kell megállapítani.
[122]A szubjektív teszt során az adott bíró személyes
meggyőződését és magatartását kell figyelembe
venni, vagyis azt, hogy a bírónak volt-e személyes
jellegű előítélete, elfogultsága egy adott ügyben. Az
objektív teszt pedig arra irányul, hogy a bíróság és
annak összetétele nyújtott-e elegendő garanciát
ahhoz, hogy kizárjon minden jogos kétséget a
pártatlanság megsértésével kapcsolatban. (93. §)
[123]A szubjektív teszt lefolytatása kapcsán a Bíróság
ítélkezési gyakorlatában már régóta bevált elv, hogy
az ellenkező bizonyításáig azt kell vélelmezni, hogy
a bíró elfogulatlan, pártatlan. A bizonyítás során azt
kell vizsgálni, hogy a bíró maga személyes okokból
ellenséges vagy rosszindulatú volt-e. (94. §)
[124]A pártatlanság kérdését felvető ügyek túlnyomó
többségében a Bíróság az objektív tesztre
összpontosított. Ettől függetlenül nem lehet a két
tesztet elválasztani, mivel mindkét szempont fontos:
nemcsak objektív módon, külső szemlélő
szemszögéből merülhet fel a pártatlansággal
kapcsolatban kétely (objektív teszt), hanem az
ítélkezéssel is, ezért személyes meggyőződésének
kérdésére is kell figyelni (szubjektív teszt). Utóbbit
nehezebb bizonyítani, és éppen ezért fontos az
objektív teszt, mint garancia a pártatlanság
megkérdőjelezése során. (95. §)
[125]Az objektív teszt lefolytatásakor meg kell határozni,
hogy a bíró magatartásától teljesen függetlenül
vannak-e olyan tények, amelyek kétséget
ébresztenek a pártatlanságát illetően. Ez azt jelenti,
hogy annak eldöntése során, hogy egy adott ügyben
van-e jogos okunk attól tartani, hogy egy adott bíró
vagy bírói testület nem pártatlan, a résztvevő
személyek álláspontja fontos, de nem döntő. Ami
döntő, az az, hogy ez a félelem objektíve
megalapozottnak tekinthető-e. (96. §)
[126]Az objektív vizsgálat többnyire az eljárás résztvevői
között fennálló hierarchikus vagy egyéb
kapcsolatokra vonatkozik. Ezért minden ügyben el
kell dönteni, hogy a szóban forgó kapcsolat olyan
jellegű-e és mértékű-e, amely a pártatlanság hiányát
jelzi a bíróság részéről. (97. §)
[127]A Bíróság megállapította, hogy az érintett ügyben a
máltai jog két szempontból is hiányos volt az eljárás
idején, egyfelől nem voltak olyan szabályok,
amelyek automatikussá tehették volna a bírák
számára azt, hogy olyan ügyekben, amelyekben
felmerül az aggály a pártatlansággal kapcsolatban, a
kizárási okot bejelenthessék, másrészről a máltai jog
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szerint nem volt problematikus és megtámadható a
bíró és az ügyvéd közötti testvéri kapcsolat. A
törvény így önmagában nem nyújtott megfelelő
garanciákat a szubjektív és az objektív pártatlanság
tekintetében. (100. §)
[128]Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. cikk (1)
bekezdése meghatározza, hogy a bíróság az eljárás
során pártatlan kell, hogy legyen. A pártatlanság az
elfogultság és az előítélet hiányára is kiterjed, több
módon is tesztelhető. Az adott körülményektől
függően a pártatlanság és a függetlenség elvei – a
szoros kapcsolat miatt – együttes vizsgálatot
igényelnek [Wettstein kontra Svájc, 43. §; Micallef
kontra Málta (GC), 93. §].
[129]A Micallef-ügy alapján meghatározottak szerint a
Bíróság szubjektív és objektív tesztet is végezhet
pártatlanság megítélése során. Ettől függetlenül
nincs tiszta elválasztás a szubjektív és objektív
pártatlanság között, minthogy egy bíró viselkedése
nem csupán egy külső szemlélő szempontjából
ébreszthet kétséget a pártatlansága tekintetében
(objektív teszt), de felvetheti a bíró személyes
meggyőződésének kérdését is (szubjektív teszt).
Ezért egyes ügyekben, ahol nehéz lehet olyan
bizonyítékot szolgáltatni, amely megdönti a bíró
szubjektív pártatlanságának vélelmét, az objektív
pártatlanság
követelménye
további
fontos
garanciákkal szolgál [Micallef kontra Málta (GC),
95. §, 101. §].
[130]A szubjektív teszt alkalmazásakor a Bíróság állandó
gyakorlata, hogy „a bíró személyes pártatlanságát
feltételezni kell, amíg nincs bizonyíték az
ellenkezőjére” [Le Combte, Van Leuven De Meyere
kontra Belgium, 58. §; Micallef kontra Málta (GC),
94. §]. A Bíróság gyakorlatában hosszú ideje
megtalálható az az elv, hogy a bíróságot személyes
előítélettől és elfogultságtól mentesnek kell
véleményezni (egyebek mellett Driza kontra
Albánia, 75. §).
[131]A Bíróság gyakorlatában a bírói pártatlanság
hiányának kérdése többek között funkcionális
jellegű helyzetekben is felmerülhet, melynek egyik
esete a különböző bírói funkciók gyakorlása. Ilyen
jellegű
helyzetnek
tekinthető
a
magyar
büntetőeljárási törvényben szabályozott azon
helyzet, amely szerint a vádemelést követő bírósági
eljárásból ki van zárva az a bíró, aki a vádemelést
megelőzően nyomozási bíróként járt el vagy a
nyomozási bíró határozata elleni jogorvoslat
elbírálásában vett részt. Jelen ügyben az ilyen
jellegű kizárási okot a bíróságok figyelembe vették,
a korábbi másodfokú eljárásban hozott határozat
hatályon kívül helyezésére a Kúria által egy
korábban benyújtott felülvizsgálati indítvány
alapján éppen ezen okból került sor. A Kúria
ugyanakkor a korábbi felülvizsgálati indítványt
azon részében nem tartotta megalapozottnak, amely
az ügyben másodfokon eljárt tanács elnökével
szemben került előterjesztésre, figyelemmel a
büntetőeljárási törvény ezen kizárási ok tekintetében
időponti korlátot meghatározó, Alkotmánybíróság
által vizsgált és meg nem semmisített rendelkezése
alkalmazását
figyelembe
véve
(Kúria
Bfv.III.1010/2018/47.).
[132]A Bíróság személyes jellegű helyzetek fennállása
alapján is megállapíthatja a pártatlanság elvét
(Plangborger kontra Svédország, 35. §; Gautrin és
mások kontra Franciaország, 59. §), például, ha
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szakmai vagy személyes kapcsolat van a bíró és a
fél vagy a fél ügyvédje között [többek között
Pestcador valero kontra Spanyolország, 27. §,
Micallef kontra Málta (GC), 102. §].
[133]A Kúria megállapította, hogy a rögzített
szempontrendszer alapján jelen ügyben a
pártatlanság megsértését a Be. bíró kizárását
megalapozó, korábbi Be. 21. § (1) bekezdés e)
pontja, illetve Be. 14. § (1) bekezdés e) pontja
szerinti elfogultságot nem lehet észlelni. Az ügyben
eljáró bíróságok magatartása a szubjektív teszt
alapján sem mutat elfogultságot, nem állapítható
meg az ügyben eljáró bírók személyes jellegű
előítélete, elfogultsága, az ellenkező bizonyításáig
pedig azt kell vélelmezni, hogy a bíró elfogulatlan,
pártatlan. Az objektív teszt szempontrendszere
alapján sem lehet rögzíteni az ügyben eljáró bírók
elfogultságát. Az ügyben nem lehet megállapítani
azt, hogy olyan tények állnának fenn, mely alapján
objektíve jogos volt attól tartani, hogy az ügyben
eljáró bíró vagy bírói tanács nem pártatlan. E
tekintetben a résztvevő személyek, az V. r. terhelt és
védője álláspontja fontos, de nem döntő. Ami döntő,
az az, hogy ez a félelem objektíve megalapozottnak
tekinthető-e.
[134]A Kúria megállapította továbbá, hogy az első- és a
másodfokú bíróság által lefolytatott eljárás során az
V. r. terhelt védelmének érdekében védő járt el, aki
minden tárgyaláson részt vett. Az V. r. terhelt a
bíróság eljárásában részt vett, az elsőfokú bíróság
eljárásának minden tárgyalásán jelen volt, a
másodfokú eljárásban is részt vett, a másodfokú
bíróság által tartott nyilvános ülésen részt vehetett,
részvételi joga biztosítva volt. Az ügyben az V. r.
terhelt részére tolmács került biztosításra, az V. r.
terhelt az eljáró tolmács személyét elfogadta, a
tolmácsolást értette. Az V. r. terhelt és védője a
bizonyításban részt vett, az eljárási cselekményeken,
a tárgyaláson és a nyilvános ülésen vallomást,
észrevételt, nyilatkozatot tehetett, a tárgyalási
jegyzőkönyvek alapján erre több alkalommal sor
került. Az V. r. terhelt az eljárás során
anyanyelvének használatával kommunikálhatott a
bírósággal,
észrevételeinek,
indítványainak
előterjesztésére joga volt, ezzel élt is. Az V. r.
terhelt eljárási jogairól és kötelezettségeiről
felvilágosítást kapott, érdekében védő járt el, akinek
a régi és az új büntetőeljárási törvény alapján is
kötelezettsége volt a terhelttel a kapcsolatot
késedelem nélkül felvenni, a terhelt érdekében
minden törvényes védekezési eszközt és módot
kellő időben felhasználni, a terheltet a védekezés
törvényes eszközeiről felvilágosítani, a jogairól
tájékoztatni, a terheltet mentő, illetőleg a
felelősségét
enyhítő
tények
felderítését
szorgalmazni, joga volt a védelem érdekében az
ügyben tájékozódni, a jogszabályokban biztosított
lehetőségek és feltételek keretei között adatokat
szerezni és gyűjteni [korábbi Be. 50. § (1) és (2)
bek., Be. 42. § (4) bek.]. A terhelt érdekében eljáró
védő az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának
meghozatala előtt perbeszédet tartott, amelyben
lehetősége volt a lefolytatott bizonyítási eljárást, a
bizonyítékokat, azok értékelését vitatni, kifogásolni
és saját érveit előterjeszteni, ugyancsak lehetősége
volt a másodfokú bíróság határozatának
meghozatala előtt a nyilvános ülésen az elsőfokú
bíróság
ítéletével
kapcsolatosan,
annak
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megalapozottságával, az általa felülvizsgálati
eljárásban kifogásolt eljárási szabálysértésekkel
kapcsolatosan álláspontját előadni. Mindezekre az
V. r. terheltnek is lehetősége lett volna, amennyiben
a nyilvános ülésen jelenléti és felszólalási jogával él.
[135]A védő felülvizsgálati eljárásban kifejtett
álláspontjával szemben a bírósági eljárás
lefolytatása, a bizonyítás felvétele kontradiktórius
eljárásban történt, az eljárás ügyiratai alapján a
büntetőeljárási törvények szerint meghatározott
módon zajlott a bizonyítás lefolytatása, melynek
során mind az ügyész, mind a védő élhetett a
bizonyítással kapcsolatos jogaival. A bíróság a
személyi bizonyítékokat szolgáltató személyek, a
terheltek és a tanúk kihallgatását tárgyaláson
kontradiktórius eljárásban végezte, a tárgyaláson
kihallgatott személyekhez a jelenlévő jogosultak
kérdéseket intézhettek, észrevételt tehettek, a
bizonyítás anyagává tett egyéb bizonyítási
eszközöket a bíróság a tárgyaláson a közvetlenség
elvének megfelelően tette a bizonyítás anyagává, az
ismertetésre a jelenlévő jogosultak, így többek
között az V. r. terhelt védője is észrevételt tett és
indítványt tehetett, kérhette annak kiegészítését,
ezen jogaira a jelenlévőket figyelmeztették is. A
védő nem hivatkozhat olyan jog gyakorlásának
elmulasztására, amely számára biztosítva volt, és
amelynek megtétele védői kötelezettségeinél fogva
kötelező volt. Az, hogy bíróság a nyomozás során
lefolytatott bizonyítást, a beszerzett bizonyítékok
felhasználását, a bizonyítékok törvényességének
vizsgálatát, azok kirekesztését nem a védő által
kívánatosnak tartott módon és mértékben végezte el,
illetve a védő által hivatkozott, attól eltérő jogi
álláspontra helyezkedett ezen kérdésekben, nem
szolgálhat a pártatlanság hiánya megállapításának
alapjául. A bírónak ugyanis nem csak joga, de
kötelezettsége is, hogy annak a személynek a
büntetőjogi felelősségéről döntsön, aki ellen vádat
emeltek, köteles a vádat kimeríteni arra
figyelemmel, hogy a büntetőeljárásban a vád, a
védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül
[korábbi Be. 1. §, 2. § (3) és (4) bek.; Be. 5. §, 6. §
(1), (2), (3) bek.]. A bírák függetlenek és csak a
törvénynek
vannak
alárendelve,
ítélkezési
tevékenységükben nem utasíthatók. A bíróság dönt
büntetőügyben [Magyarország Alaptörvénye 26.
cikk (1) bek., 25. cikk (2) bek.].
[136]Az ügyben eljáró bíróságok a többek között az V. r.
terhelt ellen emelt vád tárgyában döntöttek,
megállapították az V. r. terhelt büntetőjogi
felelősségét, az ő vonatkozásában a vádat
kimerítették. Ebben a körben a tényállást a bíróság
által lefolytatott bizonyítási eljárásra alapozták,
amelyben az ítélkező tevékenységtől a vád és a
védelem is elkülönült, a bizonyítási eljárás
lefolytatása során a bíróság előtti eljárásban a
vádnak és a védelemnek azonos jogosultságai
voltak, az eljárás lefolytatása során a bíróság olyan
tevékenysége nem állapítható meg, hogy a
bizonyítási eljárás lefolytatásakor a vádat a
védelemmel szemben előnybe hozta volna, illetve a
bíróság eljárásában eltérő módon kezelte volna. A
bíróság eljárásában ugyancsak nem állapítható meg
az, hogy az V. r. terhelt és védője vonatkozásában
jogkorlátozó
magatartást
tanúsított
volna,
törvénysértő módon akadályozta volna a védő és a
terhelt jogainak gyakorlását. A felülvizsgálati
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indítványában a védő sem hivatkozik arra, hogy
védelmi jogaiban a bíróság által korlátozva lett
volna, a megjelölt eljárásjogi törvényi, alapjogi
hiányosságokat a bíróság bizonyítékbeszerző,
bizonyíték
felhasználásának
engedélyező,
bizonyítékértékelő tevékenységének, valamint az
ezzel
kapcsolatos
indokolásának
az
elégtelenségében
látta.
A
bíróság
ilyen
tevékenysége pedig egyenlő módon hat ki az
ügyben eljáró valamennyi félre. Az, hogy a bíróság
a nyomozás során beszerzett bizonyítékok
törvényességét milyen mértékben vizsgálta, a
bizonyítást milyen elvek alapján folytatta le, a
bizonyítékok törvényességét milyen alapon és
milyen részletes indokolással állapította meg,
továbbá mely bizonyítékot egyenként és
összességében hogyan értékelt, olyan tevékenység,
amely az eljárás mindkét oldalára, a vád és a
védelem oldalára egyenlő mértékben hat ki, annak
esetleges hiányosságai mindkét részről támadhatók,
a rendes jogorvoslat során a másodfokú eljárásban
vitathatók, a másodfokú bíróságnak az elsőfokú
bíróság
által
megállapított
tényállás
megalapozottságát vizsgálnia kell, a bizonyítás
vonatkozásában fellebbezéssel támadott tényeket és
körülményeket vizsgálnia kell, azok vitatására
rendes jogorvoslat keretében van lehetőség.
Mindezek miatt megállapítható, hogy a védő által
kifogásolt, a bizonyítási eljárással kapcsolatosan
megjelölt bírói magatartások nem eredményezhetik
a pártatlanság objektív kritériumának sérelmét, ez
alapján az V. r. terhelt és védőjének ezen félelme
objektíve megalapozottnak nem tekinthető.
[137]A Micallef-ügyben kifogásolt két konkrét
körülmény a magyar eljárásjogban nem állt fenn,
lehetőség volt arra, hogy az ügyben eljáró bírók
saját pártatlanságukkal kapcsolatosan bejelentést
tegyenek, másfelől pedig az ügyre kiható rokoni
vagy egyéb kapcsolat alapján a bíró kizárását lehet
kezdeményezni, mely kizárásról a bíróság másik
tanácsa dönt. Az alapeljárásban lehetőség volt arra,
hogy az V. r. terhelt és védője az ügyben eljáró
bírákkal szemben kizárás iránti indítványt
terjesszenek elő, amelyet az érintett bírótól eltérő
más bírói tanács bírál el.
[138]Az Alaptörvény védő által hivatkozott XXVIII. cikk
(1) bekezdése értelmében 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, ésszerű
határidőn belül bírálja el.
[139]Az Alaptörvény IV. cikk (2) bekezdése szerint
senkit sem lehet szabadságától másként, mint
törvényben meghatározott okból és törvényben
meghatározott
eljárás
alapján
megfosztani.
Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés csak
szándékos, erőszakos bűncselekmény elkövetése
miatt szabható ki.
[140]A Kúriának felülvizsgálati eljárás keretein belül
hatásköri okból nincsen arra lehetősége, hogy a
védő által hivatkozottak szerint az Alaptörvény ezen
rendelkezéseinek sérelmét vizsgálja.
[141]A védő hivatkozása a EBH 2018.K.1. számú eseti
döntésre téves.
[142]A Kúria EBH 2018.K.1. számon közzétett döntése
értelmében a titkos információgyűjtés során
beszerzett bizonyítékok jogszerűségi vizsgálatára a
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Közigazgatási Bíróság törvényi felhatalmazás
hiányában nem jogosult. Ennél fogva miután az
Európai Unió Bírósága (EUB) döntésében előírt
kontradiktórius eljárásban való felülvizsgálat a
közigazgatási perben nem valósulhat meg
mindaddig, amíg a büntető bíróság döntésével azok
beszerzésének
jogszerűségéről
nem
dönt,
bizonyítékként nem használhatók fel. A szabad
bizonyítás rendszeréből következően valamennyi,
az eljárás során feltárt körülmény mérlegelése
alapján kell az ügyben a tényállást megállapítani.
Az EUB ítéletéből nem következik, hogy bármely
körülménynek kizárólagos jelentőséget kellene
tulajdonítani. Az új eljárásban az adóhatóság a Ket.
50. § (6) bekezdése alapján köteles a feltárt
bizonyítékok értékelésére, mérlegelésére.
[143]A hivatkozott döntés közigazgatási bírósági
eljárásban született, az arra vonatkozik, hogy a
titkos információgyűjtés során, illetve nyomozati
eljárás során alkalmazott kényszerintézkedések
elrendelésével beszerzett bizonyítékok adóhatósági
eljárásban történő felhasználhatóságát az eltérő
szabályozás okán eltérően kell kezelni és megítélni.
A Kúria ezen döntése szerint helytálló az az
álláspont, hogy mindaddig, amíg a büntető bíróság
kontradiktórius eljárásában ezen bizonyítékok
beszerzésének jogszerűség vizsgálatát nem végzi el,
addig ezek felhasználására nincs jogi lehetőség. Az
Art. és a Ket. szabályai alapján nem lehet elvégezni
a jogszerűségi és az EUB által előírt szükségesség–
arányossági teszt vizsgálatát, ilyet a Pp. sem biztosít
a Közigazgatási Bíróság számára. A hivatkozott elvi
bírósági döntés a közigazgatási ügyben eljáró
bíróságok eljárásában bizonyítékként felhasználni
kívánt ilyen bizonyítékok felhasználhatóságára
vonatkozik, az jelen ügyben nem releváns, abból a
védő által felülvizsgálati indítványában felsorolt
megállapítások nem következnek, és annak a
büntetőeljárásra kiható jogértelmezése nincs.
[144]A Kúria megjelölt EBH 2018.K.1. számú
határozatában szereplő, az Európai Unió Bírósága
C-419/14. számú ítéletnek nincs és nem is lehet
kihatása a büntetőeljárásra, EUB által előírt
szükségesség–arányossági teszt a büntetőeljárásban
lefolytatott
bizonyításra,
a
bizonyítékok
értékelésére, a büntetőügyben eljáró bíróságok
pártatlanságára nem vonatkoztatható, azzal
összefüggésbe nem hozható.
[145]A Kúria a védő által felülvizsgálati indítványában
másodlagos indítványként megjelölt, a Be. 649. §
(2) bekezdés d) pontjában foglalt okra a Be. 608. §
(1) bekezdés b) pontjára történő hivatkozással, a Be.
14. § (1) bekezdés e) pontja [illetve annak
megfelelően a korábbi Be. 21. § (1) bekezdés e)
pontja] rendelkezésére történő hivatkozással
benyújtott felülvizsgálati indítványt e részében az
Alkotmánybíróság
ismertetett
határozatára
figyelemmel kizártnak (egyébiránt érdemében
megalapozatlannak is) tartotta.
[146]Az V. r. terhelt meghatalmazott védője
felülvizsgálati indítványának harmadlagos kérelem
részében annak megállapítását kérte, hogy az V. r.
terhelt folytatólagosan, társtettesként elkövetett
embercsempészés
bűntettében
mint
bűnszervezetben
elkövető
bűnösségének
megállapítása a büntető anyagi jog szabályainak
megsértésével történt, továbbá a bűncselekmény
törvénysértő minősítése miatt, illetve a bíróság a
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Btk. más szabályának megsértésével törvénysértő
büntetést és intézkedést szabott ki [Be. 648. § a)
pont és 649. § (1) bek. a) pont aa) alpont és b) pont
ba) alpont] és ez alapján indítványozta, hogy a
Kúria a támadott ítéleteket helyezze hatályon kívül,
mert a Be. 662. § (2) bekezdése szerinti határozat
meghozatala a jogerős ügydöntő határozat
megváltoztatása és a törvénynek megfelelő
határozat hozatala álláspontja szerint az ügyiratok
alapján nem lehetséges.
[147]A felülvizsgálati indítvány e részében részben
kizárt, részben alaptalan.
[148]A Be. 650. § (1) bekezdés c) pontja értelmében
nincs helye felülvizsgálatnak, ha a törvénysértés
egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatása
útján orvosolható.
[149]A Be. 671. § 1., 4. és 12. pontjainak értelmében
egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatásának
van helye, ha a bíróság az alapügyben a törvény
kötelező rendelkezése ellenére nem rendelkezett,
vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett a
szabadságvesztés
végrehajtási
fokozatának
megállapításáról, a feltételes szabadságra vonatkozó
rendelkezésről, illetve a vagyonelkobzásról.
[150]Mindezek alapján megállapítható, hogy a
felülvizsgálati indítvány azon részében, mely az V.
r. terhelttel szemben az alapeljárásban hozott
jogerős ügydöntő határozatnak a feltételes
szabadságra
vonatkozó
rendelkezését,
a
szabadságvesztés
végrehajtási
fokozatának
megállapítását és a vagyonelkobzást sérelmezi,
törvényben kizárt. Ezen kérdések tekintetében
felülvizsgálat
helyett
egyszerűsített
felülvizsgálatnak van helye a Be. 672. § (2)
bekezdése értelmében az alapügyben eljárt elsőfokú
bíróságnál, melyet a 672. § (3) bekezdése alapján a
terhelt és a védő is indítványozhat.
[151]Az indítvány azon részében, amelyben a
megállapított jogerős ítéleti tényállást, az ahhoz
vezető okfolyamatot, a bizonyítási eljárás
lefolytatását, a bizonyítékok értékelését támadja, az
egyes
nyomozati
tanúvallomások,
telefonlehallgatások, a titkos információgyűjtések
jogszerűségét és felhasználhatóságát vitatja, a
tárgyalási jegyzőkönyvek bizonyítékként történő
felhasználhatóságával,
illetve
jogszabályszerűségével
kapcsolatosak,
ehhez
kapcsolódóan relatív eljárási szabálysértéseket állít,
illetve az ítéleti tényállás megalapozottságát
felderítetlenségre és iratellenességre utalással
vitatja, törvényben kizárt.
[152]A Be. 650. § (2) bekezdése értelmében a
felülvizsgálati indítványban a jogerős ügydöntő
határozat által megállapított tényállás nem
támadható.
[153]A Be. 659. § (1) bekezdése kimondja, hogy a
felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok ismételt
egybevetésének, eltérő értékelésének, valamint
bizonyítás felvételének nincs helye, a felülvizsgálati
indítvány elbírálásakor a jogerős ügydöntő
határozatban megállapított tényállás az irányadó.
[154]Mindezekből következik, hogy a védő által
felülvizsgálati indítványának ezen részében
megjelölt felülvizsgálati ok az irányadó jogerős
ítéleti tényállás alapján, az abban foglaltak
figyelembevételével bírálandó el: jelen ügyben az,
hogy az V. r. terhelt bűnössége a büntető anyagi
jogszabályok szabályainak megsértésével lett-e
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megállapítva, továbbá, hogy a megállapított
bűncselekmény minősítése törvényes-e, illetve,
hogy a Btk. más szabályának megsértése
megállapítható-e,
és
ez
eredményezett-e
törvénysértő büntetést vagy intézkedést, kizárólag a
jogerős ügydöntő határozatban megállapított
tényállás alapján ítélhető meg.
[155]A Kúria a jogerős ügydöntő határozatban
megállapított tényállás V. r. terheltet érintő részei
alapján megállapította, hogy ebben a körben a
felülvizsgálati indítvány alaptalan, az alapügyben
eljárt bíróságok törvényesen állapították meg az V.
r. terhelt bűnösségét, azt törvényesen minősítették,
törvényesen állapították meg azt is, hogy az V. r.
terhelt a cselekményt bűnszervezetben követte el, és
a törvényes minősítés alapján kiszabott büntetés is
törvényes.
[156]A Kúria megállapítja, hogy a védő tévesen
hivatkozik az V. r. terhelt terhére megállapított
bűnszervezet megállapítása feltételeinek hiányára.
[157]A Btk. 2. § (1) bekezdése értelmében a cselekményt
– a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – az
elkövetése idején hatályban lévő büntetőtörvény
szerint kell elbírálni.
[158]A Btk. 2. § (2) bekezdése értelmében, ha a
cselekmény elbírálásakor hatályban lévő új
büntetőtörvény szerint a cselekmény már nem
bűncselekmény, vagy enyhébben bírálandó el, akkor
az új büntetőtörvényt kell alkalmazni.
[159]Az elbíráláskor hatályos törvény alkalmazása szóba
sem jöhet, ha az elbíráláskor hatályos
büntetőtörvény szerint a vád tárgyává tett
bűncselekmények közül bármelyiknek a büntetési
tétele súlyosabb, mint az elkövetéskor hatályos
törvény szerint; ilyenkor az elbíráláskori törvény
általános rendelkezései nem bírnak jelentőséggel
(BH 2017.283. II. pont).
[160]A Kúria megállapítja, hogy az V. r. terhelt
vonatkozásában az alapügyben eljáró bíróságok az
elkövetéskor hatályos büntetőtörvény rendelkezéseit
alkalmazták, mivel a tényállásban megállapított
cselekmény minősítése szerinti büntetési tétele az
elbíráláskor már lényegesen súlyosabb volt, mint az
elkövetéskor,
ezért
az
elbíráláskori
Btk.
szabályainak alkalmazására nem volt lehetőség.
[161]Az ítéleti tényállás alapján 2014 októbere és 2015
januárja közötti időszakra meghatározhatóan
embercsempész bűnszervezet működött, amely már
Magyarországra is illegálisan érkező, jellemzően
szíriai állampolgárságú migránsokat juttatott
Magyarországról ugyancsak illegálisan NyugatEurópába,
jellemzően
Ausztriába
és
Németországba. A bűnszervezetben részt vevő
elkövetők hosszabb időre szervezett, háromnál több
személyből
álló,
összehangolt
csoportként
működtek, a bűnszervezet tagjainak jellemzően
meghatározott feladata volt. A Magyarországra,
illetve a nyugat-európai országokba érkező
belépéshez szükséges okmányokkal nem rendelkező
külföldi állampolgárok, migránsok szállítását az I. r.
terhelt szervezte meg, a szállítandó migránsok,
valamint az embercsempészések ellentételeként
küldött pénzösszegek is hozzá érkeztek. A
szervezésben részt vettek az I. r. terhelttel
rendszeres kapcsolatban lévő II. r. és III. r. terheltek
is, ők voltak azok, akik a szállítások végrehajtóinak
a konkrét megbízásokat adták, de több alkalommal
előfutóként felvezették, így biztosították a
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szállításokat. A II. r. terhelt feladata volt számos
esetben az is, hogy biztosítsa a szállításhoz használt
gépkocsit. A IV. r. terhelt, aki az I. r. terhelt
élettársa,
tisztában
volt
a
bűnszervezet
működésével, számos esetben hozzá érkeztek az
embercsempészésekért
küldött
pénzösszegek,
feladata volt továbbá a szállítandó migránsok
elszállásoltatása. Az V. r. terhelt a III. r. terhelt
révén került be az embercsempész bűnszervezetbe,
szállítóként, felvezetőként és a konkrét szállításokat
végző személyek közvetlen megbízójaként is
szerepet vállalt az embercsempészésekben. Az V. r.
terhelt vonta be az embercsempészésbe a VI. r. és a
X. r. terhelteket, akik szállítóként vettek részt az
embercsempészésekben, a megbízásokat az V. r.
terhelttől kapták.
[162]A terheltek közül az I., a II., a III., a IV., az V., a
VI., a VII., a VIII., a IX., a X. és a XVII. r. terheltek
tisztában voltak azzal, hogy egy hosszabb időre
szervezett, háromnál több személyből álló
összehangolt csoport, azaz egy bűnszervezet
keretében vesznek részt a bűncselekmény
megvalósításában, tudták, hogy Magyarországra is
már embercsempészés útján került migránsok
Nyugat-Európába illegálisan történő tovább
juttatásában működnek közre, az adott szállítások
során a társaik, a többi résztvevő magatartását
ismerték, velük az elkövetések során a kapcsolatot
tartották. Az I., a II., a III., a IV., az V., a VI., a VII.,
a VIII., a IX., a X., a XI., a XII. és a XVII. r.
terheltek üzletszerűen valósították meg a
bűncselekményt, rendszeres vagyoni haszonszerzés
végett vettek részt az embercsempészésben.
[163]Az V. r. terhelt az elfogásakor tőle lefoglalt 4500
eurót
ugyancsak
az
embercsempész
bűnszervezetben való részvétele alatt szerezte.
[164]A jogerős ügydöntő határozat ítéleti tényállása a 2),
4)–8), 10), 12), 15)–17), 19), 22), 24), 26), 27)
tényállási pontban az V. r. terhelt által megvalósított
több olyan cselekményt rögzít, amelyben az V. r.
terhelt több, már Magyarországra is illegálisan
belépő személy Németországba juttatásába
közreműködött olyan módon, hogy őket
személygépkocsival B.-ről a H.-i határátkelőhelyen
keresztül Németországba, P.-be szállította. Ezekben
az esetekben az I. r. terhelt szervezésében, a III. r.
terhelt megbízása alapján járt el, és további
közreműködésre az V. r. terhelt a VI. r. és a X. r.
vádlottat is több alkalommal felkérte. A tényállás
alapján az V. r. terhelt ezt a tevékenységet 2014.
október 15. napjától 2014. november 13. napjáig,
elfogásáig végezte. Az V. r. vádlottat 2014.
november 13. napján az általa vezetett gépkocsiban,
a X. r. terhelt által vezetett gépkocsival együtt
ellenőrzés alá vonták, és megállapították, hogy az
utasaik
nem
rendelkeznek
a
megfelelő
okmányokkal.
[165]Az elkövetéskor hatályos Btk. 353. § (1) bekezdése
értelmében, aki államhatárnak más által, a
jogszabályi rendelkezések megszegésével történő
átlépéséhez segítséget nyújt, bűntett miatt 3 évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
[166]A Btk. 353. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a
büntetés 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés, ha
az embercsempészést államhatár átlépéséhez több
személynek segítséget nyújtva követik el.
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[167]A Btk. 353. § (3) bekezdés d) pontja értelmében a
büntetés 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés, ha
az embercsempészést üzletszerűen követik el.
[168]A Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontja szerint e
törvény alkalmazásában bűnszervezet: három vagy
több személyből álló, hosszabb időre szervezett,
összehangoltan működő csoport, amelynek célja 5
évi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel
büntetendő szándékos bűncselekmények elkövetése.
[169]A Btk. 459. § 28. pontja alapján üzletszerűen követi
el a bűncselekményt, aki ugyanolyan vagy hasonló
jellegű
bűncselekmények
elkövetése
révén
rendszeres haszonszerzésre törekszik.
[170]A Btk. 4. § (1) bekezdése értelmében
bűncselekmény, az a szándékosan vagy – ha e
törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli –
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely
veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény
büntetés kiszabását rendeli.
[171]A Btk. 4. § (2) bekezdése értelmében, társadalomra
veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy
mulasztás, amely mások személyét vagy jogait,
illetve
Magyarország
Alaptörvény
szerinti
társadalmi, gazdasági, állami rendjét sérti vagy
veszélyezteti.
[172]A Btk. 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében
bűnhalmazat az, ha az elkövető egy vagy több
cselekménye több bűncselekményt valósít meg, és
azokat egy eljárásban bírálják el. Nem bűnhalmazat,
hanem folytatólagosan elkövetett bűncselekmény
az, ha az elkövető ugyanolyan bűncselekményt,
egységes elhatározással, azonos sértett sérelmére,
rövid időközönként, többször követ el.
[173]A Btk. 7. §-ának értelmében szándékosan követi el a
bűncselekményt,
aki
cselekményének
következményeit
kívánja,
vagy
a
következményekbe belenyugszik.
[174]Mindezekre figyelemmel, a megállapított tényállás
alapján az alapügyben eljáró bíróságok törvényesen
állapították meg az V. r. terhelt bűnösségét, és
annak minősítése, valamint a vele szemben
kiszabott büntetés is törvényes. A Kúria ugyanakkor
rámutat
arra,
hogy
a
felülvizsgálat
eredményességéhez az is szükséges lenne, hogy a
törvénysértő minősítés egyben törvénysértő
büntetést is eredményezzen, jelen ügyben azonban
mind a minősítés, mind a kiszabott büntetés
törvényes.
[175]Az alkalmazandó jog szerint hatályos bűnszervezet
fogalmának nem része a védő által hivatkozott
hierarchikus szervezettség és konspiratív működés.
[176]A Kúria megállapította, hogy a cselekmény
elbírálásakor, a másodfokú bíróság ítéletének
meghozatalakor hatályos 353. § (1) bekezdésébe
ütköző, és (3) bekezdés d) pontja szerint minősülő
cselekmény a törvény szerint már 5 évtől 10 évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ezért az
elbíráláskori törvény alkalmazásának önmagában a
büntetési tétel jelentős súlyossága miatt nincs helye.
[177]Az elbíráláskor hatályos bűnszervezet megváltozott
törvényi fogalmának ezért nincs jelentősége, mert a
cselekményt
az
elkövetéskor
hatályos
büntetőtörvény szerint kell megítélni.
[178]A Kúria ugyanakkor rámutat arra, hogy a Btk.
bűnszervezet fogalmának az elbíráláskor egyébként
hatályos rendelkezések szerint is megfelelne az
ítéleti tényállásban megállapított cselekmény
minősítése az V. r. terhelt vonatkozásában. A Btk.
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459. § (1) bekezdés 1. pontjának 2019. július 10-től
hatályos szövege szerint a bűnszervezet legalább
három
személyből
álló,
hosszabb
időre,
hierarchikusan szervezett, konspiratívan működő
csoport, amelynek célja 5 évi vagy ezt meghaladó
szabadságvesztéssel
büntetendő
szándékos
bűncselekmények elkövetése.
[179]Aki annak tudatában, hogy az illegális
határátlépőknek az államhatárra szállítását többek
szervezett együttműködése tette lehetővé, azok
tovább utaztatásában, az ország elhagyásában több
alkalommal
társaival
közreműködik,
az
embercsempészés
bűntettét
bűnszervezetben
valósítja meg akkor is, ha e tevékenységbe való
bekapcsolódása viszonylag rövidebb ideig tart (BH
2018.37. számon közzétett döntés).
[180]Az elkövetéskor hatályos, alkalmazandó Btk. 91. §
(1) bekezdése értelmében, azzal szemben, aki a
szándékos bűncselekményt bűnszervezetben követte
el, a bűncselekmény büntetési tételének felső határa
a kétszeresére emelkedik, de a 25 évet nem
haladhatja meg.
[181]A Btk. 37. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja
értelmében,
a
szabadságvesztés-büntetés
végrehajtási fokozata fegyház, ha az 2 évi vagy
ennél hosszabb tartamú, és az elítélt a
bűncselekményt bűnszervezetben követte el.
[182]A Btk. 38. § (4) bekezdés c) pontja értelmében nem
bocsátható
feltételes
szabadságra,
aki
a
bűncselekményt bűnszervezetben követte el.
[183]A Btk. 50. § (2) bekezdése értelmében, akit
haszonszerzés céljából elkövetett bűncselekmény
miatt határozott ideig tartó szabadságvesztésre
ítélnek, ha megfelelő jövedelme vagy vagyona van,
pénzbüntetésre is kell ítélni.
[184]A Btk. 50. § (3) bekezdése értelmében a
pénzbüntetés legkisebb mértéke 30, legnagyobb
mértéke 540 napi tétel. Egy napi tétel összegét
legalább 1000, legfeljebb 500 000 forintban kell
meghatározni.
[185]Mindezek alapján az V. r. terhelttel szemben
kiszabott büntetés törvényes.
[186]A Kúria arra figyelemmel, hogy a vagyonelkobzás
intézkedés vonatkozásában felülvizsgálatnak nincs
helye, csak a teljesség kedvéért utal rá, hogy az
elkövetéskor hatályos Btk. 74. § (1) bekezdés b)
pontja értelmében vagyonelkobzást kell elrendelni
arra a vagyonra, amelyet az elkövető
bűnszervezetben való részvétele ideje alatt szerzett.
A jogerős ügydöntő határozatban megállapított
ítéleti tényállás szerint az V. r. terhelt az elfogásakor
tőle lefoglalt 4500 eurót ugyancsak az
embercsempész bűnszervezetben való részvétel alatt
szerezte.
[187]A Kúria az V. r. terheltnek a felülvizsgálati
indítványára tett észrevételében foglaltakkal
kapcsolatosan a következőket állapította meg:
[188]Tájékoztatja az V. r. terheltet, hogy a büntetőeljárás
teljes lefolytatása során, így a felülvizsgálati
eljárásban is megilleti az anyanyelvhasználat joga,
ennek keretén belül anyanyelvén is kérheti az általa
megismerni kívánt, felülvizsgálati eljárásban
keletkezett iratok lefordítását. A Kúria a
felülvizsgálati eljárásban részére megküldte a
tanácsülés kitűzésével kapcsolatos iratokat, valamint
a Legfőbb Ügyészség észrevételét anyanyelvére
lefordítva, illetőleg a saját meghatalmazott védője
által megküldött felülvizsgálati indítványt.
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[189]Az észrevétele bizonyítással kapcsolatos részei
vonatkozásában a Kúria döntésének indokait a
felülvizsgálati indítvány ezzel kapcsolatos részei
tárgyában jelen végzésében kifejtette.
[190]A Kúria tájékoztatja az V. r. terheltet, hogy a Be.
651. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a saját
javára, saját jogán is benyújthat felülvizsgálati
indítványt, annak azonban korlátja az, hogy a Be.
652. § (7) bekezdése alapján felülvizsgálati
indítvány ugyanazon tartalommal csak egyszer
nyújtható be, ebből következően felülvizsgálati
indítványában azokat a kérdéseket, amelyeket jelen
felülvizsgálati eljárásban a védő felülvizsgálati
indítványa kapcsán a bíróság vizsgált, nem
vizsgálhatja, az ilyen felülvizsgálati indítványt a
Kúria a Be. 656. § (4) bekezdése értelmében érdemi
indokolás nélkül elutasíthatja.
[191]A felülvizsgálati indítvány az alapügyben eljárt
elsőfokú bíróságnál vagy annál a bíróságnál
terjeszthető elő, amelynek az eljárását a
felülvizsgálati indítvány sérelmezi. A felülvizsgálati
indítványban meg kell jelölni azt a határozatot,
amely ellen a felülvizsgálati indítvány irányul,
valamint az indítvány előterjesztésének okát és
célját. A felülvizsgálati indítványnak tartalmaznia
kell az indítványozó kézbesítésére alkalmas
elérhetőségét. Minden jogosult csak egyszer
nyújthat be felülvizsgálati indítványt, kivéve, ha az
újabb felülvizsgálati indítvány benyújtása a Be. 649.
§ (3)–(5) bekezdésén alapul (az Alkotmánybíróság
határozata alapján vagy nemzetközi szerződéssel
létrehozott emberi jogi szerv határozata alapján ez
szükséges).
[192]A Kúria hivatalból vizsgálta a Be. 649. § (2)
bekezdésében foglalt eljárási szabálysértéseket, az
ott megjelölt, hatályon kívül helyezésre vezető
eljárási szabálysértést nem állapított meg.
[193]A Kúria mindezek alapján a Be. 660. § (1)
bekezdése szerint tanácsülésen eljárva, a
felülvizsgálati
indítvánnyal
megtámadott
határozatot a felülvizsgálati indítványt nem kizárt
részében elbírálva, nem ügydöntő végzésével
hatályában fenntartotta a Be. 662. § (1) bekezdése
alapján.
(Kúria Bfv. I. 1.336/2020.)
I. A védő kirendelésének – mérlegelést nem tűrő
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– kötelező esete, ha a vádlott a védő
kirendelésére indítványt tesz, ez esetben az indítvány

elbírálásáig a tárgyalás nem folytatható. Ha a vádlott
védő kirendelését kéri és nincs meghatalmazott
védője, úgy a védő kirendelését nem lehet
megtagadni; a védő kirendelését követően pedig a
védő részvétele az eljárásban, jelenléte a tárgyaláson
kötelező. A védő kirendelésének az elmulasztása
feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási
szabálysértés [Be. 44. § f) pont, 434. §, 608. § (1) bek.
d) pont, 649. § (2) bek. d) pont].
II. A Kúria a felülvizsgálati eljárásban – miután a
felülvizsgálati indítvány csupán az összbüntetésbe
foglalt egyik alapítéletet támadta és ennek
folyományaként csak a megtámadott alapítélet
hatályon kívül helyezésére került sor – nincs abban a
helyzetben, hogy a hatályon kívül helyezés folytán az
összbüntetését töltő terhelt szabadlábra helyezéséről is
határozzon.
Az
összbüntetésbe
foglalt
egyik
alapítélet

felülvizsgálati eljárásban történő hatályon kívül
helyezése esetén ekként az összbüntetés tárgyában
határozatot hozó bíróságnak ismételten le kell
folytatnia az összbüntetési eljárást; a Be. alapján
eljárva hivatalból, utólagos összbüntetési eljárás
keretében az összbüntetési ítélet hatályon kívül
helyezéséről és új határozat meghozataláról kell
haladéktalanul döntenie, arra tekintettel, hogy az
összbüntetés alapjául szolgáló alapítéletek egyike
megsemmisült [Be. 663. § (2), (5) bek., 839–840. §].
[1] A járásbíróság a 2018. április 17. napján kihirdetett
ítéletével a II. r. terheltet bűnösnek mondta ki
társtettesként elkövetett lopás vétségében [Btk. 370.
§ (1) bek., (2) bek. b) pont bc) és bf) alpont]. Ezért
őt mint különös visszaesőt 1 év 6 hónap
szabadságvesztés-büntetésre, mellékbüntetésül 2 év
közügyektől eltiltásra ítélte. Rendelkezett arról,
hogy a II. r. terhelt esetében a szabadságvesztésbüntetést börtönben kell végrehajtani. A bíróság a
II. r. terhelt tekintetében a városi bíróság ítéletével
kiszabott
1
év
6
hónap
fiatalkorúak
fogházbüntetésének végrehajtása, illetőleg a
járásbíróság ítéletével kiszabott 1 év 5 hónap
fiatalkorúak fogházbüntetésének végrehajtása során
alkalmazott feltételes szabadságot megszüntette.
Megállapította, hogy a II. r. terhelt feltételes
szabadságra nem bocsátható.
[2] A törvényszék mint másodfokú bíróság a 2019.
január 10. napján megtartott nyilvános fellebbezési
tárgyalás alapján meghozott végzésével az elsőfokú
bíróság ítéletét a II. r. terhelt vonatkozásában
helybenhagyta.
[3] A jogerős, vádról rendelkező ügydöntő határozattal
szemben a II. r. terhelt terjesztett elő felülvizsgálati
indítványt. Indítványában arra hivatkozott, hogy az
elsőfokú bíróság tárgyalásán védő kirendelését kérte
részletes vallomásának megtétele, az ügy tisztázása
és védelme érdekében, ezt azonban a járásbíróság
elmulasztotta, így a védelemhez való joga sérült. A
másodfokú bíróság ugyancsak nem megfelelően járt
el, mert nem vette figyelembe, hogy korábban védő
kirendelését indítványozta.
[4] A II. r. terhelt emellett kifogásolta, hogy az egyik
tanú e-mail levelében rasszista szavakkal illette,
ezért a bíróságok előtt áldozata lehetett a faji
megkülönböztetésnek. Kifogásolta továbbá , hogy a
lefoglalt tárgyakkal kapcsolatosan a nyomozó
hatóság nem alkalmazott bűnügyi technikust, az
ujjlenyomat és DNS-minta vételezés elmaradt, a
bíróság pedig az 1. és 2. számú tanúk
ellentmondásos vallomásait fogadta el, pedig
mindkét tanú elfogult volt, mert velük régóta
haragban állt. Sérelmezte, hogy a nyomozó hatóság
elmulasztotta az iratismertetést.
[5] Indítványozta ezért a megtámadott határozatok
hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új
eljárásra utasítását.
[6] A Legfőbb Ügyészség átiratában a felülvizsgálati
indítványt a tényállást és a bíróságok
bizonyítékértékelő tevékenységét támadó részében
kizártnak, részben alaptalannak tartotta, ugyanakkor
álláspontja szerint a felülvizsgálati indítvány a Be.
649. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott
okból, a Be. 608. § (1) bekezdés d) pontjára
tekintettel alapos.
[7] Átiratában kifejtette, hogy a Be. 649. § (2) bekezdés
d) pontja értelmében – a 608. § (1) bekezdés b)
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pontjára figyelemmel – felülvizsgálatot megalapozó
ok, ha az ítélet meghozatalában a törvény szerint
kizárt bíró vett részt. A II. r. terheltnek az első fokon
eljárt bíró elfogultságára irányuló kifogása
alaptalan, mert azt a felülvizsgálati indítvány
konkrét és alapos okokkal nem támasztotta alá. Az
iratokból megállapíthatóan az eljárás nyomozati,
valamint tárgyalási szakaszában a tanúk és az eljáró
hatóság
képviselői
nem
tettek
rasszista
kijelentéseket.
Az
egyik
védett
tanú
vallomástételének esetleges következményei miatti
aggodalmával kapcsolatos megjegyzése sem
értékelhető ilyenként és a bírói elfogultság
megállapítására nyilvánvalóan nem alkalmas. A
büntetés kiszabásával összefüggően pedig a
járásbíróság alapos indokát adta annak, hogy az
ugyanazon bűncselekményt azonos elkövetői
minőségben megvalósító terheltekkel szemben
döntően az előéletükre figyelemmel szabott ki eltérő
büntetést. Hivatkozott a Legfőbb Ügyészség a BH
2010.323. számú döntésre.
A felülvizsgálati indítványt ugyanakkor a védő
kirendelésével összefüggő részében alaposnak
tartotta, mert a járásbíróság a 2018. január 23-án az
ügyész részvételével megtartott tárgyaláson a II. r.
terhelt által indítványozott védő kirendelését
elmulasztotta, azt nem bírálta el és arra a másodfokú
eljárásban sem került sor annak ellenére, hogy az
elsőfokú tárgyalás időszakában hatályos, a
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény( a
továbbiakban: korábbi Be.) 242. § (2) bekezdésére,
valamint a másodfokú eljárási szakban az akkor már
hatályba lépett Be. 44. § f) pontjára figyelemmel a
büntetőeljárásban védő részvétele kötelező volt, ez a
tárgyaláson való kötelező részvételét is jelentette.
Ezáltal megvalósult a Be. 608. § (1) bekezdés d)
pontja szerinti eljárási szabálysértés. Ekként
indítványozta, hogy a Kúria a Be. 660. § (1)
bekezdése szerinti tanácsülésen, a Be. 649. § (2)
bekezdés d) pontjában meghatározott okból, a Be.
663. § (2) bekezdése alapján a járásbíróság ítéletét
és a törvényszék végzését helyezze hatályon kívül
és a járásbíróságot utasítsa új eljárás lefolytatására.
A Kúria által a felülvizsgálati eljárásban kirendelt
védő az ügyben észrevételt nem tett.
A felülvizsgálati indítvány a tényállást és a
bizonyítékok értékelését támadó részében kizárt, az
ügyben első fokon eljáró bíró kizárására irányuló
részében alaptalan, a védő kirendelésének
elmulasztására és a védő részvételének hiányára
alapított részében alapos.
A Be. XC. Fejezetében szabályozott felülvizsgálat
rendkívüli jogorvoslat, lefolytatására kizárólag a
törvényben meghatározott esetekben és okokból
kerülhet sor.
A Be. 648. § b) pontja értelmében felülvizsgálatnak
a bíróság jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő
határozata ellen eljárási szabálysértés miatt is van
helye.
A Be. 650. § (2) bekezdése szerint a felülvizsgálati
indítványban a jogerős ügydöntő határozat által
megállapított tényállás nem támadható. A Be. 659. §
(1) bekezdése szerint a felülvizsgálati eljárásban a
bizonyítékok ismételt egybevetésének, eltérő
értékelésének, valamint bizonyítás felvételének
nincs helye, a felülvizsgálati indítvány elbírálásakor
a jogerős ügydöntő határozatban megállapított
tényállás az irányadó.

507
[14] A Be. 651. § (2) bekezdés b) pontja értelmében saját
javára a terhelt is terjeszthet elő felülvizsgálati
indítványt.
[15] A Be. 652. § (4) bekezdése szerint a terhelt javára
szóló felülvizsgálati indítvány benyújtása nincs
határidőhöz kötve.
[16] A Be. 659. § (2) bekezdése alapján a Kúria a
felülvizsgálati indítványt a megtámadott határozatok
meghozatala idején hatályos jogszabályok alapján, a
Be. 659. § (5) bekezdésére figyelemmel csak a
felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott részében
és csak a felülvizsgálati indítványban meghatározott
okok alapján bírálta felül.
[17] A Kúria mindezek alapján megállapította, hogy a
felülvizsgálati
indítványt
arra
jogosult,
felülvizsgálati okra hivatkozással nyújtotta be, ezért
azt – nem kizárt részében – érdemben bírálta el.
[18] A Kúria ugyanakkor megállapította, hogy a
felülvizsgálati indítvány azon része, amely a
nyomozás
során
lefolytatott
bizonyítási
cselekményekre, valamint a tanúk vallomásainak
ellentmondására, a tanúvallomások értékelésére
vonatkozik, felülvizsgálat alapjául nem szolgálhat.
E kifogás a bizonyítási eljárás lefolytatását, annak
törvényességét, a jogerős ügydöntő tényállás
megállapításához vezető mérlegelési folyamatot, a
bíróságnak a bizonyíték- értékelő tevékenységét és
azon keresztül a tényállás megalapozottságát, a
tényállásban megállapított tényeket támadja.
[19] A Kúria a kizárt bíró eljárását érintő kifogást
érdemben vizsgálta.
[20] A Be. 649. § (2) bekezdés d) pontja szerint eljárási
szabálysértés miatt felülvizsgálati indítvány
terjeszthető elő, ha a bíróság a határozatát a 608. §
(1)
bekezdésében
meghatározott
eljárási
szabálysértéssel hozta meg. A Be. 608. § (1)
bekezdés b) pontja értelmében hatályon kívül
helyezésnek van helye, ha az ítélet meghozatalában
a törvény szerint kizárt bíró vett részt, míg a d) pont
értelmében ugyancsak hatályon kívül helyezésnek
van helye, ha a tárgyalást olyan személy
távollétében tartották meg, akinek a jelenléte a
törvény értelmében kötelező.
[21] Az elsőfokú eljárás idején hatályban volt korábbi
Be. 21. § (1) bekezdése szerint bíróként nem járhat
el, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb
okból nem várható.
[22] A Legfelsőbb Bíróság a BH 2010.323. számon
közzétett határozatában kimondta, a bíró
elfogultságára alapozott kizárás iránti bejelentést
alapos és konkrét okokkal kell alátámasztani. Az
elfogultság
általánosság
szintjén
történő
megfogalmazása,
amely
még
közvetett
összefüggésben sincs a bíró személyével, nem
alkalmas kizárási ok megállapítására.
[23] A II. r. terhelt azon túlmenően, hogy egy iratban
általa rasszistának vélt megállapítást vélelmez az
ügy egyik tanújának részéről, nem támasztotta alá
konkrét okkal, hogy ebből milyen módon
következne az, hogy az ügyben eljárt bírótól az ügy
elfogulatlan megítélése nem várható. Az iratokból
megállapíthatóan a nyomozó hatóság, az ügyészség
és a bíróság részéről sem hangzott el ilyen
kijelentés, amely az ügyben eljáró hatóságok és a
bíró pártatlanságát megkérdőjelezné. Az egyik
védett tanú kijelentése értelemszerűen nem alkalmas
az
ügyben
eljáró
bíró
elfogultságának
megállapítására.
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[24] A büntetés kiszabásával összefüggésben pedig az I.
és a II. r. terhelt között az a lényeges különbség
állapítható meg, hogy a II. r. terhelt visszaeső, ami
azt jelenti, hogy őt korábban ugyanolyan vagy
hasonló bűncselekmény miatt már végrehajtandó
szabadságvesztésre ítélték, és ezen végrehajtandó
szabadságvesztés-büntetéséből történő feltételes
szabadságra bocsátása alatt, annak végrehajtása
befejezését megelőzően követte el a cselekményt. A
II. r. terhelt visszaesői minősége lényegesen
magasabb társadalomra veszélyességet jelent, ezért
az I. r. terhelt büntetésénél lényegesen súlyosabb
büntetés kiszabása törvényes okokkal indokolható,
az elfogultságot nem alapoz meg.
[25] A felülvizsgálati indítvány a védő kirendelésének
elmaradását sérelmező részében alapos.
[26] A járásbíróság 2018. január 23-án az ügyész
részvételével tárgyalást tartott, amely tárgyaláson a
II. r. terhelt védő kirendelését indítványozta. Az
indítvány elbírálására sem a tárgyaláson, sem azt
követően nem került sor, az elsőfokú bíróság védőt
a II. r. terhelt részére nem rendelt ki.
[27] Az elsőfokú bíróság eljárásakor hatályos korábbi
Be. 242. § (2) bekezdése értelmében, ha az ügyész a
tárgyaláson részt vesz és a vádlott védőt nem
hatalmazott meg, a tanács elnöke szükség esetén
védő kirendeléséről gondoskodik. Ha a vádlott kéri,
védőt kell kirendelni.
[28] A Legfelsőbb Bíróság a BH 2010.293. számon
közzétett
döntésében
kimondta,
a
védő
kirendelésének – mérlegelést nem tűrő – kötelező
esete, ha a vádlott az ügyésznek a tárgyaláson
részvétele mellett védő kirendelését kéri. A védő
kirendelésének az elmulasztása ez esetben feltétlen
hatályon kívül helyezést eredményező eljárási
szabálysértés [korábbi Be. 242. § (1)–(2) bek., 373.
§ (1) bek. II. d) pont, 416. § (1) bek. c) pont].
[29] Mindezek alapján megállapítható, hogy azt
követően, hogy a II. r. terhelt a 2018. január 23-án
megtartott tárgyaláson védő kirendelését kérte, a
továbbiakban a tárgyalás folytatására csak a védő
kirendelése mellett kerülhetett volna sor. A 2018.
január 23. napján, valamint a 2018. február 13.,
március 27. és április 17. napján tartott tárgyalás
védő távollétében történő megtartása a kirendelt
védő kötelező részvételének hiánya miatt feltétlen
hatályon kívül helyezést eredményező eljárási
szabálysértés.
[30] A törvényszék a másodfokú eljárásban – a II. r.
terhelt elsőfokú eljárásban előterjesztett kérelme
ellenére – úgyszintén nem rendelt ki védőt. A 2018.
november 16. napjára kitűzött fellebbezési tárgyalás
elhalasztásra került, mert a II. r. terhelt külföldi
munkavégzés miatt nem tudott megjelenni, és ezt
előzetesen bejelentette. A 2010. január 10. napjára
kitűzött újabb tárgyaláson a másodfokú bíróság a
szabályszerűen megidézett II. r. terhelt távollétében
járt el, a II. r. terhelt érdekében a tárgyaláson védő
nem vett részt.
[31] A másodfokú tárgyalás idején már hatályba lépett
Be. 44. § f) pontja értelmében a büntetőeljárásban
védő részvétele kötelező, ha a bíróság a terhelt
indítványára, vagy azért, mert azt egyéb okból
szükségesnek tartotta, védőt rendelt ki. A Be. 434.
§-a szerint, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a
tárgyaláson védő jelenléte kötelező, ha a
büntetőeljárásban védő jelenléte kötelező.
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[32] A Kúria a BH 2020.136. számon közzétett
döntésében kimondta, amennyiben az eljárás során
egyébként nem kötelező a védelem, azonban mégis
védő kirendelésére kerül sor, ezt követően a
továbbiakban éppúgy kötelező a kirendelt védő
részvétele az eljárásban, mint annak a törvényben
meghatározott egyéb eseteiben.
[33] Mindebből az is következik, hogy amennyiben a
védő kirendelésére a terhelt indítványt tesz –
figyelemmel arra is, hogy a Be. 39. § (1) bekezdés
d) pontja értelmében joga van arra, hogy
védelmének ellátására védőt hatalmazzon meg vagy
védő kirendelését indítványozza – a védő
kirendelése nem mellőzhető. Következik továbbá,
hogy amennyiben a terhelt védő kirendelésére
indítványt terjeszt elő a bíróság előtt, az indítvány
elbírálásáig a tárgyalás nem folytatható; ha a vádlott
védő kirendelését kéri és nincs meghatalmazott
védője, úgy a védő kirendelését nem lehet
megtagadni; a védő kirendelését követően pedig a
védő részvétele az eljárásban, jelenléte a tárgyaláson
kötelező.
[34] A törvényszék a másodfokú tárgyalást ezért olyan
személy távollétében tartotta meg, akinek jelenléte a
tárgyaláson kötelező lett volna; a védő
kirendelésének az elmulasztása ez esetben a Be.
608. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltétlen
hatályon kívül helyezést eredményező eljárási
szabálysértés.
[35] A Kúria hivatalból vizsgálta a Be. 649. § (2)
bekezdésében foglalt eljárási okokat a Be. 659. § (6)
bekezdése alapján, azonban az előbbieken kívüli
egyéb – felülvizsgálatra okot adó – eljárási
szabálysértést nem észlelt.
[36] Mindezek alapján a Kúria a Be. 660. § (1)
bekezdése szerint tanácsülésen eljárva, a Be. 649. §
(2) bekezdés d) pontjában meghatározott okból – a
Be. 608. § (1) bekezdés d) pontjára figyelemmel – a
Be. 663. § (2) bekezdése alapján a járásbíróság
ítéletét és a törvényszék végzését hatályon kívül
helyezte és a járásbíróságot új eljárásra utasította.
[37] A felülvizsgálati eljárásban bűnügyi költség nem
merült fel, így arról a Kúriának rendelkeznie nem
kellett.
[38] A Kúria az ügy irataiból észlelte, hogy a
felülvizsgálattal támadott ügydöntő határozatban
kiszabott 1 év 6 hónap szabadságvesztés-büntetést a
járásbíróság – a törvényszék végzése folytán –
2020. március 20. napján véglegessé vált
összbüntetési ítéletével a más ügyben a járásbíróság,
illetve a törvényszék ítéletével jogerősen kiszabott 1
év
10
hónap
börtönben
végrehajtandó
szabadságvesztéssel összbüntetésbe foglalta, az
összbüntetés tartamát 2 év 7 hónap börtön fokozatú
szabadságvesztésben
állapította
meg.
E
szabadságvesztést a terhelt jelenleg is tölti, a
szabadságvesztés utolsó napja 2022. május 6. napja.
[39] Amennyiben a Kúria a felülvizsgálati indítvánnyal
megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi és a
terhelt fogva van, a fogvatartás kérdésében is
határoznia kell [Be. 663. § (5) bek.]. A Kúria ekkor
a terheltet vagy szabadlábra helyezi, vagy – ha
annak feltételei fennállnak – a Be. XLV. Fejezet
rendelkezéseinek alkalmazásával a vele szemben
személyi szabadságot érintő bírói engedélyes
kényszerintézkedést rendel el.
[40] A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes
letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás
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végrehajtásának részletes szabályairól szóló
16/2014. (XII. 9.) IM rendelet 140. § (1) bekezdés
e) pontja szerint azt az elítéltet, akinek ügyében a
Kúria felülvizsgálati eljárás keretében szabadlábra
helyezéséről határoz, a Kúria határozata
kihirdetésének napján szabadon kell bocsátani.
[41] A Kúria a felülvizsgálati eljárásban – miután a
felülvizsgálati indítvány csupán az összbüntetésbe
foglalt egyik alapítéletet támadta és ennek
folyományaként csak a megtámadott alapítélet
hatályon kívül helyezésére kerülhetett sor – nincs
abban a helyzetben, hogy a hatályon kívül helyezés
folytán az összbüntetését töltő II. r. terhelt
szabadlábra helyezéséről is határozzon.
[42] Az összbüntetésbe foglalt egyik alapítélet
felülvizsgálati eljárásban történő hatályon kívül
helyezése esetén ekként az összbüntetés tárgyában
határozatot hozó bíróságnak a Be. 839–840. §-a
alapján eljárva hivatalból, utólagos összbüntetési
eljárás keretében az összbüntetési ítélet hatályon
kívül helyezéséről és új határozat meghozataláról
kell haladéktalanul döntenie, arra tekintettel, hogy
az összbüntetés alapjául szolgáló alapítéletek egyike
megsemmisült.
[43] Mindezekre figyelemmel a Kúria a járásbíróságot
felhívta arra, hogy az összbüntetési ítéletet a
felülvizsgálati eljárásban hozott hatályon kívül
helyezésre figyelemmel, a Be. 840. §-a alapján
eljárva helyezze hatályon kívül, és az összbüntetési
eljárásban hozzon új határozatot.

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

(Kúria Bfv. I. 633/2021.)
A Be. 46. § (6) bekezdés második mondata
szerint a bíróság a vádemelés után a terhelt
indítványára védőt rendel ki; azaz a vádemelés után a
terhelt vagyoni viszonyaitól függetlenül kötelező
erővel bíró indítványtételi jogot kap, így a vádemelés
után indítványa esetén a védő kirendelése kötelező.
A védő kötelező kirendelését előíró – Be. 46. § (6)
bekezdése szerinti – törvényi rendelkezés ellenére
elutasított terhelti indítvány eredményeként tehát a
másodfokú eljárásban nem vett részt védő, aki így a
nyilvános ülésen sem lehetett jelen, ezért a Be. 649. §
(2) bekezdés d) pontja – és a Be. 608. § (1) bekezdés d)
pontja – szerinti felülvizsgálati ok megvalósult [Be. 46.
§ (6) bek., 608. § (1) bek. d) pont, 649. § (2) bek. d)
pont].
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[1] A járásbíróság a 2017. szeptember 12. napján
meghozott ítéletével a II. r. terheltet bűnösnek
mondta ki társtettesként elkövetett jármű önkényes
elvételének bűntettében [Btk. 380. § (1) bek.],
társtettesként elkövetett rongálás bűntettében [Btk.
371. § (1) bek., (3) bek. a) pont] és társtettesként
elkövetett lopás bűntettében [Btk. 370. § (1) bek.,
(2) bek. b) pont bc) alpont, (3) bek. b) pont ba)
alpont]. Ezért a bíróság a II. r. terheltet halmazati
büntetésül 2 év 2 hónap börtön fokozatú
szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra
ítélte. Megállapította, hogy a II. r. terhelt a
szabadságvesztés-büntetésből
legkorábban
a
büntetés kétharmad részének kitöltését követő
napon bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság a
II. r. terhelt tekintetében elrendelte a járásbíróság
egy korábbi ítéletével kiszabott 8 hónap börtön
fokozatú szabadságvesztés-büntetés végrehajtását,
emellett rendelkezett az eljárás során előterjesztett

[7]
[8]

[9]
[10]

[11]
[12]

[13]

polgári jogi igényekről, a lefoglalt bűnjelekről és a
felmerült bűnügyi költségről.
A II. r. terhelt fellebbezése alapján eljárt
törvényszék a 2018. október 16. napján meghozott
végzésével az elsőfokú bíróság ítéletét a II. r. terhelt
tekintetében helybenhagyta.
A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen a II. r.
terhelt – a 2021. február 16-i keltezésű beadványában – nyújtott be felülvizsgálati indítványt,
tartalma szerint a Be. 649. § (2) bekezdés d)
pontjában írt felülvizsgálati okra alapítva.
Indokai szerint nem rendelkezett védővel, holott
tudomása szerint a bíróság, az ügyész és a nyomozó
hatóság védőt rendel ki, ha a védelem kötelező és a
terheltnek nincs meghatalmazott védője. A
büntetőeljárásban a védő részvétele kötelező, ha a
bűncselekményre a törvény ötévi vagy ennél
súlyosabb szabadságvesztést rendel.
Álláspontja szerint a felülvizsgálat – szemben a
perújítással – elsősorban nem ténykérdésekre,
hanem törvénysértésekre orientált rendkívüli
jogorvoslat, lényegében a korábbi eljárásban ismert
tényeken alapló bírósági ügydöntő bírósági
határozat törvénysértő voltát küszöböli ki anyagi
jogi és eljárási szabálysértések esetén.
Hivatkozott arra, hogy a Be. 596. § (1) bekezdés e)
pontja szerint a másodfokú tanács elnöke vizsgálja,
hogy a másodfokú eljárásban kötelező-e az ügyész
és a védő részvétele. Mindezek ellenére nem volt
kirendelt védője, pedig az ügyében 1 évtől 5 évig
terjedő
szabadságvesztéssel
büntetendő
bűncselekmény miatt folyt büntetőeljárás.
A Legfőbb Ügyészség átiratában a felülvizsgálati
indítványt nem tartotta alaposnak.
Indokai szerint, mivel a II. r. terhelt terhére rótt
valamennyi bűncselekmény büntetési tétele három
évig terjedő szabadságvesztés, a II. r. terhelt által
hivatkozott okból a védő részvétele nem volt
kötelező. Utalt arra, hogy az iratokból nem
állapítható meg egyéb olyan körülmény sem, ami
miatt a II. r. terhelt esetében védő részvétele
kötelező lett volna.
Indítványozta, hogy a Kúria a jogerős határozatot a
II. r. terhelt tekintetében hatályában tartsa fenn.
A II. r. terhelt a 2021. október 10-én, október 18-án
és november 8-án kelt beadványaiban érdemét
tekintve megismételte a védő kirendelésére irányuló
indítványának elutasítására, és így a védő részvétele
nélkül lefolytatott másodfokú eljárásra alapított
felülvizsgálati indítványát.
A felülvizsgálati indítvány a következők szerint
alapos.
A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, a jogerős,
vádról rendelkező ügydöntő határozattal szembeni
jogi – és nem pedig ténybeli – kifogás lehetőségét
biztosítja. Kizárólag a Be. 648. § a)–d) pontjában
megjelölt anyagi és eljárásjogi okokból vehető
igénybe, a felülvizsgálati okok törvényi köre nem
bővíthető.
A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen
a Be. 649. § (2) bekezdés d) pontja alapján
felülvizsgálatnak van helye, ha a bíróság a
határozatát a Be. 608. § (1) bekezdésében
meghatározott eljárási szabálysértéssel hozta meg. E
törvényhely d) pontja szerint pedig eljárási
szabálysértés – és ekként felülvizsgálati ok –, ha a
tárgyalást olyan személy távollétében tartották meg,
akinek a jelenléte a törvény értelmében kötelező.
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[14] A Be. 46. § (6) bekezdés második mondata szerint a
bíróság a vádemelés után a terhelt indítványára
védőt rendel ki.
[15] Ehhez kapcsolódóan a Be. 46. §-ához fűzött
indokolás egyértelműen rögzíti, hogy a vádemelés
után a terhelt vagyoni viszonyaitól függetlenül
kötelező erővel bíró indítványtételi jogot kap, azaz a
vádemelés után indítványa esetén a védő
kirendelése kötelező.
[16] A törvény rendelkezéséből egyértelműen kitűnik,
hogy a vádemelést követően
– a terheltnek a védő kirendelésére irányuló
indítványát nem kell indokolnia;
– nincs olyan körülmény, amelynek az igazolása az
indítvánnyal összefüggésben megkövetelhető lenne;
– az indítvány előterjesztése nincs időhöz kötve, így
az bármikor megtehető;
– az indítvány előterjesztését nem lehet olyannak
tekinteni, mint amely az eljárás elhúzódására
irányulhatna;
– a védő kirendelése iránti indítvány teljesítése nem
mérlegelhető.
[17] Az ügy irataiból az alábbiak állapíthatók meg.
[18] A II. r. terhelt a másodfokú eljárásban kitűzött
nyilvános ülés határnapjára kiadott idézés
kézbesítését követően, 2018. október 13-án érkezett,
a
fellebbezés
indokolásaként
előterjesztett
beadványában védő kirendelését is indítványozta.
[19] A másodfokú bíróság a 2018. október 16-án tartott
nyilvános ülésen jegyzőkönyvbe foglalt végzésével
a II. r. terhelt írásban benyújtott fellebbezés
indokolásában előterjesztett védő kirendelésére
irányuló kérelmét elutasította.
[20] A másodfokú ügydöntő határozat indokolása szerint
a II. r. terhelt védelme nem kötelező, a II. r. terhelt a
kérelmét nem indokolta, és nem igazolta vagyoni
viszonyait. Kifejtette továbbá, hogy a másodfokú
bíróság hivatalból védő kirendelését a nyilvános
ülés kitűzésekor nem tartotta indokoltnak, ezért a II.
r. terhelt indítványát – amelyet 3 nappal a nyilvános
ülés előtt, nyilvánvalóan időhúzó szándékkal
terjesztett elő – elutasította.
[21] A törvényszék ezen eljárása nem felel meg a
hatályos törvényi rendelkezésnek.
[22] E rendelkezés a korábbi Be. (1998. évi XIX.
törvény) szabályozásától eltérő.
[23] Jelen ügyben a védő kötelező kirendelését előíró –
Be. 46. § (6) bekezdése szerinti – törvényi
rendelkezés ellenére elutasított terhelti indítvány
eredményeként tehát a másodfokú eljárásban nem
vett részt védő, aki így a nyilvános ülésen sem
lehetett jelen.
[24] Mindezek alapján megállapítható, hogy a
másodfokú nyilvános ülés megtartására olyan
személy távollétében került sor, akinek részvétele a
törvény értelmében kötelező lett volna; ezért a Be.
649. § (2) bekezdés d) pontja – és a Be. 608. § (1)
bekezdés d) pontja – szerinti felülvizsgálati ok
megvalósult.
[25] Ekként a Kúria a törvényszék végzését – a II. r.
terhelt tekintetében – a Be. 663. § (2) bekezdése
alapján hatályon kívül helyezte, és a másodfokú
bíróságot új eljárás lefolytatására utasította.
[26] A megismételt másodfokú eljárásban a védő
kirendelése és részvétele nem mellőzhető.
(Kúria Bfv. III. 266/2021.)

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által
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lefolytatott
bizonyítást
érintő
ügyiratok
tartalma, ténybeli következtetés vagy az ügyészség
által indítványozott bizonyítás alapján az elsőfokú
bíróság által megállapított tényállástól eltérő tényállás
megállapításával az elsőfokú bíróság által felmentett
vádlott bűnösségét megállapíthatja, de a tényállás
megváltoztatását
nem
alapíthatja
olyan
bizonyítékokra, amelyeket az elsőfokú bíróság nem
tett a tárgyalás anyagává és a másodfokú bíróság sem
vett fel rájuk nézve részbizonyítást [Be. 593. § (1) bek.
c) pont, 594. § (1) bek.].

[1] A főügyészség vádiratában az V. r. vádlottat mint
különös visszaesőt a Btk. 176. § (1) bekezdésébe
ütköző és a (3) bekezdés szerint minősülő,
társtettesként jelentős mennyiségű kábítószerre
elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével (1.
vádpont) vádolta.
[2] A törvényszék a 2019. június 3. napján kihirdetett
ítéletével az V. r. vádlottat az ellene társtettesként
elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette [Btk.
176. § (1) bek., (3) bek.] miatt emelt vád alól
felmentette.
[3] Az ítélettel szemben az ügyészség az V. r. vádlott
tekintetében a vádlott terhére a felmentése miatt, a
bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása végett
jelentett be fellebbezést. Az V. r. vádlott és védője
az ítéletet tudomásul vették.
[4] Az ítélőtábla mint másodfokú bíróság a 2021. április
29. napján kihirdetett ítéletével az elsőfokú bíróság
ítéletét az V. r. vádlott tekintetében megváltoztatta;
az V. r. vádlottat bűnösnek mondta ki társtettesként
elkövetett
kábítószer-kereskedelem
bűntette
kísérletében [Btk. 176. § (1) bek. III. ford., (3) bek.],
ezért mint különös visszaesőt 5 év fegyházban
végrehajtandó szabadságvesztésre, mellékbüntetésül
5 év közügyektől eltiltásra ítélte. Megszüntette a
kerületi bíróság ítéletével kiszabott 8 év 4 hónap
fegyházbüntetésből
engedélyezett
feltételes
szabadságot és megállapította, hogy V. r. vádlott
feltételes szabadságra nem bocsátható. Rendelkezett
az V. r. vádlott által előzetes fogvatartásban töltött
időnek a kiszabott szabadságvesztésbe való
beszámításáról, valamint kötelezte a bűnügyi
költség megfizetésére.
[5] A másodfokú bíróság ítélete ellen az V. r. vádlott
védője jelentett be fellebbezést felmentés
érdekében.
[6] Az V. r. vádlott védője a fellebbezés írásbeli
indokolásában a másodfokú ítélet megváltoztatására
és az V. r. vádlott felmentésére tett indítványt.
[7] Indokolásként előadta, hogy álláspontja szerint a
másodfokú ítélet megalapozatlan, a bűnösség
megállapítására a másodfokon eljárt bíróságnak a
bizonyítékok önkényes felülmérlegelése alapján,
törvényi tilalom ellenére került sor. Az V. r. vádlott
védője
megjegyezte,
hogy
a
tényállás
megváltoztatása a másodfokú bíróság indokolása
szerint az V. r. vádlott vonatkozásában L. T. T. L.
tanú vallomásán, a kamerafelvétel, valamint a
rendőri
jelentés
adatain
alapul,
olyan
bizonyítékokon, amelyeket a védő álláspontja
szerint az elsőfokú bíróság is értékelt, azokról
ítéletében a logika szabályainak megfelelően számot
is adott. A védő álláspontja szerint így ezen
bizonyítékoknak a másodfokú eljárásban való eltérő
értékelése nem kiegészítésként jelenik meg, hanem
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pusztán az elsőfokú bíróság mérlegelésének
törvényi alapon meg nem engedett revíziójaként.
A védő érvelése szerint nem megállapítható, hogy
azt a tényállási elemet, miszerint a kábítószer
adásvétele az V. r. vádlott által tudottan zajlott, a
másodfokú bíróság miből állapította meg, hiszen
arról sem L. T. T. L. tanú nem beszél, sem a rendőri
jelentések nem tartalmaznak ezt megalapozó
információt. A védelem arra az álláspontra
helyezkedett, hogy a másodfokú bíróság által
eszközölt változtatásokkal megállapított tényállás
így megalapozatlan, annak kiegészítése önkényesen,
az elsőfokú bíróság által helyesen megállapított
tényállás
alapjául
szolgáló
bizonyítékok
felülmérlegelésével történt, ezért a másodfokú ítélet
megváltoztatásának a másodfokú bíróság által
iratellenesen a tényállás részévé tett módosítások
mellőzésével, az V. r. vádlott bizonyítottság
hiányában való felmentésének van helye.
A Legfőbb Ügyészség átiratában az V. r. vádlott
védője fellebbezését nem tartotta alaposnak és
indítványozta, hogy a Kúria a másodfokú ítéletet
annak helyes indokaira figyelemmel hagyja
helyben.
Álláspontja szerint a másodfokú bíróság az elsőfokú
bíróság által értékelni elmulasztott bizonyíték többi
bizonyítékkal történt összevetésével az iratok
alapján kiegészítette a tényállást, majd tényből
tényre vont következtetés révén rögzítette, hogy az
V. r. vádlott tudta, hogy kábítószer-adásvétel folyik,
amelyben részt is vett. Az ilyen módon
megalapozottá tett tényállásban rögzített tudati
tényekből pedig helytállóan vont következtetést az
V. r. vádlott bűnösségére.
A Kúria a másodfellebbezéseket a Be. 620. § (1)
bekezdés zárófordulatára tekintettel nyilvános
ülésen bírálta el.
A nyilvános ülésen az V. r. terhelt védője
perbeszédében az írásban részletesen indokolt
másodfellebbezésében
foglaltakat
fenntartva
továbbra is az V. r. vádlott felmentését
indítványozta. Hangsúlyozta, hogy az elsőfokú
bíróság széles körben lefolytatott bizonyítás alapján
megalapozott tényállást állapított meg, a
rendelkezésre álló bizonyítékokat alaposan
mérlegelte, az ítéletét a logika szabályainak
megfelelően, okszerűen megindokolta.
A másodfokú bíróság ehhez képest a tényállást egy
bekezdéssel kiegészítve teljesen eltérő álláspontra
helyezkedett,
amelyhez
a
bizonyítékok
felülmérlegelésével jutott el, hiszen azon
bizonyítékok, amelyekre a másodfokú bíróság
hivatkozik – a tanúvallomás, a rendőri jelentések,
illetve a kamerafelvétel – már az elsőfokú eljárásban
is rendelkezésre álltak, azzal az elsőfokú bíróság is
foglalkozott, ítélete indokolásában erre ki is tért.
A védő álláspontja szerint a másodfokú bíróság
ténylegesen elvonta az elsőfokú bíróság azon jogát,
hogy a bizonyítékokat értékelhesse, a tényállást
megállapíthassa, és ez alapján hozza meg az ítéletét.
Az V. r. vádlott személyét érintően előadta: az V. r.
vádlott a feltételes szabadsága idején mindent
megtett annak érdekében, hogy törvénytisztelő
életmódot folytasson, Sz. Zs. támogatását és
segítségét is ezért fogadta el, ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy a másodfokon meghozott ítélet
egzisztenciálisan tenné teljesen tönkre az V. r.
vádlottat.
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[15] A Legfőbb Ügyészség képviselője az írásbeli
indítványában foglaltakkal egyezően, az abban
foglaltakat fenntartva a védelmi fellebbezést nem
tartotta alaposnak és indítványozta, hogy a Kúria a
másodfokú ítéletet V. r. vádlott tekintetében hagyja
helyben.
[16] Az V. r. vádlott védője másodfellebbezése – eltérő
okból – alapos.
[17] A Kúria mindenekelőtt azt vizsgálta, hogy a
bejelentett fellebbezés alapján helye van-e
harmadfokú eljárásnak. Ennek a törvényi
előfeltétele – az elsőfokú és a másodfokú ítélet
közötti eltérés a bűnösség kérdésében – teljesült
[Be. 615. § (1)–(2) bek.]. A másodfokú ítéletben az
V. r. vádlott bűnösségének megállapítása a
kábítószer-kereskedelem bűntette kapcsán – az e
bűncselekmény miatti első fokon történt felmentés
ellenében – a Be. 615. § (1) bekezdése és a (2)
bekezdés a) pontja alapján a harmadfokú eljárás
törvényi alapja. A bejelentett fellebbezés ezt az
ellentétes rendelkezést támadja, ekként a Be. 615. §
(3) bekezdés a) pontjában, valamint (5)
bekezdésében meghatározott feltétel is teljesült.
[18] A Kúria a Be. 618. § (1) és (2) bekezdése szerinti
terjedelemben
felülbírálta
a
megtámadott
másodfokú ítéletet, valamint az azt megelőző elsőés másodfokú eljárást. A felülbírálat tárgya
értelemszerűen és főszabályként először az eljárási
szabályok – azon belül az ún. abszolút, majd az ún.
relatív hatályon kívül helyezést eredményező
eljárási szabályok – megtartása, ezt követően pedig
– amennyiben az ítéletet nem kell hatályon kívül
helyezni – a tényállás megalapozottsága.
[19] Ennek előrebocsátásával (és sorrendjében) a Kúria a
felülbírálat során nem észlelt olyan, az egész
ügydöntő határozatra kiterjedő – a Be. 607. § (1)
bekezdése, illetve a Be. 608. § (1) bekezdése
szerinti – eljárási szabálysértést, amely feltétlenül az
első és/vagy a másodfokú ítélet hatályon kívül
helyezését eredményezi, az ügy érdemi elbírálását
kizárja (ilyenre egyébként a felek sem hivatkoztak).
[20] A Kúria az első fokon eljárt bíróság eljárásában
azontúl, hogy feltétlen hatályon kívül helyezésre
vezető eljárási szabálysértést nem talált, több olyan
hiányosságot is azonosított, amelyeket az ítélőtábla
a felülbírálat során nem észlelt, illetve tévesen rótt
fel az elsőfokú bíróság számára.
[21] A rendelkezésre álló ügyiratok alapján az elsőfokú
eljárásban az V. r. vádlott védője a 2018.
szeptember 24-én tartott tárgyalás alkalmával
csatolta az V. r. vádlott nyilatkozatát, mely szerint
lemond a tárgyaláson való jelenlét jogáról,
kézbesítési megbízotti feladatok ellátásával pedig a
védőjét
megbízta.
Az
okiratok
alapján
megállapítható, hogy V. r. vádlott a tárgyaláson való
jelenlét jogáról való lemondó nyilatkozatát annak
tudatában tette meg, hogy az intézmény lényegével,
nyilatkozatának következményével is tisztában volt,
a lemondás a Be. 430. § (2)–(3) bekezdésben
meghatározott szabályoknak megfelelt.
[22] Az elsőfokú bíróságnak – mindezen körülményekre
tekintettel – az V. r. vádlott e nyilatkozatának
megtételével összefüggésben így a tájékoztatás
körében különös kötelezettsége nem volt,
ugyanakkor az intézmény és a jogkövetkezmények
jellegére tekintettel mégis indokolt és szükséges a
Be. 430. § (3)–(6) bekezdésében meghatározott
rendelkezésekről való kioktatás rögzítése, amely a
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jegyzőkönyv tanúsága szerint elmaradt. Ebben a
körben kell ugyanis a terheltnek egyértelmű és a
következményeket érintően kimerítő felvilágosítást
kapnia arról, hogy a bíróság a neki szóló ügyiratokat
– kivéve a tárgyaláson való jelenlétre kötelező
végzést és az idézést – a kézbesítési megbízott
részére kézbesíti; továbbá, hogy tekintettel a
részvétel ilyen formájára a tárgyalásról a bíróság
már csak a kézbesítési megbízotton keresztül
értesíti.
Mind a vádlott, de a kézbesítési megbízott
tájékoztatását és figyelmeztetését is magában
foglalja az a rendelkezés – így ennek jegyzőkönyvi
rögzítése a későbbi számon kérhetőség miatt
szükséges –, miszerint a kézbesítési megbízott
feladata, hogy az eljárásban keletkezett, a megbízó
részére kézbesítendő ügyiratokat átvegye, és azokat
a megbízó részére – a polgári jog szabályai szerinti
felelősség mellett – továbbítsa. Amennyiben pedig e
feladat teljesítése a kézbesítési megbízott önhibáján
kívüli okból elháríthatatlan akadályba ütközik, a
kézbesítési megbízott ezt az akadály felmerülésétől
számított nyolc napon belül köteles – rendbírság
terhe mellett – a bíróságnak bejelenteni.
A tárgyaláson való jelenlét jogáról való lemondás a
vádlottat megillető jog, így ebből a szempontból
nem a bíróság engedélyéhez kötött. Azonban a
lemondás nem feltétel nélküli, így miután annak
törvényi feltételeinek vizsgálata a bíróság
feladatkörébe tartozik, nem teszi a tárgyaláson való
jogról való lemondást a bíróságtól független,
egyoldalú joggyakorlássá. A Be. alakszerű határozat
meghozatalát a tárgyaláson való jelenlétre kötelezés
[Be. 428. § (3) bek.] és a tárgyaláson való jelenlét
jogáról ismételt engedély tárgyában [Be. 431. § (3)
bek.] ír elő, vagyis a tárgyaláson való jelenlét
jogáról való lemondás elfogadásáról vagy a vádlott
tárgyalástól
való
távolmaradásának
engedélyezéséről végzést hozni nem kell, annak
rögzítése vagy az arra való utalás ugyanakkor
célszerű, hogy a tárgyaláson való jelenlét jogáról
való lemondás – a törvényi feltételeknek
megfelelően – megtörtént.
Ami ugyanakkor biztosan nem maradhat el, az a
vádlott további tárgyalásokról való – kézbesítési
megbízotton
keresztüli
–
értesítése.
A
jegyzőkönyvek tanúsága szerint ez azonban az
elsőfokú eljárásban elmaradt, a bíróság a következő
tárgyalási határnapokról az V. r. vádlottat
semmilyen formában nem értesítette.
Az V. r. vádlott védője esetében – aki kétségkívül
mint védő minden esetben szabályszerűen idézésre
került – a szabályszerű idézés ténye nem jelenti
egyben azt is, hogy mint kézbesítési megbízott is
feladatot kapott arra, hogy a megbízóját a tárgyalási
határnapról értesítse; holott a vádlott, akinek a
bírósági eljárásban való részvétele alapvető joga,
csak a szabályszerű értesítés alapján élhet biztosan
és időszerűen azzal a jogával, hogy a bírósági
eljárásban esetlegesen a továbbiakban személyesen
is jelen lehessen.
A folytatólagos tárgyalás megtartása körében az
elsőfokú bíróság az ügydöntő határozatának
bevezető részében tárgyalási határnapokként a 2019.
május 31. és 2019. június 3. napjait tüntette fel,
melyet az ítélőtábla további 5 tárgyalási nap
feltüntetésével (2017. december 20., 2018. március
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hó 2., 2018. június 28., 2018. szeptember 24. és
2019. február 20.) egészített ki.
A rendelkezésre álló ügyiratokból azonban az
állapítható meg, hogy az elsőfokú bíróság által
2019. február 20-án megtartott tárgyalás érdeminek
nem volt tekinthető. Ezt támasztja alá a bíróság saját
megállapítása,
mely
szerint
a
tárgyalás
megtartásának akadálya van, (megjegyzendő, a
jegyzőkönyvben foglalt végzés szerint a tárgyalást a
bíróság elnapolta), de ténylegesen sem került sor az
ügy előre vitelét célzó eljárási cselekményre, hiszen
a rögzítettek szerint ezen alkalommal mindössze a
büntetőeljárási résztvevők – a büntetőeljárás fő
kérdése szempontjából érdeminek nem minősülő –
bejelentései,
valamint
a
bíróságnak
a
perkoncentráció (Be. 520. §) és a tárgyaláson való
jelenlét jogáról való lemondás (Be. 430. §) körében
tett tájékoztatása és figyelmeztetése hangzott csak
el.
Miután azonban a 2019. február 20-i tárgyalás
érdemi tárgyalásnak nem volt tekinthető, a korábbi,
2018. szeptember 24-i tárgyalás időpontjára
tekintettel az első fokon eljárt bíróság a következő,
2019. május 31-én tartott tárgyalás időpontjára már
eltelt a Be. 518. § (3) bekezdése szerinti hat hónapos
tárgyalási időköz.
A Be. 518. § (3) bekezdése szerint, ha a korábbi
tárgyalási határnap óta hat hónap eltelt, a tárgyalást
az ügyész, a vádlott vagy a védő indítványára meg
kell ismételni. A bíróság a tárgyalást a tárgyalás
korábbi anyaga lényegének ismertetésével ismétli
meg. A Be. 518. § (4) bekezdése a bíróság
figyelmeztetési kötelezettségét írja elő az
ismertetéssel összefüggésben.
Az elsőfokú bíróság a 2019. május 31-i tárgyalás
jegyzőkönyve szerint a tárgyalás megnyitása
keretében a jelenlévők számbavétele, a tárgyalás
megtartásának technikai feltételei biztosítása
körében maradéktalan intézkedéseket tett, azonban a
tárgyalási jegyzőkönyvből nem derül ki, hogy a
tárgyalás
folytonosságát
érintően
milyen
megállapítást tett, eleget tett-e a Be. 518. § (3)
bekezdésében írt kötelezettségének, hiszen a
jegyzőkönyvben mindössze annyi került rögzítésre,
hogy a „korábbi jegyzőkönyv ismertetését nem
kérik”. Ez utalhat egyrészt arra, hogy a
büntetőeljárás fő résztvevői nem indítványozták az
eljárás megismétlését, ezért az iratok lényegének
ismertetésére nem volt szükség. Ugyanakkor abból,
hogy az elsőfokú bíróság az ítéletének bevezető
részében az érdeminek nem minősülő tárgyalási
határnap utáni, az azt megelőző korábbi tárgyalási
határnaphoz képest hat hónappal későbbi
határnapokat tüntette csak fel, arra lehet
következtetni, hogy az elsőfokú bíróság maga is
csak e két határnapot tartotta érdeminek, miután a
tárgyalás folytonossága feltételeinek hiányát
megállapította és az eljárást megismételte, azonban
– miután arra igény nem volt – részletes
iratismertetés nélkül.
A Kúria a másodfokú bíróság eljárásában is fedezett
fel eljárási szabálysértést.
A másodfokú eljárásban az ítélőtábla az ügyet 2020.
február 23. és március 2. napjaira nyilvános ülésre
tűzte ki, amelyet 2021. április 27. és 29. napjaira
halasztott. A 2021. április 27. napján 9 órakor
megtartott nyilvános ülés jegyzőkönyve – azt
követően, hogy az ítélőtábla végzést hozott a VIII. r.
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terhelt tekintetében az ügy elkülönítéséről – a
következőt tartalmazza: „A tanács elnöke ismételten
tájékoztatja a vádlottakat, hogy az ítélőtábla
nyilvános tárgyalást tart, ami azt jelenti, hogy ún.
részbizonyítást vesz fel a bíróság. Ez tehát nem a
teljes bizonyítás megismétlését jelenti, hanem
csupán a védői indítvány részbeni helyt adásából,
illetve teljesítéséből fakadó bizonyítás. Az ítélőtábla
lényegében iratismertetést tart.”
A
jegyzőkönyvben
rögzítettek
eljárásjogi
szempontból jelentős aggályokat vetnek fel.
A Be. 425. § (1) bekezdése sorolja fel a bírósági
eljárás formáit, amely ténylegesen gyűjtőkategória;
differenciáltan azokat a kereteket határozza meg,
amelyben a bíróság az ügyelintéző tevékenységével
összefüggésben eljár. Az egyes kategóriák –
amelyek hierarchikus sorrendisége garanciális
jellegű – jellemzően annak megfelelően különülnek
el, hogy kiknek kell jelen lenniük vagy lehetnek
jelen az adott eljárási formán, és milyen döntések
meghozatalának van helye. A rangsorból
következően a magasabb rendű eljárási formában
kezdett eljárásról nem lehet alacsonyabb rendű
eljárásra áttérni.
A nyilvános ülés – nevéből is adódóan – a
tárgyalásra jellemző nyilvánosság jellegét viseli
magán, a foganatosítható eljárási cselekmények
köre azonban korlátozott: a törvény a vádlott
nyilatkoztatása körében a kihallgatása helyett a
vádlott meghallgatása fordulat alkalmazásával tesz
különbséget. A tárgyalás a legszigorúbb és
formalizált szabályokkal biztosított eljárási forma,
ezért rendeli a Be. 425. § (1) bekezdése a tárgyalást
kötelező eljárási formaként arra az esetre, ha a
bíróság bizonyítást vesz fel, hiszen kizárólagosan ez
által biztosított az ügy eldöntéséhez szükséges
adatoknak és bizonyítékoknak az eljárás
résztvevőinek
jelenlétében
és
hatékony
közreműködésével történő megvizsgálása.
A másodfokú eljárás fő eljárási formája a nyilvános
ülés [Be. 599. § (1) bek.]. A Be. 600. § (1) bekezdés
b) pontja alapján (is) azonban a tárgyalás a kötelező
eljárási forma, ha a másodfokú eljárásban bizonyítás
felvétele szükséges.
A Be. 596. § (2) bekezdése a fellebbezés
elintézésének előkészítése keretében a tanács
elnökének feladatává teszi az eljárási forma
megválasztását, ennek keretében a fellebbezés
elbírálására tanácsülés, nyilvános ülés vagy
tárgyalás kitűzését.
Az
ítélőtábla
55.
sorszámú
tárgyalási
jegyzőkönyvéből idézettek alapján azonban
kétséges annak megállapítása, hogy az ítélőtábla
ténylegesen milyen eljárási formában végezte el a
felülbírálatot. A kitűző végzés szerint a másodfokú
bíróság nyilvános ülést tűzött, és a jegyzőkönyv
bevezető része is nyilvános ülésként rögzíti a
megkezdett
eljárási
formát.
Sem
a
jegyzőkönyvekben, sem egyéb ügyiratban nincs
annak nyoma, hogy az ítélőtábla az egyébként
eredendően kitűzött eljárási formáról akár
bizonyítás felvétele, akár más okból a garanciálisan
szigorúbb szabályok szerinti eljárási formára,
tárgyalás tartására tért volna át.
A jegyzőkönyvből idézett részletben a „nyilvános
tárgyalás” fordulat még akár elírás is lehetne,
azonban az már túllépi ezt a kategóriát, ekként pedig
megmagyarázhatatlan,
amikor
arról
szóló
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tájékoztatást
rögzít,
mely
szerint
„ún.
részbizonyítást vesz fel a bíróság”, és hogy „ez tehát
nem a teljes bizonyítás megismétlését jelenti”. A
már feltárt aggályokat fokozza tovább a „csupán a
védői indítvány részbeni helyt adásából, illetve
teljesítéséből fakadó bizonyítás” fordulat, hiszen a
másodfokú eljárásban hét védőt felvonultató
ügyben, megjelölés nélkül semmiképpen nem
beazonosítható, hogy melyik védő, milyen
indítványa alapján, milyen – az egyébként nyilvános
ülés kereteibe törvényileg be sem illeszthető –
bizonyításra került sor. Annak puszta rögzítése
pedig, hogy „az ítélőtábla lényegében iratismertetést
tart”, mindenféle konkrétum megjelölése nélkül
alkalmatlan annak megállapítására, ami a
jegyzőkönyv
létjogosultságát
egyáltalán
megteremti, nevezetesen, hogy egyértelműen,
tárgyiasult formában rekonstruálható legyen bárki
számára a bírósági eljárás tartalma és
szabályszerűsége.
Mindennek az V. r. terhelt esetében, akinél az
elsőfokú bíróság által megállapított tényállás alapján
maga a büntetőjogi főkérdés állt a felülbírálat
középpontjában, különös jelentősége van; hiszen az
idézett jegyzőkönyvi részlet alapján nem derül ki,
hogy az V. r. vádlottat érintette-e és ha igen, milyen
bizonyítás vagy iratismertetés.
Az eljárási szabálysértések körében még mindig a
másodfokú bíróság eljárásához, de konkrétan a jelen
felülbírálattal érintett V. r. vádlotthoz kapcsolódóan
az ítélőtábla a büntetés kiszabása körében is jelentős
hibát vétett. Az ítélőtábla az V. r. vádlottat az
ítéletének rendelkező része szerint 5 év szabadságvesztésre ítélte, a büntetés kiszabása körében adott
indokolása során azonban már tartamát tekintve 6
év szabadságvesztésről szól. Ez nem pusztán
számbeli elírás, hiszen a büntetés kiszabásának
indokolása körében az ítélőtábla az V. r. vádlottal
szemben kiszabott büntetési tartamot az ítélet belső
arányosságát vizsgálva egy másik vádlott
büntetéséhez méri, és azzal azonos tartamúnak
rendeli meghatározni, ez pedig a szabadságvesztés
tartamát érintően félreérthetetlenül 6 év.
A Be. 608. § (1) bekezdés f) pontja alapján a
másodfokú bíróság nem ügydöntő végzésével
hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét,
és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha az
elsőfokú ítélet indokolása a rendelkező résszel
teljes mértékben ellentétes. Jelen esetben teljes
mértékű ellentét nem áll fenn. Ez pedig nem
alapozta meg az ítélőtábla ügydöntő határozata
teljes megsemmisítését, viszont relatív eljárási
szabálysértésként való megállapítása és értékelése, a
fentebb részletezett hibák mellett nem maradhatott
el.
Az ítélőtábla eljárása – törvényi hiányosságára
tekintettel – az V. r. vádlottnak a másodfokú
ügydöntő határozattal szembeni jogorvoslati
jogosultsága körében is kifogásolható.
Az V. r. vádlott a 2020. április 27-i nyilvános ülésen
kifejezetten nyilatkozott arról, hogy a 2020. április
29-i nyilvános ülésen megjelenni nem tud, az
ügydöntő határozat kihirdetésekor – bejelentésével
egyezően – nem is volt jelen, a kihirdetett ítéletre
jogorvoslati nyilatkozatot nem tett.
A rendelkezésre álló ügyiratok szerint a másodfokú
bíróság az V. r. vádlottnak az ügydöntő határozat
rendelkező részét, később az indokolt ítéletet is
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kézbesítette, azonban a kézbesítés igazolására
alkalmas dokumentum az ügyiratok között nem
lelhető fel, így nem állapítható meg, hogy a
másodfellebbezésre nyitva álló határidő az V. r.
vádlott tekintetében, aki fellebbezésre a Be. 581. §
a) pontja alapján saját terhelti jogán – a védőjétől
függetlenül – önállóan is jogosult, ténylegesen
mikor nyílt meg.
Mindezen túl a másodfellebbezési jog gyakorlása
körében is hiányos az ítélőtábla intézkedése.
A Be. 451. § (1) bekezdése szerint a határozat – ha e
törvény eltérően nem rendelkezik – bevezető
részből, rendelkező részből, jogorvoslati részből,
indokolásból és záró részből áll. Ugyanezen
jogszabályi hivatkozás (4) bekezdése szerint, ha a
határozatot kézbesítés útján közlik, a jogorvoslati
rész tartalmazza azt, hogy a határozat ellen van-e
helye jogorvoslatnak, és azt az eljárás mely
résztvevője, hol és milyen határidőn belül
terjesztheti elő.
Mindezen törvényi előírásnak azonban a másodfokú
határozat jogorvoslati része nem felel meg, hiszen
sem a jogorvoslat gyakorlására jogosult alanyát,
nevezetesen, hogy a vádlott saját nevében is
jogosult másodfellebbezés benyújtására, sem
határidejét nem jelöli meg, vagyis, hogy milyen
határidőben tehet ennek joghatályosan eleget. Az
ügyiratokban pedig arra sincs adat, hogy esetleg a
rendelkező rész megküldése alkalmával az ítélőtábla
valamely, a törvényi jogosultság szempontjából
részletes kioktatást tartalmazó átiratot mellékelt
volna.
Az ítélőtábla – és ez a mulasztás volt a
másodfellebbezés felülbírálata során a Kúria által
észlelt legsúlyosabb – nem végzett megfelelő
vizsgálatot az elsőfokú bíróság ítéletének
megalapozottsága körében, hiszen nem észlelte,
hogy az elsőfokú bíróság által megállapított
tényállás az V. r. vádlottat érintően részben
felderítetlen és ebben a körben reparációt sem
végzett.
Az ítélőtábla az ítélete indokolásának [83]
bekezdésében a történeti tényállást az V. r. vádlottat
érintően lényegében azzal egészítette ki, hogy a
kábítószer adásvétele az V. r. vádlott jelenlétében,
általa tudottan zajlott; a folyamatban, az üres bőrönd
lakásba vitelében, az 5 kg marihuánának a
bőröndben
lakásból
történő
elszállításában
tevékenyen részt vett. Ezzel összefüggésben
rögzítette azt is, hogy az elsőfokú bíróság által
megállapított tényállás a Be. 593. § (1) bekezdés c)
pontja
szerint
a
másodfokú
eljárásban
felülmérlegelhető volt, mert az elsőfokú bíróság
nem
értékelt
minden
rendelkezésre
álló
bizonyítékot, és helytelen ténybeli következtetést
vont le.
Az ítélőtábla az indokolása [92] bekezdésében
elsőfokú bíróság mérlegelő tevékenységében a téves
következtetést arra vezette vissza, hogy az elsőfokú
bíróság
rendelkezésére
álló
bizonyítékokat
kihagyott az értékelésből, azokat nem vetette össze
a további bizonyítékokkal, ezért vont téves
következtetést az V. r. vádlott tudattartalmára és
arra, hogy az V. r. vádlott büntetőjogi felelőssége
nem állapítható meg. Ezt követően ítélete
indokolásának
[93]–[110]
bekezdéseiben
részletesen foglalkozott az elsőfokú bíróság V. r.
vádlottat érintő bizonyítékértékelő tevékenységével.

[53] Ebben a körben arra mutatott rá, hogy az ügy
jellegéből fakadó konspiráció magas foka miatt
kellett figyelmet szentelni a rendelkezésre álló
további bizonyítékoknak, így a rendőri figyelés
eredményének, a kamerafelvételek adatainak és L.
T. T. L. tanúvallomásának, amelyeket a törvényszék
az ítélőtábla indokolása szerint pontatlanul
hivatkozott meg.
[54] Az ítélőtábla rögzítette, hogy a törvényszék a senki
által megidézni nem indítványozott L. T. T. L.
tanúvallomását, továbbá a nyomozati iratok 6635.
oldalán befűzött rendőri jelentést a tárgyaláson
felolvasta, azonban ezeknek semmilyen jelentőséget
nem tulajdonított, mint ahogy a kikockázott
kamerafelvételeknek sem. Ezt követően az ítélőtábla
ezeket az elsőfokú bíróság ítéletében is értékelt
bizonyítékokat
aprólékosan
elemezte,
összevetésüket elvégezte, majd a [107] bekezdésben
megállapította,
hogy
az
V.
r.
vádlott
vonatkozásában
a
történeti
tényállás
megváltoztatása L. T. T. L. tanú vallomásán, a
kamerafelvétel, valamint a rendőri jelentés adatain
alapul, e bizonyítékok alapján a módosított tényállás
és a megállapítható tudattartalom V. r. vádlott
esetében a bűnösség megállapítására vezetett.
[55] Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás
megalapozatlanságának kiküszöbölése körében
azonban az ítélőtábla nem észlelte, hogy az elsőfokú
bíróság, majd maga is olyan bizonyítékok
tekintetében is elvégezte az értékelő–mérlegelő
tevékenységet, amelyet az elsőfokú bíróság – a
rendelkezésre álló ügyiratok, különösen a tárgyalási
jegyzőkönyvek alapján – nem tett a bizonyítás
tárgyává, és ezt az ítélőtábla sem pótolta.
[56] Az ítélőtábla által az V. r. vádlottat érintően
részletesen értékelt, releváns bizonyítékok közül L.
T. T. L. tanú vallomásának felolvasására az
elsőfokú bíróság eljárásában valóban sor került, az
ítélőtábla az ítéletében rögzítette az V. r. vádlott erre
tett észrevételét is.
[57] Az ítélőtábla az indokolásának [105] bekezdésében
azt is megjegyezte, hogy a törvényszék a nyomozati
iratok 6635. oldalán befűzött rendőri jelentést is
felolvasta, azt azonban, hogy erre mikor került sor
már nem rögzítette. Ennek elsődleges oka pedig az,
hogy az elsőfokú bíróság ezt a rendőri jelentést,
mely a T. u. 8. szám alatti lakóépület és környéke,
valamint az V. r. vádlott és társa mozgásának
megfigyelése tárgyában készült, az elsőfokú bíróság
a bizonyítási eljárás keretében semmilyen formában
nem tette bizonyítás tárgyává. Ugyanez igaz a
kikockázott kamerafelvételekre, amelyek ugyancsak
egy, az előbbitől eltérő rendőri jelentés részét
képezik.
[58] E két rendőri jelentés bizonyítékként való
felhasználását az ügyészség a vádiratában a
nyomozati iratok oldalszámára és pontosan
beazonosítható megnevezéssel indítványozta is,
azonban ezek sem az 1/a vádpontra, sem az V. r.
vádlottra lefolytatott bizonyítás keretében, de a
perbeszédeket megelőzően a bizonyítási eljárás
befejezését megelőző iratismertetéskor nem kerültek
sem ismertetésre, sem felolvasásra.
[59] A Be. 163. § (1) bekezdése alapján a bizonyítás
azokra a tényekre terjed ki, amelyek a büntető és a
büntetőeljárási
jogszabályok
alkalmazásában
jelentősek, ugyanakkor a (4) bekezdés c) pontja
lehetőséget ad a bizonyítás mellőzésére azokat a
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tényeket érintően, amelyek valóságát a vádló, a
terhelt és a védő az adott ügyben, együttesen
elfogadja.
A nevezett két rendőri jelentést az elsőfokú bíróság
– az ügyészség vádbeli indítványa ellenére –
ismertetés vagy felolvasás útján nem tette bizonyítás
tárgyává, de az ügyiratok alapján olyan megállapítás
sem tehető, hogy erre a Be. 164. § (4) bekezdés c)
pontja alapján nem lett volna szükség.
A bizonyítás ezen hiányosságai az V. r. terhelt
tekintetében az elsőfokú ítélet Be. 592. § (2)
bekezdés
b)
pontja
szerinti
részbeni
megalapozatlanságára
vezettek,
amelynek
kiküszöbölése a másodfokon eljárt bíróságnak a Be.
593. § (1) bekezdésében meghatározott módon
törvényi kötelezettsége lett volna.
A Be. a másodfokú bíróság reformatórius jogkörét a
tényállás kiegészítésének, helyesbítésének vagy az
eltérő tényállás megállapításának lehetőségével
biztosítja.
A
részbeni
megalapozatlanság
kiküszöbölésének módja a tényállás megalapozatlan
részének a kiegészítése, helyesbítése vagy az első
fokon megállapítottól eltérő tényállás megállapítása.
A tényállás kiegészítésére a részben hiányos vagy
részben felderítetlen tényállás esetén van lehetőség.
A
tényállás
helyesbítése
az
iratellenes
ténymegállapításban vagy helytelen ténybeli
következtetéssel
megállapított
tényben
megnyilvánult
részbeni
megalapozatlanság
kiküszöbölésének módja. Azonban mind a
kiegészítésre, mind a helyesbítésre igaz, hogy annak
alapja nem általánosságban az ügyiratok, hanem
csak kizárólag az elsőfokú bíróság által lefolytatott
bizonyítást értintő ügyiratok lehetnek.
Amikor tehát a másodfokú bíróság kiegészítette a
tényállást és az V. r. vádlott tudattartalmára
következtetést vont le, akkor azt a nyomozati
iratokban található rendőri jelentés és a
kamerafelvételekről
szóló
rendőri
jelentés
tekintetében az elsőfokú bíróság által lefolytatott
bizonyításon kívüli ügyiratok alapján tette; úgy
értékelte ezeket a bizonyítékokat, hogy azok
bizonyítás tárgyát nem képezték első fokon, és ezt
másodfokon
csak
bizonyítás
felvételével
küszöbölhette volna ki, azonban erre irányuló
bizonyítást – a jegyzőkönyvben megjelölt aggályok
alapján – egyértelműen nem folytatott.
A Be. 619. § (1) bekezdése alapján a harmadfokú
bíróság a határozatát arra a tényállásra alapítja,
amely alapján a másodfokú bíróság az ítéletét
meghozta, kivéve, ha a másodfokú bíróság ítélete a
fellebbezéssel sérelmezett ellentétes döntés
tekintetében megalapozatlan. A megalapozatlanság
kiküszöbölésére a törvény a Be. 619. § (4)
bekezdésében meghatározott eszközökkel –
szemben a másodfokú eljárással – csak korlátozott
lehetőséget ad, a bizonyítás felvételét pedig
kategorikusan kizárja [Be. 619. § (2) bek.].
A Be. 625. § (4) bekezdése alapján a harmadfokú
bíróság a másodfokú bíróság és szükség szerint az
elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és a
másodfokú bíróságot, vagy az elsőfokú bíróságot új
eljárásra utasítja, ha a másodfokú ítélet
megalapozatlanságát a 619. § (3) bekezdése alapján
nem tudja kiküszöbölni.
A harmadfokú bíróság – szemben a másodfokú
bíróságra rótt törvényi kötelezettséggel – a részbeni
megalapozatlanság esetén is dönthet a hatályon
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kívül helyezés felől, ha a megalapozatlanság csak
bizonyítás útján küszöbölhető ki (BH 2021.131.,
BH 2020.265.).
Jelen ügyben a hatályon kívül helyezés oka a Be.
625. § (4) bekezdése, amelynek lényege a
javíthatatlan megalapozatlanság. A kifejtettek
alapján a másodfokú bíróság ítélete olyan
megalapozatlansági hibában szenved, amely a
harmadfokú eljárás során a Be. 619. § (3) bekezdése
szerint nem küszöbölhető ki, ezért ez a másodfokú
ítélet Be. 625. § (4) bekezdése szerinti hatályon
kívül helyezését vonta maga után.
A felsorolt hibák részletekbe menő elemzése
értelemszerűen egyben a Kúria megismételt
másodfokú eljárásra vonatkozó iránymutatását is
megadja [Be. 617. § bek., 611. § (1) bek.]. A
másodfokú bíróságnak az elmaradt bizonyítást a
törvényes eljárási forma keretében pótolnia kell, ezt
követően kerülhet abba a helyzetbe az ítélőtábla,
hogy az V. r. vádlott büntetőjogi felelősségéről, a
tudattartalmáról megfelelő és megalapozott
tényeken alapuló következtetést vonjon le.
A Kúria ezen túlmenően a harmadfokú eljárásban
közreműködő védő díját állapította meg [Be. 617. §,
613. § (1) bek.].
Ekként a Kúria az V. r. vádlott védője által
bejelentett másodfellebbezést elbírálva, az ítélőtábla
mint másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül
helyezte, és a másodfokú bíróságot új eljárás
lefolytatására utasította.
(Kúria Bhar. II. 866/2021.)

Amennyiben az alapvető jogokat sértő
95
elhelyezési körülmények miatti kártalanítási
ügyben az illetékesség hiányának megállapítása 2021.

január 1. napját megelőzően véglegessé vált végzéssel
megtörtént, a 2013. évi CCXL. törvény 75/J. §-ban
foglalt illetékességi okra hivatkozással a korábban
illetékességi okból áttett kérelem visszaküldése nem
lehetséges.
Az illetékességi okból történő áttétel időpontjának az
áttételről illetékességi okból rendelkező végzés
véglegessé válásának napját, és nem az ezt követő
esetleges késedelmes megküldés napját kell tekinteni
[Bv.tv. 75/J. § (1) bek.; 2020. évi CL. tv. 17. §; Be. 460.
§ (1), (3) bek.].
[1] Az elítélt, valamint meghatalmazott jogi képviselője
2019. március 28. napján kártalanítás iránti kérelmet
terjesztett elő az M.-i Fegyház és Börtönnél,
amelyet a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka
2019. április 2. napján a B. K. Törvényszék
Büntetés-végrehajtási Csoportja részére továbbított.
A kártalanítás iránti kérelem 2016. február 1. és
2019. március 28. közötti fogvatartás tekintetében
az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények
által előidézett sérelmek miatt került előterjesztésre.
[2] A B. K. Törvényszék Büntetés-végrehajtási
Csoportja a 2020. szeptember 25. napján kelt és
2020. október 26. napján véglegessé vált végzésével
megállapította illetékességének hiányát, és az ügyet
az Ny.-i Törvényszék Büntetés-végrehajtási
Csoportjához áttette, figyelemmel arra, hogy az
elítélt 2019. december 9. napján véglegesen
átszállításra került az S.-i Fegyház és Börtönbe,
majd a T.-i Országos Büntetés-végrehajtási
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[3]

[4]
[5]
[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

Intézetbe. Az iratok az Ny.-i Törvényszékre 2021.
október 6. napján érkeztek.
Az Ny.-i Törvényszék Büntetés-végrehajtási
Csoportja a 2021. október 7. napján kelt és 2021.
október 19. napján véglegessé vált végzésével
ugyancsak megállapította az elítélt tekintetében az
alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények
miatt indult kártalanítási ügyben az illetékességének
hiányát, és az ügy iratait az eljáró bíróság kijelölése
végett a Kúriára terjesztette fel.
A Legfőbb Ügyészség átiratában az Ny.-i Törvényszék kijelölését indítványozta.
Az Ny.-i Törvényszék Büntetés-végrehajtási
Csoportja illetékes a kártalanítás iránti büntetésvégrehajtási ügy elbírálására.
A
büntetések,
az
intézkedések,
egyes
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény
(a továbbiakban Bv.tv.) 50. § (2) bekezdése
értelmében:
„A
büntetés-végrehajtási
bírói
eljárásokat – e törvény eltérő rendelkezése
hiányában – annak a végrehajtásért felelős szervnek,
szervezeti egységnek vagy javítóintézetnek a
székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró
folytatja le, ahol az eljárás alapjául szolgáló
büntetést vagy intézkedést végrehajtják.”
Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények
miatti kártalanítás iránt indított büntetésvégrehajtási ügyben az illetékesség megállapítására
vonatkozó Bv. törvényi szabályozás 2021. január 1.
napjától megváltozott a 2020. évi CL. törvény
rendelkezései alapján.
A Bv.tv. 2021. január 1. napjától hatályos
rendelkezései szerint – ahogyan arra az Ny.-i
Törvényszék a végzésében is hivatkozott – az
alkalmazandó 75/J. § (1) bekezdése alapján a
kártalanítási kérelemmel kapcsolatos eljárást annak
a büntetés-végrehajtási intézetnek a székhelye
szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró folytatja
le, amely a kérelmet továbbította, abban az esetben
is, ha az elítéltet ezt követően átszállítják. Ha az
elítélt szabadult, az eljárást a szabadítást végző
büntetés-végrehajtási intézet székhelye szerint
illetékes büntetés-végrehajtási bíró folytatja le, de az
elítélt vagy a védő kérelmében kérheti, hogy az
elítélt lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye
szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró járjon el.
A Bv.tv. 436/A. § (1) bekezdése alapján a
törvénynek a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási
eljárással összefüggő visszaélések megszüntetése
érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
szóló 2020. évi CL. törvény 17. §-ával megállapított
III/A. Fejezetét – a (2) bekezdésében megállapított
kivétellel – a hatálybalépéskor folyamatban lévő
eljárásokban is alkalmazni kell.
Helytállóan hivatkozott arra is az Ny.-i Törvényszék
a végzésében, hogy a Bv.tv. 436/A. § (5) bekezdése
értelmében a Bv. törvényt módosító 2020. évi
CL. törvény 17. §-ával megállapított 75/J. § (1)
bekezdését a hatályba lépésekor folyamatban lévő
eljárásokban is alkalmazni kell, azonban nem volt
tekintettel arra, hogy a hivatkozott 17. §
hatálybalépését megelőzően illetékességi okból
áttett kérelmek visszaküldése – a hivatkozott
törvényi rendelkezések értelmében – ezen okból
nem lehetséges.
A Bv.tv. fenti rendelkezései alapján a 2021. január
1. napját megelőzően áttett kártalanítási kérelem

[12]
[13]

[14]

[15]
[16]

[17]

[18]

[19]

vonatkozásában az eljárást tehát annak a büntetésvégrehajtási intézetnek a székhelye szerint illetékes
büntetés-végrehajtási bíró folytatja le, ahol az
eljárás alapjául szolgáló büntetést vagy intézkedést
végrehajtják.
A B. K. Törvényszék illetékességének hiányát
megállapító végzése 2020. szeptember 25. napján
kelt és 2020. október 26. napján vált véglegessé.
Ezért a B. K. Törvényszék határozata
meghozatalakor a hatályos Bv.tv. rendelkezései
értelmében helyesen járt el akkor, amikor az elítélt
kártalanítási kérelme vonatkozásában megállapította
illetékessége hiányát és az ügyet áttette az Ny.-i
Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjához.
Kétségtelen tény, hogy az iratok az Ny.-i
Törvényszékre csak 2021. október 6. napján –
vagyis a Mód.tv. hatályba lépését követően –
érkeztek meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
Bv.tv. 436/A. § (5) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket ezen időponthoz kellene kötni.
Az Ny.-i Törvényszék helyesen hívta fel a Kúria
Bkk.I.32/2021/4. számú végzését, amely azonban
jelen ügyben az alábbiak miatt nem irányadó.
A Kúria a Bkk.I.1293/2021/4. számú – a jelen
üggyel hasonló eljárásban meghozott – végzésében
fejtette ki, hogy a folyamatban lévő eljárásban
hivatalból kell vizsgálni a Bv.tv. 75/J. §-ában
megállapított illetékességi szabályokat, ez alapján a
kártalanítási kérelmet továbbító bv. intézet
székhelye szerinti törvényszék rendelkezne
illetékességgel, azonban arra figyelemmel, hogy az
áttétel a módosítás hatályba lépését, 2021. január 1.
napját megelőzően véglegessé vált végzéssel
megtörtént, a 75/J. §-ban foglalt illetékességi okra
hivatkozással a korábban illetékességi okból áttett
kérelem visszaküldése nem lehetséges. Az
illetékességi okból történő áttétel időpontjának az
áttételről illetékességi okból rendelkező végzés
véglegessé válásának napját, és nem az ezt követő
esetleges késedelmes megküldés napját kell
tekinteni.
A Be. 460. § (1) bekezdése alapján a nem ügydöntő
végzés a véglegessé válását követően – ha e törvény
eltérően nem rendelkezik – nem változtatható meg.
A (3) bekezdés szerint pedig a nem ügydöntő
végzést a véglegessé válására tekintet nélkül kell
teljesíteni, illetve végrehajtani, kivéve, ha nem
ügydöntő végzés elleni fellebbezés halasztó hatályát
e törvény kimondja.
A Bv.tv. 50. §-ának (6) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel ezért a Kúria rámutat, hogy a bíróság
határozatához fűződő joghatások – miként arra a
korábbiakban utalt – nem az iratok bírósághoz
érkezésével (azaz ügyviteli jellegű intézkedéssel),
hanem a véglegessé válással állnak be.
A Bv.tv. 50. § (6) bekezdése alapján, ha e törvény
vagy más törvény eltérően nem rendelkezik, a
büntetés-végrehajtási bíró eljárására a büntetőeljárás
szabályait kell alkalmazni azzal, hogy bizonyítási
indítvány előterjesztésére vonatkozóan a Be.
520. §-a nem alkalmazható és előkészítő ülés
megtartásának nincs helye. A Bv.tv. a bv. bíró
illetékességére
vonatkozó
eljárási
törvény
alkalmazására eltérő szabályt nem tartalmaz, így a
büntetőeljárási törvény rendelkezésének és elveinek
megfelelően
a
büntetés-végrehajtási
bíró
illetékességét az eljárási cselekmény időpontjában
fennálló illetékességi szabályok határozzák meg, az
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illetékességét, illetve annak hiányát a büntetésvégrehajtási bírónak hivatalból vizsgálnia kellett.
[20] A fentebb kifejtettekre figyelemmel a Kúriának az
ügyben
illetékességgel
rendelkező
bíróság
meghatározása és eljárásra történő kijelölése során a
2020. évi CL. törvénnyel módosított Bv.tv. 436/A. §
(5) bekezdésében foglaltak alapján – figyelemmel
a 2020. évi CL. törvény 17. §-ára – a B. K.
Törvényszék
határozatának
meghozatala
időpontjában hatályos illetékességi szabályok
alapján kellett döntenie.
[21] A Bv.tv. 50. § (6) bekezdése szerint eltérő
rendelkezés hiányában a két törvényszék között
kialakult negatív illetékességi összeütközést ennek
megfelelően kellett elbírálni, az eljáró bíróságot ki
kellett jelölni a bíróságok között felmerült
illetékességi összeütközés esetén [Be. 24. § (1) bek.
II. ford.]. A kijelölésről jelen esetben a Kúriának
kellett határoznia [Be. 24. § (2) és (3) bek.].
[22] A Kúria – bár erre továbbra sincs külön szabály – a
Bv.tv. 50. § (6) bekezdésére is figyelemmel eltérő
szabály hiányában eljárásának főszabályát követve
tanácsülésen határozott, és a negatív illetékességi
összeütközés feloldására az ügyben eljárásra az
Ny.-i Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportját
jelölte ki.
(Kúria Bkk. I. 1.315/2021.)
A bíróság a tagállami ítéletben kiszabott
96
szabadságvesztés-büntetést a magyar törvény
alapján megállapítható büntetési tétel felső határának
megfelelően alakítja át, ha a tagállami ítéletben
kiszabott szabadságvesztés tartama hosszabb, mint
amennyi a magyar törvény alapján megállapítható
lenne [2012. évi CLXXXX. tv. (EUtv.) 111. § (1) bek.,
111/D. § (1) bek., (2) bek. a) pont, 111/E. § (1) bek.;
Btk. 339. § (1) bek., (2) bek. a) pont, 164. § (1) és (3)
bek., 81. § (3) bek. ].

[1] Az
Egyesült
Királyságban
működő
K.
Koronabíróság a 2019. október 24-én meghozott és
aznap jogerős ítéletével a terheltet erőszakos
rendzavarás, 6 rendbeli szándékos megsebesítés,
tényleges testi sérülést okozó bántalmazás, éles
vagy hegyes eszközök hordása és támadó fegyverek
hordása miatt 14 év szabadságvesztésre ítélte.
[2] A törvényszék a 2020. június 8-án meghozott és
2020. június 29-én jogerőre emelkedett végzésével
megállapította, hogy a terhelttel szemben hozott
tagállami ítélet figyelembe vehető és csoportosan
elkövetett garázdaság bűntette [Btk. 339. § (1) bek.,
(2) bek. a) pont], 6 rendbeli társtettesként és
csoportosan elkövetett testi sértés bűntettének
kísérlete [Btk. 164. § (1) és (3) bek.], illetve
társtettesként és csoportosan elkövetett testi sértés
bűntette [Btk. 164. § (1) és (3) bek.] miatt halmazati
büntetésül kiszabott 14 év szabadságvesztésnek
felel meg. Megállapította, hogy a szabadságvesztés
végrehajtási fokozata börtön, valamint azt is,
hogy az elítélt legkorábban a kiszabott
szabadságvesztés fele részének kitöltését követő
napon bocsátható feltételes szabadságra. Elrendelte
továbbá a szabadságvesztés-büntetés átvételét,
valamint rendelkezett az előzetes fogvatartásban
töltött idő szabadságvesztés-büntetésbe történő
beszámításáról.

[3] A törvényszék végzése ellen a terhelt védője anyagi
jogszabálysértésre hivatkozva terjesztett elő
felülvizsgálati indítványt a Be. 649. § (1) bekezdés
b) pont ba) alpontjára alapítottan, amelyet
a Kúria a 2021. szeptember 1. napján meghozott
Bfv.III.921/2021/4. számú határozatával elutasított
figyelemmel arra, hogy az Európai Unió
tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről
szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban:
EUtv.) 108. § (2) bekezdése szerint a határozattal
szemben felülvizsgálatnak nincs helye.
[4] A törvényszék végzése ellen a legfőbb ügyész
terjesztett elő – a Be. 667. § (1) bekezdése szerint –
jogorvoslati indítványt a törvényesség érdekében
annak megállapítása végett, hogy a törvényszék
végzése törvénysértő, ennek alapján a terhelttel
szemben a tagállami bíróság által kiszabott
szabadságvesztés
enyhébb
büntetés
megállapításával történő megfeleltetése érdekében.
[5] Álláspontja szerint a törvényszék a K.
Koronabíróság ítéletének a szabadságvesztés
végrehajtásának
átvétele
céljából
való
megfeleltetése során helyesen állapította meg a
terhelt terhére rótt cselekmények Btk. szerinti
minősítését, azonban törvényt sértett az ítéletben
kiszabott szabadságvesztés megfeleltetése során.
[6] Hivatkozott az EUtv. 111/D. § (2) bekezdésének a)
pontjában írt rendelkezésre, amely alapján a
tagállami ítéletben kiszabott büntetés átalakítására
akkor kerülhet sor, ha az törvénysértő lenne, vagy
az a magyar törvényben nem ismert. A bíróság a
tagállami ítéletben kiszabott büntetést a magyar
törvénynek megfelelően úgy alakítja át, hogy az a
lehető legnagyobb mértékben megfeleljen a
tagállami ítélet rendelkezéseinek, valamint az abban
kiszabott büntetésnek. Utalt az EUtv. 111/E. § (1)
bekezdésére, amely szerint a bíróság a tagállami
ítéletben kiszabott szabadságvesztés-büntetést a
magyar törvény alapján megállapítható büntetési
tétel felső határának megfelelően alakítja át, ha a
tagállami ítéletben kiszabott szabadságvesztés
tartama hosszabb, mint amennyi a magyar törvény
alapján megállapítható lenne.
[7] Mindezek alapján törvénysértést követett el a
törvényszék, hiszen a megfeleltetés során
megállapított Btk. szerinti minősítés alapján a
terhelttel szemben kiszabható halmazati büntetési
tételkeret 3 hónaptól 4 év 6 hónapig terjedő
szabadságvesztés, ezzel szemben a törvényszék a
terhelt büntetését 14 év szabadságvesztésben
állapította meg.
[8] Hivatkozott a Be. 669. § (2) bekezdésére, amely
szerint a Kúria a törvénysértés megállapítása esetén
a terheltet felmentheti, a kényszergyógykezelését
mellőzheti, az eljárást megszüntetheti, enyhébb
büntetést szabhat ki, vagy enyhébb intézkedést
alkalmazhat, illetve ilyen határozat meghozatala
érdekében a sérelmezett határozatot hatályon kívül
helyezheti, és szükség esetén az eljárt bíróságot új
eljárásra utasíthatja. Álláspontja szerint a tagállami
ítélet megfeleltetése során eljáró bíróság ugyan nem
szab ki büntetést, azonban a büntetés megfeleltetése,
illetve átalakítása a jogorvoslat szempontjából
azonos megítélés alá esik a büntetéskiszabással,
mivel a terhelten ténylegesen végrehajtandó
büntetés mértékét határozza meg.
[9] Mindezek alapján indítványozta: a Kúria állapítsa
meg, hogy a törvényszék végzése törvénysértő, és a
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[10]

[11]

[12]

[13]
[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

terhelttel szemben kiszabott büntetést az EUtv.
111/E. §-nak megfelelő, enyhébb büntetés
megállapításával feleltesse meg.
A legfőbb ügyész által előterjesztett jogorvoslati
indítványra tett észrevételében a terhelt védője
egyetértett azzal, hogy a törvényszék végzése
törvénysértő.
Álláspontja szerint a szabadságvesztés-büntetés
megfeleltetése során annak mértékét 3 hónap és 4 év
6 hónap között kell megállapítani, amelynek során
nem hagyhatók figyelmen kívül a Kúria 56. BK
véleményében írt enyhítő és súlyosító körülmények.
Enyhítő körülményként hivatkozott arra, hogy a
terhelt előélete makulátlan, egy kiskorú gyermek
tartásáról köteles gondoskodni, illetve arra, hogy a
cselekmény elkövetésétől hosszabb idő telt el.
A Legfőbb Ügyészség a védő álláspontjára
észrevételében hivatkozott arra, hogy jelen ügyben a
büntetést a magyar törvény alapján megállapítható
büntetési
tételkeret
felső
határában
kell
megállapítani, mivel csak az a büntetés felel meg a
lehető legnagyobb mértékben a tagállami ítéletben
kiszabott büntetésnek. Ezért tehát álláspontja szerint
a védői észrevételben hivatkozott enyhítő
körülmények figyelembevételére jelen ügyben nincs
törvényes lehetőség.
A legfőbb ügyész törvényesség érdekében
bejelentett jogorvoslata alapos.
A Be. 667. § (1) bekezdése alapján a legfőbb ügyész
a bíróság törvénysértő jogerős ügydöntő határozata
és végleges nem ügydöntő végzése ellen a Kúriánál
a törvényesség érdekében jogorvoslatot jelenthet be
– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –, vagyis, ha a
jogerős (végleges) határozat más jogorvoslattal nem
támadható meg.
A törvényességi jogorvoslat nem a konkrét felek,
hanem csak a legfőbb ügyész által igénybe vehető
jogi eszköz, amelynek elsődleges célja nem a
felekre kiható határozat (döntés) elérése, hanem
annak deklarálása, hogy a megtámadott határozat
egésze vagy annak valamely rendelkezése
törvénysértő. Törvényi korlátja, hogy a Kúria
határozata ellenében és perújítási, avagy
felülvizsgálati okból nem vehető igénybe.
A törvényességi jogorvoslat intézményét az 1999.
évi CX. törvény 2000. március 1. napjától iktatta be
az 1973. évi Be.-be (1973. évi I. törvény 291/B. §ától kezdődően). Kizárólag a terhelt javára és (első
fokon) jogerős ügydöntő határozat ellen volt helye
akkor, ha a terhelt büntetőjogi felelősségének
megállapítására a büntető anyagi jog szabályainak
megsértése miatt, vagy továbbá, ha a bíróság
jogerős ügydöntő határozatának meghozatalára a
súlyosítási tilalom megsértésével került sor.
A Be. törvényességi jogorvoslatra vonatkozó
rendelkezései tartalmilag nem változtak az 1998. évi
XIX. törvény (korábbi Be.) 2002. évi I. törvény
általi módosításával 2003. március 1-jén hatályba
lépett szabályozáshoz képest.
A 2002. évi I. törvény 224. §-ához fűzött indokolás
szerint: „A törvény nem csupán átveszi a hatályos
jog szerinti törvényesség érdekében emelhető
jogorvoslat intézményét, hanem azt tovább bővíti.
Ezt a rendkívüli jogorvoslatot a felülvizsgálattal már
nem érinthető, de a jogegységi eljárással még nem
orvosolható törvénysértések deklaratív jellegű
orvoslására kívánja felhasználni.

[19] A törvény szabályozása ezt nem csupán a
törvénysértő ügydöntő, hanem valamennyi jogerős
bírósági határozat ellen gyakorolhatónak tartja. A
rendkívüli jogorvoslat alapján hozható határozat
csak a törvénysértés megállapítására szorítkozhat,
de ha a terhelt felmentésének vagy vele szemben
enyhébb rendelkezés meghozatalának van helye, a
határozat az elítéltre is kihat. A törvényesség
érdekében emelhető jogorvoslat voltaképpen az
Alkotmánybíróság által megszüntetett törvényességi
óvás és az ennek helyébe lépett felülvizsgálati
eljárás között keletkezett űrt tölti ki, és ezáltal
megoldhatóvá válik, hogy – elvileg – törvénysértő
bírósági határozat ne váljék kiküszöbölhetetlenné. A
törvény azonban nem a törvényességi óvás
jogintézményét éleszti fel. Az Alkotmánybíróság
határozatában foglalt elvi elvárásokat a rendkívüli
jogorvoslati és a jogegységi funkció szétválasztását
illetően,
illetve
a
rendkívüli
jogorvoslat
kezdeményezése alanyi joggá formálását illetően a
törvényhozó 1992-ben megtette, majd ezt a
jogegységi
eljárás
szabályozásával
továbbfejlesztette 1997-ben. A jogi környezet tehát
nem ugyanaz, mint az Alkotmánybíróság 1992. évi
határozatának meghozatalakor.
[20] Ezért a törvény szerint a törvényesség érdekében
emelhető jogorvoslat sem tartalmában, sem
funkciójában nem azonos a törvényességi óvással,
és nem ez az egyetlen jogi eszköz a jogerős, de
törvénysértő határozatok orvoslására. Ellenkezőleg:
a törvény a törvényesség érdekében emelhető
jogorvoslatot nem arra kívánja felhasználni, hogy
jogerős határozatok törvénysértő jellegét orvosolja,
hanem arra, hogy a joggyakorlat számára
jogegységi funkciókat lásson el azzal, hogy a
törvénysértő határozatok megtámadására ugyan
lehetőséget ad, de orvoslásukra nem. Ez hasonló
kiindulási alap, mint a jogegységi eljárás, de a
jogegységi eljárás feltételei itt még nem állnak
fenn.” (2002. évi I. törvény 224. §-hoz fűzött
indokolás; vö. 2006. évi LI. törvény 214. §-ához;
2017. évi CX. törvény 666–669. §-ához fűzött
indokolás).
[21] A módosítást követően e jogorvoslat lehetősége
megnyílt a bíróság valamennyi – vádemelés előtti és
azt követően hozott – törvénysértő és jogerős
határozata ellen, feltéve, hogy a jogerős határozat
más jogorvoslattal nem volt támadható.
[22] Jelen ügyben a törvényesség érdekében bejelentett
jogorvoslati eljárásnak alanyi, tárgyi és tartalmi
feltételei egyaránt adottak.
[23] A törvény nem határozza meg a törvénysértés
mibenlétét, vagyis azt, hogy annak megállapítására
anyagi avagy eljárásjogi ok adhat-e alapot.
[24] Kétségtelen, hogy a Kúria döntési jogkörére
vonatkozó szabály számos anyagi jogi elemet
rögzít, azonban ez korántsem jelenti azt, hogy a
legfőbb ügyész indítványa kizárólag anyagi jogi
kérdésekre szorítkozhat. A Kúria gyakorlata
következetes abban, hogy eljárásjogi kérdést érintő
– ezen belül külföldi ítélet érvényének elismerése,
valamint szabadságvesztés végrehajtásának átvétele
kapcsán felmerült – kérdésekben is határozott
(Bt.II.324/2017/4., Bt.III.1.527/2019.).
[25] Ez következik abból, hogy a szabályozás, a
jogintézmény jogépségi célt szolgál; vagyis azt,
hogy a jogerő (avagy a véglegesség) bekövetkezte,
tehát fellebbezés, illetve más törvényi lehetőség
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hiányában se maradjon megválaszolatlanul a
legfőbb ügyész törvényességi aggálya. Ez a
szabályozás kétségtelen közjogi természetű
megfontolása.
Általánosságban valamely bírói rendelkezés vagy
azért lehet törvénysértő, mert rossz (jogi, avagy
ténybeli) választ ad, vagy pedig azért, mert nem ad
választ.
Ehhez képest egy bírói rendelkezés egyfelől azért
törvénysértő, mert a törvény valamely konkrét,
kötelező szabályát megszegi (ami inkább anyagi
jogi természetű), avagy ún. abszolút eljárási
szabálysértést vét.
Másfelől azért törvénysértő, mert olyan törvényi
szabályt sért, amelynek alkalmazását a törvény a
bíró számára más törvényi szabályokkal
összhangban, törvényi korlátok között biztosítja.
Ezek főleg olyan eljárásjogi kérdések, amelyek
értelmezést igényelnek. Ilyenkor arról van szó, hogy
az ilyen bírói rendelkezés nem illeszkedik a
törvénybe, ez azonban nem mérlegelés, hanem jogi
értékelés következménye. Értelemszerűen ide
tartozik az is, amikor a bíró adott esetben olyan
anyagi jogi rendelkezést, amelynek értelmezése az
ítélkezési gyakorlatban következetes, tévesen,
oktalan tartalommal lát el.
További esete a törvénysértésnek, amikor a bíró a
törvény diszkrecionális lehetőségével (a törvény
által delegált, átadott mandátummal) élve
alkalmazza a törvényt, és ez valamelyik fél számára
sérelmes (úgymond törvénysértő). Ezek leginkább a
jogkövetkezmények körébe tartoznak s mérlegelés
eredményei. Ilyenkor is szó lehet azonban arról,
hogy a rendelkezés a törvény elvi sérelmével jár. De
ez a helyzet akkor is, ha a bíró hallgat, és nem
foglalkozik olyan kérdéssel, amely a határozatának
rendelkezésével összefüggő; ez nem konkrét
törvényi szabály megsértése, hanem egyoldalúság.
Végül van az a törvénysértés, amely nem más, mint
direkt büntetőjogi szabályba, tilalomba ütközés, ez
egyben perújítási ok is [Be. 637. § (1) bek. e) pont].
Jelen ügyben a legfőbb ügyész jogorvoslati kifogása
a jogerős tagállami ítélet megfeleltetésére, és az
abban
kiszabott
szabadságvesztés-büntetés
végrehajtásának átvételével kapcsolatos bírósági
határozatra vonatkozó.
A már hivatkozott Be. 667. § (1) bekezdése alapján
a legfőbb ügyész a bíróság törvénysértő jogerős
ügydöntő határozata és végleges nem ügydöntő
végzése ellen a Kúriánál a törvényesség érdekében
jogorvoslatot jelenthet be, ha a jogerős (végleges)
határozat más jogorvoslattal nem támadható meg.
Jelen esetben a törvényszék támadott végzése
jogerős, ezért ellene rendes perorvoslatnak nincs
helye. Ugyanakkor a határozata nem a vádról,
illetve a vád alapján folyt eljárás lezárásáról
rendelkezik [Be. 456. § (1) bek., Be. 564–569. §],
ezért ellene perújításnak, felülvizsgálatnak,
egyszerűsített felülvizsgálatnak sincs helye.
Következésképp sem rendes, sem más rendkívüli
jogorvoslattal nem támadható, ekként ellene a
következetes ítélkezési gyakorlat szerint a
törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatnak
helye van.
Itt jegyzi meg a Kúria, hogy ez a gyakorlat
értelmezés következménye.
Az értelmezés szempontja, hogy jogerő utáni
határozat esetében a felülvizsgálat, a perújítás és a
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jogorvoslat a törvényesség érdekében egyaránt
biztosítja az ügydöntő határozat támadásának
lehetőségét, a jogorvoslat a törvényesség érdekében
ezt nem ügydöntő határozat esetében is lehetővé
teszi.
A különbség alapja az, hogy a felülvizsgálat és a
perújítás törvényi okai (feltételrendszere) konkrétan
és kimerítően meghatározott.
Ennek jelentősége nyilvánvalóan abban áll, hogy az
állam – a felülvizsgálat esetében a jog, a perújítás
esetében pedig a tény körében – csak konkrét,
taxatíve felsorolt ok miatt ad lehetőséget a jogerős
határozat elleni támadásra.
Ehhez képest nyilvánvaló az is, hogy ezen konkrét,
körülhatárolt okok körét a perújítási eljárásban és a
felülvizsgálati eljárásban – értelmezés útján –
bővíteni, tágítani nem lehet.
A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat
esetében a szabályozás köre, így a kifogásolhatóság
lehetősége ennél tágabb; beletartozik mindaz, ami a
felülvizsgálat és a perújítás tárgyát nem képezi,
képezheti [vö. Be. 667. § (2) bek. b) pont].
A tagállami ítélet érvénye tárgyában született
törvénysértő határozat esetében tehát nem az
„ügydöntő” vagy „nem ügydöntő” kifejezésnek van
jelentősége; az ilyen határozat a jogorvoslat a
törvényesség
érdekében
szerinti
eljárásban
támadható (BH 2020.198., Bt.III.1.527/2019/5.).
A legfőbb ügyész álláspontja az ügy érdemében is
maradéktalanul helytálló.
Az EUtv. 109. § (1) bekezdése szerint, ha a törvény
nem tesz kivételt, a büntetőügyben hozott tagállami
ítélet a magyar bíróság ítéletével azonos érvényű, és
azt a tagállami ítélet meghozatalát követően indult
büntetőeljárásban az eljáró bíróság, ügyészség és
nyomozó hatóság figyelembe veszi.
A tagállami ítéletek érvényének szabályozása arra
az alapelvre épül, hogy a tagállami ítéletek az abból
fakadó jogkövetkezményeket magukban hordozzák,
azaz sem az elismeréses eljárás, sem a megfeleltetés
nem eredményez minőségváltozást, az ítélet
külföldi, illetve tagállami jellege megmarad, ezen
külön eljárások csupán az ítéletek magyarországi
érvényesülését biztosítják (indokolás a 2017. évi
XXXIX. törvényhez).
Az EUtv. 111. § (1) bekezdése szerint a
megfeleltetés célja, hogy a büntetőügyben hozott
tagállami ítélet egyes rendelkezései, az abban
kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés,
valamint
ezek
jogkövetkezményei
összeegyeztethetők legyenek a magyar törvénnyel.
Az EUtv. 111/D. § (1) bekezdése alapján a
megfeleltetés során a bíróság megállapítja a
tagállami ítéletben szereplő bűncselekménynek a
Btk. szerinti minősítését, és megvizsgálja, hogy a
figyelembe vehető tagállami ítélet rendelkezései,
valamint az abban kiszabott büntetés, illetve
alkalmazott intézkedés összeegyeztethetők-e a
magyar törvénnyel.
Ha a tagállami ítélet rendelkezései vagy az abban
kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés nem
összeegyeztethető a magyar törvénnyel, továbbá, ha
ezek jogkövetkezményei nem felelnek meg a
magyar törvénynek, a bíróság a tagállami ítélet
rendelkezéseit, valamint a kiszabott büntetést vagy
alkalmazott intézkedést a magyar törvénynek
megfelelően átalakítja, illetve kiegészíti. A
tagállami ítélet át nem alakított rendelkezéseit a
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tagállami ítéletnek megfelelően kell figyelembe
venni.
Az EUtv. 111/D. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
tagállami ítélet rendelkezéseinek, a kiszabott
büntetés vagy alkalmazott intézkedés átalakítására
akkor kerülhet sor, ha a tagállami ítélet
rendelkezése, a tagállami ítéletben kiszabott
büntetés vagy alkalmazott intézkedés törvénysértő
lenne, vagy az a magyar törvényben nem ismert. A
bíróság a tagállami ítéletben kiszabott büntetést
vagy alkalmazott intézkedést a bűncselekmény
vonatkozásában a Btk. által alkalmazható büntetés
vagy intézkedés keretein belül, a magyar
törvénynek megfelelően úgy alakítja át, hogy az a
lehető legnagyobb mértékben megfeleljen a
tagállami ítélet rendelkezéseinek, valamint az abban
kiszabott
büntetésnek
vagy
alkalmazott
intézkedésnek.
A tagállami ítélettel kiszabott szabadságvesztésbüntetés tartamának átalakításával kapcsolatban az
EUtv. két speciális szabályt tartalmaz.
Egyfelől nem alakítható át a tagállami ítéletben
kiszabott szabadságvesztés, ha annak tartama
rövidebb, mint amennyi a magyar törvény alapján
megállapítható lenne [EUtv. 111/D. § (3) bek.].
Másfelől a bíróság a tagállami ítéletben kiszabott
szabadságvesztés-büntetést a magyar törvény
alapján megállapítható büntetési tétel felső
határának megfelelően alakítja át, ha a tagállami
ítéletben kiszabott szabadságvesztés tartama
hosszabb, mint amennyi a magyar törvény alapján
megállapítható lenne [EUtv. 111/E. § (1) bek.].
E rendelkezés nyilvánvaló indoka, hogy a magyar
bíróság által megállapított szabadságvesztésbüntetés egyfelől a lehető legnagyobb mértékben
feleljen meg a tagállami ítéletben kiszabott
szabadságvesztésnek, másfelől legyen törvényes,
azaz a magyar Btk. szerinti. A terhelt
Magyarországon nem kerülhet hátrányosabb
helyzetbe abból az okból, hogy cselekményét egy
másik tagállamban bírálták el.
Ekként a magyar jog szerint törvénysértően súlyos –
így például a magyar büntetési tételkeretet
meghaladó – rendelkezést a magyar törvénynek
megfelelő mértékre kell csökkenteni (indokolás a
2017. évi XXXIX. törvényhez).
Jelen ügyben a törvényszék végzése a megfeleltetett
szabadságvesztés-büntetés tartama vonatkozásában
törvénysértő.
A törvényszék az EUtv. VIII. Fejezetében
szabályozott eljárás során megállapította, hogy a K.
Koronabíróság 2019. október 24. napján kibocsátott
és aznap jogerős ítélete a terhelt vonatkozásában
figyelembe vehető, és az abban elbírált
cselekmények csoportosan elkövetett garázdaság
bűntettének [Btk. 339. § (1) bek., (2) bek. a) pont],
6 rendbeli társtettesként és csoportosan elkövetett
testi sértés bűntette kísérletének [Btk. 164. § (1) és
(3) bek.], illetve társtettesként és csoportosan
elkövetett testi sértés bűntettének [Btk. 164. § (1) és
(3) bek.] felelnek meg.
Súlyosan törvénysértő azonban az a rendelkezése,
amely szerint a tagállami bíróság által kiszabott
szabadságvesztés halmazati büntetésül kiszabott 14
év szabadságvesztésnek felel meg.
A törvényszék elmulasztotta az EUtv. 111/D. § (1)
bekezdése szerint megvizsgálni azt, hogy a
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figyelembe vehető tagállami ítéletben kiszabott
büntetés összeegyeztethető-e a magyar törvénnyel.
A Btk. 81. § (1) bekezdése szerint bűnhalmazat
esetén egy büntetést kell kiszabni. A Btk. 81. § (3)
bekezdése alapján, ha a bűnhalmazatban lévő
bűncselekmények közül legalább kettő határozott
ideig tartó szabadságvesztéssel büntetendő, a
büntetési tétel felső határa a legmagasabb büntetési
tétel felével emelkedik, de nem érheti el az egyes
bűncselekményekre megállapított büntetési tételek
felső határának együttes tartamát.
Tekintettel arra, hogy a törvényszék által
megfeleltetett
bűncselekmények
közül
a
csoportosan elkövetett garázdaság bűntettének [Btk.
339. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pont] és a testi
sértés bűntette kísérletének [Btk. 164. § (1)
és (3) bekezdés] büntetési tétele egyaránt három
évig terjedő szabadságvesztés, a megfeleltetés során
irányadó büntetési tételkeret alsó határa – a
Btk. 36. §-a alapján – 3 hónap, míg a felső határa a
Btk. 81. § (3) bekezdésének idézett rendelkezése
szerint 4 év 6 hónap.
Ebből az következik, hogy a tagállami ítéletben
kiszabott 14 év szabadságvesztés jelen ügyben nem
egyeztethető össze a magyar törvénnyel, így azt az
EUtv. 111/D. § (1) bekezdés második mondata
alapján a törvényszéknek a magyar törvénynek
megfelelően át kellett volna alakítania.
Helyesen hivatkozott a legfőbb ügyész arra, hogy a
szabadságvesztés-büntetés átalakítása során jelen
ügyben az EUtv. 111/E. § (1) bekezdésének
megfelelően azt kell megállapítani, hogy a terhelttel
szemben a tagállami ítéletben kiszabott 14 év
szabadságvesztés a magyar törvény szerint – a
halmazati
büntetésre
irányadó
szabályok
alkalmazásával meghatározott – maximálisan
kiszabható 4 év 6 hónap szabadságvesztésnek felel
meg, tekintettel arra, hogy annak tartama –
többszörösen – hosszabb, mint amennyi a magyar
törvény alapján megállapítható lenne.
A védő indítványával kapcsolatban megjegyzi a
Kúria, hogy az EUtv. 111/E. § (1) bekezdésében írt
szabály mérlegelést nem tűrően írja elő a Btk.
szabályainak megfelelő és adott ügyben kiszabható
leghosszabb
tartamú
szabadságvesztés
megállapítását. Ekként ilyen esetben – mint
ahogyan jelen ügyben – a büntetés kiszabásánál
irányadó körülmények mérlegelésének nincsen
helye.
Mindezek alapján a terhelttel szemben a tagállami
ítéletben kiszabott szabadságvesztés tartama –
annak átalakítását követően – törvényesen 4 év 6
hónap szabadságvesztésnek felel meg.
A Be. 669. § (1) bekezdése szerint, ha a Kúria a
törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatot
alaposnak találja, ítéletében megállapítja, hogy a
sérelmezett határozat törvénysértő, ellenkező
esetben a jogorvoslatot végzésével elutasítja.
A Be. 669. § (2) bekezdése alapján a Kúria a
törvénysértés megállapítása esetén a terheltet
felmentheti, a kényszergyógykezelését mellőzheti,
az eljárást megszüntetheti, enyhébb büntetést
szabhat ki, vagy enyhébb intézkedést alkalmazhat,
illetve ilyen határozat meghozatala érdekében a
sérelmezett határozatot hatályon kívül helyezheti, és
szükség esetén az eljárt bíróságot új eljárásra
utasíthatja.
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[65] Kétségtelen, hogy a tagállami ítélet megfeleltetése
során
hozott
határozatban
nem
történik
büntetéskiszabás, a kiszabott büntetés vagy
alkalmazott intézkedés átalakításának célja a
törvényes jogkövetkezmény meghatározása.
[66] Figyelemmel arra, hogy tagállami ítélet érvénye
tárgyában született jogerős törvénysértő határozat a
korábban kifejtettek szerint csak e jogorvoslattal
támadható és a törvénysértés csak e jogorvoslat
útján orvosolható, a tagállami ítéletben kiszabott
büntetés vagy alkalmazott intézkedés mértékének
megfeleltetés
során
történő
megállapítása
(átalakítása) e jogorvoslat tekintetében az enyhébb
büntetés kiszabása vagy enyhébb intézkedés
alkalmazása alá esik.
[67] Ekként a Kúria a Be. 667. § (1) bekezdése alapján a
legfőbb ügyész törvényesség érdekében bejelentett
jogorvoslati indítványát a Be. 668. § (1) bekezdése
szerinti tanácsülésen elbírálva, a Be. 669. § (1)
bekezdés 2. fordulata alapján megállapította, hogy a
törvényszék végzése a terhelttel szemben kiszabott
szabadságvesztés
büntetés
tartamának
megfeleltetéséről rendelkező részében törvénysértő.
A Be. 669. § (2) bekezdése alapján megállapította
továbbá, hogy a terhelttel szemben kiszabott
szabadságvesztés – halmazati büntetésként – 4 év 6
hónap szabadságvesztésnek felel meg.
(Kúria Bt. III. 1.105/2021.)
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nem a biztosítási összeg kiszámításának a
módját, hanem az annak alapjául állított konkrét

történeti tényeket kell bizonyítani. A totálkáros
gépjármű maradványértéke nettó vagy bruttó
összegének a figyelembevétele anyagi jogkérdés,
amelyet a biztosítási szerződés értelmezése alapján
kell
elbírálni.
A
bíróságnak
az
anyagi
jognyilatkozatokat az anyagi jogszabályokban előírt
szempontok figyelembevételével kell értelmeznie,
amelynek során nem kötik a felek perben tett eljárási
jognyilatkozatai [1959. évi IV. tv. (régi Ptk.) 207. §,
536. § (1) bek.; 1952. évi III. tv. (régi Pp.) 3. § (2)–(3)
bek., 163. §, 215. §].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes egy gépjárműre (a továbbiakban:
gépjármű) 2013 decemberében lízingbevevőként
nyílt végű pénzügyi lízingszerződést, valamint
szerződő félként az alperessel casco biztosítási
szerződést (a továbbiakban: biztosítási szerződés)
kötött, amelyben kedvezményezett a lízingbeadó
volt. A biztosítási szerződés szerint a biztosítási
esemény bekövetkezésekor az alperes a biztosítási
összeget a kedvezményezettnek, ennek hiányában a
biztosítottnak fizeti meg.
[2] A Járművek Casco biztosításának Különös
Feltételei (a továbbiakban: JCKF) meghatározta a
töréskár (1. fejezet I.1.) és a totálkár (2. fejezet I.1.)
fogalmát. A JCKF szerint káridőponti forgalmi
érték: a káresemény időpontjában Magyarországon
használt és azonos típusú, korú, műszaki állapotú,
jogállású és használati jellegű gépjárműnek magyar
forintban kifejezett forgalmi értéke, amely azonban
nem lehet magasabb az aktuális magyarországi
Eurotax árkatalógus használt gépjárművekre – a
katalógusban
definiált,
módosító
tényezők
figyelembevételével – megállapított áránál. A
katalógusban meghatározott módosító tényezők
közül nem vehető figyelembe a felfelé történő
állapotkorrekció. Amennyiben a tulajdonos részéről
bármely oknál fogva nem merül fel – vagy felmerül,
de az utóbb bármely oknál fogva megtérül – áfa,
illetve egyéb közteher (adó, adó jellegű tétel)
fizetési kötelezettség a biztosított gépjármű
tekintetében, úgy a biztosító a gépjármű jelen
bekezdés alapján számított forgalmi értékéből
levonja az áfa és egyéb fel nem merült – vagy
felmerült, de bármely módon megtérült – közterhek
arányosított értékét (2. fejezet I.3.). Amennyiben a
biztosított áfa-levonási jogosultsággal rendelkezik,
úgy a biztosító a vonatkozó törvények szerint
levonásba helyezhető áfa összegét nem téríti meg
(2. fejezet I.3. és II.6.). Totálkárnál áfa-levonásra és
visszatérítésre jogosult biztosított esetén a biztosító
az eladási számla beérkezéséig a maradványérték
bruttó összegét vonja le a biztosított jármű nettó
káridőponti piaci értékéből; a biztosító a
maradványérték áfa-tartalmát az eladási számla

benyújtása után téríti meg a vonatkozó önrész
figyelembevételével (2. fejezet I.1.4.). A JCKF
szabályozta
a
biztosító
szolgáltatásának
esedékességét is (7. fejezet).
[3] A gépjárművet ismeretlen tettesek 2017. április 21.
és 25. között ellopták, amely később totálkáros
állapotban megkerült.
[4] A lízingbeadó 2017. szeptember 19-én érkezett
kérésére az alperes 2017. október 2-án 10 385 677
forint biztosítási összeget fizetett meg a
lízingbeadónak. A felperes 2017. október 26-án
megszerezte a gépjármű tulajdonjogát.
A kereset és az alperes védekezése
[5] A felperes 5 000 000 forint biztosítási összeg és
2017. június 9-től a kifizetésig járó késedelmi
kamata, valamint a teljesített 10 385 677 forint után
2017. június 9-től 2017. október 2-ig járó késedelmi
kamat megfizetésére kérte kötelezni az alperest.
[6] Indokolása szerint az alperes túl alacsony összegben
határozta meg a káridőponti forgalmi értéket, mert
nem vette figyelembe a gépjármű valamennyi
jellemzőjét. A felfelé történő állapotkorrekció
figyelembevételének tilalmával kapcsolatos JCKF
feltétel nem vált a biztosítási szerződés részévé,
mert eltér a szokásos gyakorlattól, és arról nem
kapott külön tájékoztatást. Vitatta az alperes által
meghatározott maradványérték összegét is. Az
alperesnek már 2017. május 24-én rendelkezésére
állt minden okirat, ezért 2017. június 9-én beállt a
teljesítési kötelezettsége.
[7] Az alperes kérte a kereset elutasítását.
[8] Indokolása szerint a felperes kereshetőségi joga
hiányzik, mert a biztosítási esemény időpontjában
csak üzemben tartó volt, a tulajdonos
lízingbeadónak pedig teljesített. A káridőponti
forgalmi
értéket
a
JCKF
egyértelműen
meghatározza,
kizárva
a
felfelé
történő
állapotkorrekció figyelembevételét. A rendelkezés
érvénytelensége esetén az egész biztosítási
szerződés érvénytelen, mert e nélkül azt nem kötötte
volna meg. A felfelé történő állapotkorrekció
tilalmának hiányában a biztosítási szerződés feltűnő
értékaránytalanság miatt is érvénytelen. Állította,
hogy a felperes erről a szerződéses rendelkezésről
külön tájékoztatást kapott, amely kötelezettség nem
őt, hanem az alkuszt terhelte. A felperes a
kárbejelentőn tett nyilatkozata szerint áfa-levonási
joggal rendelkezett, így nettó káridőponti forgalmi
értéket kell figyelembe venni (JCKF 2. fejezet I.3.).
Ebből a maradványérték bruttó összegét kell levonni
(JCKF 2. fejezet I.1.4.), mert a felperes a
maradványértékről nem nyújtott be eladási számlát.
Állította, hogy késedelem nélkül teljesített.
Az első- és a másodfokú ítélet
[9] Az elsőfokú bíróság kötelezte az alperest, hogy
fizessen meg a felperesnek 1 330 877 forintot és
2017. szeptember 10-től a kifizetés napjáig járó
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késedelmi kamatát, valamint 10 385 677 forint után
2017. szeptember 10-től 2017. október 2-ig járó
késedelmi kamatot. Ezt meghaladóan a keresetet
elutasította.
Indokolása szerint a felperes kereshetőségi joggal
rendelkezik. A felfelé történő állapotkorrekció
tilalma nem vált a biztosítási szerződés részévé,
ugyanakkor ez nem okozza annak érvénytelenségét.
Az összegszerűség körében döntését a kirendelt
szakértő aggálymentesnek ítélt szakvéleményére
alapította, mert a perben nem csatoltak ezzel
ellentétes szakvéleményt, a felperes által csatolt
Eurotax
értékelés
pedig
nem
minősül
szakvéleménynek. Szakértői kompetenciába tartozó
kérdésnek értékelte, hogy milyen körülmények
tekintendők
értéknövelő
és
értékcsökkentő
tényezőknek. Indokolása szerint a felek egyező
tényállítást tettek arra, hogy a káridőponti forgalmi
értéknél a nettó, míg a maradványértéknél a bruttó
összeget kell figyelembe venni, amely összhangban
áll a JCKF szabályozásával. A nettó káridőponti
forgalmi érték (22 350 393 forint) és a bruttó
maradványérték (9 332 000 forint) különbözetéből
(13 018 393 forint) levonta a 10% önrészt
(1 301 839 forint) és az alperes teljesítését
(10 385 677 forint), így a még teljesítendő
biztosítási összeget 1 330 877 forintban határozta
meg.
Az alperes 2017. szeptember 9-ig teljesíthetett volna
késedelem nélkül, ezért 2017. szeptember 10-től
kötelezte késedelmi kamat megfizetésére.
A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének nem
fellebbezett részét nem érintette, fellebbezett részét
helybenhagyta.
Indokolása szerint az elsőfokú bíróság a
bizonyítékokat okszerűen értékelte, a tényállást
helyesen állapította meg, és abból helyes érdemi
döntést hozott.
A JCKF 2. fejezet I.3. és II.6. pontja alapján a
gépjármű káridőponti forgalmi értékét nettó
értékben kell meghatározni. A szakvélemény
aggálytalan, a káridőponti forgalmi érték körében
tett megállapításai nem állnak ellentmondásban az
Eurotax értékelési szempontjaival. A kiegészítő
szakvélemény szerint minden értékelendő gépjármű
más állapotú, amire nem lehet egy általános
szabályrendszert megalkotni. Az Eurotax egy
iránymutatás, amitől nemcsak el lehet, hanem
szükség esetén el is kell térni. A szakértő értékelte a
gépjármű futásteljesítményét, ugyanakkor nem
állapítható meg annak kétszeres figyelembevétele.
A kiegészítő szakvéleményben értékelte az
előzményi sérülések hatását, amelynek levezetése
érthető és világos. Szakértői kompetenciába
tartozik, hogy az előzményi sérülést miként kell
értékelni; a rendelkezésre álló adatok alapján az
elsőfokú bíróság nem tehetett a szakvéleménytől
eltérő megállapításokat. A felperes által csatolt
jótállási jegy a gépjárművön korábban végzett
javításra vonatkozik, így a káridőponti forgalmi
érték szempontjából nem releváns. A szakértői
módszer kiválasztása a szakértő kompetenciájába
tartozik. A szakvélemény az alkalmazott módszer
leírását tartalmazza, azt nem teszi aggályossá az
sem, hogy külön nem tért ki a piaci keresettségre,
valamint arra, hogy a gépjármű használtan nem volt
beszerezhető.
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[16] Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a
maradványértéket is helyesen határozta meg,
figyelemmel a JCKF 2. fejezet I.1.4. pontjára. A
felperes nem vitatta, hogy áfa visszatérítésére
jogosult, és maga sem hivatkozott arra, hogy
értékesítési számlát benyújtott volna az alpereshez.
A per során csatolt egy számlát annak a
tényelőadásnak a bizonyítására, hogy a gépjárművet
eladta. Keresetében ugyanakkor nem a számlában
szereplő eladási értéket kérte figyelembe venni,
hanem a szakvélemény szerinti maradványértéket,
fellebbezésében is csak a bruttó és a nettó összeg
eltérését
vitatta.
Ebből
következően
a
maradványérték körében nem látott lehetőséget a
számla
figyelembevételére,
így
a
JCKF
szabályozása alapján a maradványérték bruttó
összegével kell számolni. Az elsőfokú bíróság
ugyanakkor tévesen rögzítette, hogy a felek egyező
tényállítást tettek a bruttó maradványérték
figyelembevételére. A peres felek a per kezdetén
egyezően nettó összegű maradványértékről
nyilatkoztak, ugyanakkor az alperes később a JCKF
2. fejezet I.1.4. pontjára hivatkozással a
maradványérték bruttó összegét kérte figyelembe
venni. Az elsőfokú bíróság téves indokolása
ugyanakkor nem befolyásolta az ügy érdemi
elbírálását, mert a JCKF szabályozása alapján
helyesen nettó káridőponti forgalmi értéket és bruttó
maradványértéket vett figyelembe.
[17] A késedelmi kamat vonatkozásában a másodfokú
bíróság a tényállást kiegészítette azzal, hogy a
lízingbeadó mikor kérte a teljesítést. A
kedvezményezetti minőség törlését 2017. október
26-án kérte, így az alperes csak ettől az időponttól
teljesíthetett a felperesnek. Ezeket meghaladóan a
fellebbezés nem érintette a késedelmi kamat kezdő
időpontját.
[18] Mindezekre figyelemmel a másodfokú bíróság az
elsőfokú bíróság ítéletét – a fellebbezésben foglaltak
alapján szükséges kiegészítések mellett – helyes
indokai alapján helybenhagyta.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[19] A felperes felülvizsgálati kérelmében kérte a
jogerős ítélet megváltoztatásával az alperes
kötelezését 4 392 863 forint és 2017. június 9-től a
kifizetésig járó késedelmi kamata, valamint a
teljesített 10 385 677 forint után 2017. június 9-től
2017. október 2-ig járó késedelmi kamat
megfizetésére. A felülvizsgálati kérelem szerint a
jogerős ítélet sérti a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 3. §
(2) bekezdését, a 2. § (1) bekezdését, a 3. § (3)
bekezdését, a 141. § (2) bekezdését, a 163. §-t, a
164. § (1) bekezdését, a 206. § (1) bekezdését, a
215. §-t, a 221. § (1) bekezdését és a 252. § (2)
bekezdését, valamint a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi
Ptk.) 200. § (1) bekezdését és a 207. § (1)–(2) és (4)
bekezdését.
[23] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében –
tartalma szerint – a jogerős ítélet hatályában
fenntartását kérte.
A Kúria döntése és jogi indokai
[28] A
felperes
felülvizsgálati
kérelmében
a
fellebbezéssel megegyezően kérte a jogerős ítélet
megváltoztatását,
a
kamatkövetelés
kezdő
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[30]

[31]

[32]
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időpontját 2017. június 9-ben megjelölve.
Felülvizsgálati
kérelme
ugyanakkor
ezzel
összefüggésben nem tartalmazza sem a megsértett
jogszabályhely megjelölését, sem a jogszabálysértés
körülírását, így a Kúria a jogerős ítéletet ebben a
körben nem vizsgálhatta.
A szakvélemény értékelésével kapcsolatban
felülvizsgálati kérelmében úgy nyilatkozott, hogy
fenntartja az elsőfokú eljárásban és a fellebbezésben
foglaltakat. A Kúria következetes gyakorlata szerint
a felülvizsgálati kérelemben nem elegendő a
korábbi nyilatkozatokra történő utalás (Kúria
Pfv.V.20.301/2015/6., megjelent BH2015. 307.;
BH2009. 122., BH1998. 558., BH1995. 99.). A
Kúria ezért ezeket a hivatkozásokat – mivel a
korábbi nyilatkozatok nem a jogerős ítélet
jogszabálysértésére vonatkoznak – érdemben nem
vizsgálhatta. A szakvéleménnyel kapcsolatban csak
a
felülvizsgálati
kérelemben
ténylegesen
előadottakat vehette figyelembe.
A felperes a régi Pp. 2. § (1) bekezdésének a
megsértését is állította. A régi Pp. 2. § (1) bekezdése
a bíróság polgári perbeli feladatát szabályozza, és
ennek körében az igazságszolgáltatás alapelveit
rögzíti összhangban az 1993. évi XXXI. törvénnyel
kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető
szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950.
november 4-én kelt Egyezmény 6. cikk 1.
bekezdésével,
valamint
a
Magyarország
Alaptörvénye XXVIII. cikk (1) bekezdésével. Ha a
bíróság nem teljesíti a régi Pp. 2. § (1)
bekezdésében megfogalmazott feladatát, úgy a fél
erre hivatkozással a régi Pp. 2. § (3) bekezdése
szerinti igényeket érvényesítheti. A régi Pp. 275. §
(3) bekezdése alapján csak az ügy érdemi
elbírálására lényeges kihatással bíró, konkrét
eljárási szabálysértés vezethet a jogerős határozat
hatályon kívül helyezéséhez. A felperes
felülvizsgálati kérelmében a régi Pp. 2. § (1)
bekezdésével összefüggésben tartalmilag nem a
bíróságokkal szemben általánosan támasztott
alapelvi követelmények be nem tartását sérelmezte
az eljárás egészére nézve, hanem konkrét eljárási
szabálysértésekre hivatkozott: egyrészt a felek
jognyilatkozataihoz való tartalmi kötöttség [régi Pp.
3. § (2) bekezdés], másrészt a fél szakértővel
kapcsolatos kérdezési joga megsértésére. E konkrét
eljárási szabálysértések közül az elsőt a Kúria az
alábbiakban érdemben vizsgálta. A felperes
ugyanakkor a fél kérdezési jogát szabályozó
jogszabályi rendelkezés [régi Pp. 182. § (2)
bekezdés] megsértését nem állította, így azt a Kúria
sem vizsgálhatta.
A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős
ítélet
szakvéleménnyel
kapcsolatos
bizonyítékértékelése
körében
eljárási
jogszabálysértéseket, a maradványérték bruttó
értékének elszámolásával összefüggésben eljárási és
anyagi jogszabálysértéseket állított.
A felperes a szakvélemény értékelésével
kapcsolatban – érdemi elbírálásra alkalmas módon –
az indokolási kötelezettség megsértésére és a
bizonyítékértékelés okszerűtlenségére hivatkozott.
Az elsőfokú bíróság ítéletében részletesen indokolta
a kiegészített szakvélemény aggálymentességét és a
további bizonyítás szükségtelenségét ([55]). A
másodfokú bíróság ezekkel az indokokkal
egyetértett, valamint a fellebbezésben előadottakra

figyelemmel maga is részletesen indokolta a
szakvélemény aggálytalanságát ([52]–[56]). A
jogerős ítélet így tartalmazza a szakvélemény
mérlegelésénél irányadónak vett körülményeket,
valamint a bizonyítottság hiányának és a felajánlott
bizonyítás mellőzésének okait. Nem jelenti a régi
Pp. 221. § (1) bekezdésének a megsértését, ha a
jogerős ítélet külön nem tér ki a fél által felhozott
valamennyi érvre, elegendő a bíróság mérlegelési
szempontjait és jogi álláspontját tartalmaznia (Kúria
Pfv.III.20.737/2019/4.).
[34] A régi Pp. 206. § (1) bekezdése a tényállás bíróság
általi megállapítását, és ennek körében a felek
előadásának és a bizonyítékoknak az értékelését
szabályozza. A Kúria következetes gyakorlata
szerint a felülvizsgálati eljárásban nincs helye
felülmérlegelésnek, a bizonyítékok ismételt
egybevetésének és értékelésének, jogszabálysértést
csak a bizonyítékok okszerűtlen vagy a logika
szabályaival ellentétes mérlegelése alapozhat meg
(BH1999. 44.). Nem ad alapot a bizonyítékok
felülmérlegelésére az, ha az egyes bizonyítékokból
eltérő következtetés is levonható lett volna; az
minősíthető okszerűtlen következtetésnek, amikor a
bizonyítékokból csak egyfajta, a felülvizsgálattal
támadott ítélettől eltérő következtetésre lehet jutni
(Kúria Pfv.I.21.474/2011/10., megjelent: BH2013.
119.).
[35] A különleges szakértelemmel rendelkező szakértő a
bizonyítékok észlelésével és azok értékelésével
működik közre a per eldöntéséhez szükséges tények
megállapításában. A bizonyítékok – így a
szakvélemény – végső, jogi értékelése azonban a
bíróság feladata [régi Pp. 206. § (1) bekezdés]. A
másodfokú bíróság a szakvéleményt okszerűen
értékelte és az aggálytalan szakvéleménynek
megfelelően
határozott.
A
szakértő
szakvéleményében úgy nyilatkozott, a rendelkezésre
álló adatok alapján nem lehet eldönteni, hogy a
gépjármű 3. vagy 2. állapotosztályba sorolandó.
Erre figyelemmel mindkét osztályba sorolás alapján
meghatározta a káridőponti forgalmi értéket különkülön csatolva az adott állapotosztályhoz
kapcsolódó Eurotax értékelést. A szakvélemény
előterjesztését követően a felek a szakértőhöz
kérdéseket intéztek, további okiratokat csatoltak,
valamint a bíróság kihallgatta a felperes által
indítványozott tanút. A szakértő kiegészítő
szakvéleményében a hozzá intézett kérdéseket
megválaszolta. A szakvéleményt követően felmerült
adatokra figyelemmel előadta, hogy a gépjármű sem
a 3., sem a 2. állapotosztálynak nem felel meg
maradéktalanul, de a 2. állapotosztályhoz áll
közelebb, ezért – 7%-os állapot korrekciót
alkalmazva és azt indokolva – a gépjárművet 2.
állapotosztályba
sorolta.
A
szakértő
szakvéleményében 16450 km túlfutással a
gépjárművet 2. és 3. állapotosztályba is
besorolhatónak ítélte, míg a később felmerült adatok
alapján elkészített kiegészítő szakvéleményében
23450 km túlfutással azt 2. állapotosztályba sorolta.
A túlfutás ezért önmagában nem befolyásolta az
osztályba sorolást, így nem történt kétszeres
értékelés. A szakértő kiegészítő szakvéleményében
az annak értékeléséhez szükséges felvilágosítást
megadta. A bizonyítékokból nem csak egyfajta, a
felülvizsgálattal
támadott
ítélettől
eltérő
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következtetésre lehet jutni, ezért nincs helye
felülmérlegelésnek.
[36] A bruttó maradványérték elszámolása körében a
felperes eljárási és anyagi jogszabálysértéseket is
állított, amelyeket a Kúria együtt vizsgált.
[37] A keresetlevélben előadott tényállítások és az ahhoz
csatolt okiratok alapján megállapítható, hogy az
alperes a pótszemlét követő elszámolásában (a
továbbiakban: alperes elszámolása) a gépjármű
káridőponti forgalmi értékét 20 700 000 forintban, a
kalkulált maradványértéket 9 330 330 forintban
határozta meg. A felperes keresete szerint az alperes
a gépjármű káridőponti forgalmi értékét
indokolatlanul alacsony összegben állapította meg,
teljesítése ezért nem szerződésszerű. Keresetét nem
a maradványérték, hanem kizárólag a káridőponti
forgalmi érték eltérő (de meg nem jelölt) összegére
alapította, ennek ellenére keresetlevelében szakértő
kirendelését kérte mindkét érték megállapítására. Az
első tárgyaláson a felek egyezően adták elő a
maradványérték összegét 9 300 330 forintban
közösen úgy nyilatkozva, hogy ez nettó összeg. A
maradványérték körében tett egyező tényelőadásra
figyelemmel a bíróság végzésével arról tájékoztatta
a feleket, hogy a felperest terheli a gépjármű
káridőponti forgalmi értékének a bizonyítása, amely
szakkérdés. Ezt követően a felperes úgy
nyilatkozott, hogy vitatja a maradványértéket is,
ezért a bíróság végzésével a korábbi tájékoztatását
kiegészítette azzal, a felperest terheli annak
bizonyítása is, hogy milyen összeget képvisel a
gépjármű maradványértéke, amely szakkérdés. A
szakértő szakvéleményében a maradványértéket
bruttó 9 332 000 forintban (nettó 7 348 032 forint +
1 983 968 forint áfa) határozta meg. A felperes a
maradványértékre
vonatkozó
szakértői
megállapítást nem vitatta. Az alperes beadványában
ugyanakkor arra hivatkozott, hogy a JCKF 2. fejezet
I.1.4. pontja alapján egyrészt a maradványérték
meghatározásánál a káridőponti értékviszonyokat
kell figyelembe venni, így nincs jelentősége annak,
hogy a felperes mikor és mennyiért adta el a
roncsot, másrészt a felperes a maradványértékről
nem csatolt számlát, így elfogadta annak bruttó
összegét, amely szintén igazolja, hogy áfalevonásra, visszatérítésre jogosult. A tárgyalás
berekesztését megelőzően a felperes úgy
nyilatkozott, hogy keresetét változatlanul fenntartja,
nem vitatja, hogy áfa visszaigénylésére jogosult, a
szakértő által megállapított összegszerűséget a
forgalmi érték körében vitatja, valamint kiemelte,
hogy a forgalmi érték megállapításánál elismeri,
hogy a nettó értéket kell figyelembe venni. A
felperes tehát az általa szükségesnek tartott eljárási
nyilatkozatait a perben megtette.
[38] A felperes kifogásolta azt is, hogy a bruttó
maradványérték bizonyítása az alperest terhelte
volna, de a bíróságok az ő bizonyítási
kötelezettségét állapították meg. A felülvizsgálati
kérelemben megsértettként állított bizonyítási érdek
[régi Pp. 164. § (1) bekezdés] szabályozása abból
ered, hogy a felperesnek a keresetlevélben [régi Pp.
121. § (1) bekezdés c) pont], az alperesnek az
ellenkérelemben (régi Pp. 139. §) kell előadnia az
érvényesíteni kívánt jogot, illetve az érdemi
védekezést megalapozó tényeket. Bizonyítani a per
eldöntéséhez szükséges (releváns) tényeket kell
[régi Pp. 163. § (1) bekezdés]. A bizonyítás tárgya a
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fél által állított – és az ellenfél által vitatott – olyan
konkrét történeti tény, amelynek valósága esetén a
kereset vagy a védekezés alapos. Ebből
következően biztosítási szolgáltatás teljesítése iránti
perben nem a biztosítási összeg kiszámításának
módját – mint a biztosítási szerződésben
szabályozott anyagi jogkérdést – kell bizonyítani,
hanem az ennek alapjául állított konkrét történeti
tényeket.
[39] A felperes keresetét eredetileg arra a tényállításra
alapította, hogy a káridőponti forgalmi érték
magasabb az alperes elszámolásában megjelöltnél,
egyebekben az alperes elszámolását nem
sérelmezte. A felek az első tárgyaláson egyezően
adták elő a maradványérték összegét, így azt a
bíróság valónak fogadhatta el [régi Pp. 163. § (2)
bekezdés]. A felperes ugyanakkor tényállítását
megváltoztatta, a bíróság pedig ennek megfelelően
tájékoztatta a feleket a bizonyítási teherről [régi Pp.
3. § (3) bekezdés]. A felek által indítványozott
bizonyítást a maradványérték körében teljeskörűen
lefolytatta, azzal kapcsolatban a szakvéleményt a
bíróság és a felek is aggálymentesnek ítélték,
további bizonyítási indítványuk nem volt, így a
maradványértékkel kapcsolatban nem kellett és nem
is lehetett további bizonyítást lefolytatni [régi Pp.
164. §, 3. § (4) bekezdés]. Az, hogy a biztosítási
szerződés alapján a maradványérték nettó vagy
bruttó összegét kell-e figyelembe venni, nem tény,
hanem anyagi jogkérdés. A régi Pp. 215. §-a az
érdemi döntés korlátait szabályozza, amely szerint a
döntés nem terjedhet túl a kereseti kérelmen,
illetőleg az ellenkérelmen. E korlátokon belül a
bíróságot a felek egyező tényelőadása sem köti: e
tények valóként történő elfogadása csak lehetőség a
bíróság számára akkor, ha azok tekintetében kételye
nem merül fel [régi Pp. 163. § (2) bekezdés]. A
felek által a szerződés értelmezése körében
előadottak sem kötik a bíróságot. A felek anyagi
jognyilatkozatait az anyagi jogszabályokban előírt
szempontok figyelembevételével kell értelmeznie,
ebben nem kötik a felek perben tett eljárási
jognyilatkozatai (Kúria Pfv.I.21.240/2021/4. [40]).
[40] A jogerős ítélet a biztosítási szerződés értelmezésén
alapuló anyagi jogi álláspontjával nem sérti a
felülvizsgálati kérelemben megjelölt eljárási
jogszabályokat. Az elsőfokú bíróság a megtett
nyilatkozatokra figyelemmel [régi Pp. 3. § (2)
bekezdés] tájékoztatta a feleket a bizonyítási
teherről [régi Pp. 3. § (3) bekezdés] és teljeskörűen
lefolytatta a bizonyítási eljárást [régi Pp. 141. § (2)
bekezdés, 163. § (1) bekezdés]. A biztosítási
szerződés értelmezése anyagi jogkérdés, amellyel
kapcsolatban a bíróságot nem terheli tájékoztatási
kötelezettség és nem kötik a felek eljárási
jognyilatkozatai [régi Pp. 163. § (2)–(3) bekezdés,
164. § (1) bekezdés, 206. § (1) bekezdés]. A jogerős
ítélet álláspontját megindokolta [régi Pp. 221. § (1)
bekezdés]. Az ítélet indokolásából annak kell
kitűnnie, hogy a bíróság a döntését mire alapította.
Az ügy eldöntése szempontjából jelentős kérdésekre
kiterjedő indokolással a bíróság eleget tesz
jogszabályi kötelezettségének. Az alperes a
maradványérték
bruttó
összegének
a
figyelembevételét kérte, így a döntés nem terjedt túl
az ellenkérelmen (régi Pp. 215. §). Az elsőfokú
bíróság tévesen értékelte a felek nyilatkozatait, de
ez nem igényelte a tárgyalás megismétlését, így nem
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volt szükség az elsőfokú bíróság ítéletének a
hatályon kívül helyezésére [régi Pp. 252. § (2)
bekezdés].
[41] Az anyagi jog megsértése körében a felperes a
maradványértékkel kapcsolatban a régi Ptk. 200. §
(1) bekezdésének, valamint a 207. § (1)–(2) és (4)
bekezdésének a megsértésére hivatkozott.
[42] A régi Ptk. 200. § (1) bekezdése a szerződési
szabadság egyik elemét, a tartalom-meghatározás
szabadságát szabályozza. A szerződés tartalmának
bíróság általi értelmezése nem sérti a feleknek ezt a
szabadságát.
[43] Annak meghatározása során, hogy az alperes
szolgáltatási kötelezettségének áfa nélkül vagy áfát
is magába foglaló értéken köteles eleget tenni, a
biztosítási szerződés tartalmából és annak
értelmezéséből
kell
kiindulni
(Kúria
Pfv.V.21.739/2019/5. [18]). A vagyonbiztosítás
tartalma szerint kárbiztosítás: a biztosítási esemény
bekövetkezésével a biztosított vagyonában kár
keletkezik, és a biztosító emiatt köteles a biztosítási
összeget
a
biztosítottnak
megfizetni.
A
vagyonbiztosítás ezért a károkkal szemben védi a
biztosítottat. Ezzel a biztosítással a vagyontárgyhoz
fűződő vagyoni érdek részesül védelemben az
esetlegesen bekövetkező károsító, gazdaságilag
hátrányos
események
hatása
ellen.
A
vagyonbiztosítási szerződés tárgya nem maga a
vagyontárgy, hanem az a vagyoni érdek, amely a
biztosított részéről a vagyontárgy irányában fennáll
(Kúria
Pfv.I.20.097/2021/6.
[37]).
Ebből
következően a biztosítási összeg – főszabály szerint
– nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy
valóságos értékét [régi Ptk. 549. § (1) bekezdés],
vagyis nem vezethet gazdagodáshoz. A JCKF a
fentiekre figyelemmel szabályoz úgy mind a
káridőponti forgalmi érték (2. fejezet I.3.), mind a
maradványérték (2. fejezet I.1.4.) elszámolásánál,
hogy figyelemmel kell lenni az áfa tényleges
felmerülésére. A szabályozás lényege, hogy áfalevonásra és -visszatérítésre jogosult biztosított
esetén a maradványérték magasabb (áfával növelt)
összegét kell elszámolni mindaddig, amíg a
biztosított nem nyújt be az ilyen összegű
maradványértéken történt értékesítéssel kapcsolatos
számlát, amely bizonyítja az adott összegű áfa
tényleges felmerülését és elszámolását. A felperes
ilyen számlát nem nyújtott be, így a másodfokú
bíróság a JCKF szabályozásának megfelelően vette
figyelembe a maradványérték bruttó összegét. A
JCKF 2. fejezet I.1.4. pontja egyértelmű, az nem
joglemondásra, hanem a biztosítási összeg
meghatározása
körében
a
maradványérték
elszámolási módjára vonatkozik. A felperes a
perben nem az általa csatolt számla, hanem a
szakvélemény szerinti maradványértéket kérte
figyelembe
venni.
A
szakvéleményben
meghatározott áfát azért tartotta levonhatónak a
szakértő által megállapított maradványértékből,
mert a tényleges értékesítés bizonyítására számlát
csatolt. A maradványérték nettó összegének
elszámolási lehetősége azonban nem független az
eladási számla szerinti összegtől. A számlának nem
az értékesítés ténye szempontjából van jelentősége,
hanem a tényleges eladási ár és az ahhoz igazodó
áfa összegének a figyelembevétele körében, mert a
JCKF szabályozása a számla szerinti áfa utólagos
térítésére ad lehetőséget. A szakvélemény szerinti
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maradványérték alapulvétele esetén irreleváns az a
körülmény, hogy a felperes a gépjárművet eladta és
ezt igazolta.
[44] Mindezekre figyelemmel a jogerős ítélet nem sérti a
felülvizsgálati
kérelemben
megjelölt
jogszabályokat, ezért azt a Kúria hatályában
fenntartotta.
(Kúria Pfv. I. 20.281/2021/6.)
Az illetékesség vizsgálata szempontjából azonos
ténybeli alapon és az illetékességi okok
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összevetésével már felmerült az eljáró bíróság

kijelölését igénylő negatív illetékességi összeütközés
esetén – amelyet a Kúria a korábbi végzésével már
feloldott – nincs helye ismételten az illetékesség hiánya
megállapításának [1952. évi III. tv. (régi Pp.) 45. § (2)
bek. c) pont, 35. § (1) bek., 41. § (6) bek.; 2013. évi
CLXXVII. tv. (Ptké.) 53/C. § (1)–(2) bek.].
[1] A felperes keresetében kérte az alperes jogelődjével
a perbeli ingatlanra 2001. szeptember 6-án
megkötött
haszonbérleti
szerződéssel
összefüggésben a haszonbérleti díj megállapítását.
A
keresetlevelét
a
Mosonmagyaróvári
Járásbíróságon nyújtotta be, amelynek illetékességét
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 35. § (1)
bekezdésére alapította.
[2] A Mosonmagyaróvári Járásbíróság végzésében
illetékességének hiányát állapította meg, és a
keresetlevelet áttette a Pesti Központi Kerületi
Bírósághoz (a továbbiakban: PKKB). Határozatának
indokolásában kifejtette, hogy a felperes és az
alperes jogelődje között 2001. szeptember 6. napján
létrejött
mezőgazdasági
földhaszonbérleti
szerződésben a felek a szerződésből eredő jogvita
elbírálására a PKKB illetékességét kötötték ki, így a
per elbíráslására a régi Pp. 43. § (1) bekezdése,
valamint a 41. § (1), (3) és (4) bekezdése alapján
kizárólagosan illetékes.
[3] A PKKB végzésében az alperes kérelmére – a régi
Pp. 41. § (5) bekezdésére figyelemmel – szintén
megállapította illetékességének hiányát, és az ügy
iratait az eljáró bíróság kijelölése végett
felterjesztette a Kúriához.
[4] A Kúria a negatív illetékességi összeütközést
végzésével a régi Pp. 45. § (2) bekezdés c)
pontjának és 35. § (1) bekezdésének alkalmazásával
a Mosonmagyaróvári Járásbíróság kijelölésével
oldotta fel. Indokolása szerint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
hatályba lépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi
CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 53/C. §
(1) és (2) bekezdése értelmében a szerződésből
kilépő és a szerződésben maradó fél tekintetében a
szerződést megszűntnek, a szerződésbe belépő és a
szerződésben maradó fél tekintetében pedig a
szerződést az átszálló valamennyi jog és
kötelezettség
vonatkozásában
a
jogszabály
rendelkezése alapján létrejött új szerződésnek kell
tekinteni, az illetékességi kikötés pedig – erre
figyelemmel – a régi Pp. 41. § (6) bekezdésébe
ütközik, így arra jogot alapítani nem lehet.
[5] A Mosonmagyaróvári Járásbíróság ezt követően az
előtte folytatódó perben, a Kúria időközben
meghozott 7/2021. PJE jogegységi határozatában (a
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[6]

[7]
[8]

[9]

[10]

[11]

továbbiakban: PJE) foglaltakra – amely szerint
2009. június 30-át megelőző kikötés esetén nincs
akadálya a régi Pp. 41. § (6) bekezdése szerinti
bíróság
mint
kikötött
bíróság
előtti
igényérvényesítésnek ([58] bekezdés) – tekintettel
ismételten megállapította illetékességének hiányát,
és az iratok áttételét rendelte el a PKKB-hoz a régi
Pp. 43. § (1), (3) és (4) bekezdése és a 129. § (1)
bekezdése alapján.
A PKKB – illetékessége hiányának megállapítása
mellett – ismét felterjesztette az iratokat az eljáró
bíróság kijelölése végett a Kúriára. Indokolása
szerint a Mosonmagyaróvári Járásbíróság a
végzésében megjelölt régi Pp. 41. § (3) és (4)
bekezdésére a Kúria korábbi határozata miatt a
PKKB kizárólagos illetékességét alapítani nem
lehet, a perre illetékes bíróság a Kúria által már
kijelölt, a perbeli ingatlan fekvése szerint illetékes
bíróság. Kifejtette továbbá, hogy a PJE nem
jogszabály, hanem a bíróságokra kötelező
jogértelmezést előíró norma, ami azt jelenti –
ahogyan erre a Mosonmagyaróvári Járásbíróság is
hivatkozott –, hogy a továbbiakban nem lehet
kötelező erejűként hivatkozni az azzal ellentétes
jogértelmezésre alapított kúriai határozatokra, de a
kötelező jogértelmezésnek visszaható hatálya nincs
és nem is lehet. Érvelése szerint a jogegységi
határozat alapján visszaható hatállyal a korábbi
kijelölést annullálni nem lehet a Pp. 43. § (1)
bekezdésére hivatkozással.
Az ügyben az eljáró bíróság kijelölésének eljárási
feltételei – az alábbiakban részletezettek szerint –
nem állnak fenn.
A fent ismertetettek szerint az illetékesség
vizsgálata szempontjából azonos ténybeli alapon és
az illetékességi okok összevetésével már felmerült
az ügyben a Mosonmagyaróvári Járásbíróság és a
PKKB között az eljáró bíróság kijelölését igénylő
negatív illetékességi összeütközés kérdése, amelyet
a Kúria a régi Pp. 45. § (2) bekezdés c) pontjában írt
jogkörében, az eljárásra a Mosonmagyaróvári
Járásbíróságot kijelölő végzésével feloldott.
Leszögezi a Kúria, hogy a korábbi végzésében a
régi Pp.-nek a Mosonmagyaróvári Járásbíróság
illetékességét megalapozó 35. § (1) bekezdésében és
a PKKB illetékességéhez vezető 41. § (6)
bekezdésében írt illetékességi körülmények
vizsgálatával az ügyben végleges és a továbbiakban
irányadó
jelleggel
foglalt
állást
a
Mosonmagyaróvári
Járásbíróság
fennálló
illetékességéről, és döntött a kijelöléséről.
A PKKB kijelölésének akadálya ebben az esetben
nem a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalma,
hanem az, hogy a Kúria a kijelölés tárgyában hozott
határozatához a régi Pp. 227. § (1) bekezdése szerint
kötve van, eltérő eljárásjogi feltételek hiányában
nincsen helye a kijelölési eljárás megismétlésének.
Az ügynek az illetékességi kikötés körében értékelt
tényállási elemei nem változtak, ezért újabb
kijelölésre még akkor sem kerülhet sor, ha a
kijelölés tárgyában hozott döntés esetlegesen
„téves” jogértelmezésen alapult. Elvi tartalmát
tekintve ezzel azonos jogi álláspontot fejtett ki a
Kúria például a Pkk.V.24.547/2018/2. számú
végzésében is.
A kifejtettekre tekintettel az ügyben nem áll fenn a –
felterjesztésben megjelölt – a bíróság kijelölésére
alapot adó jogi helyzet. A Kúria ezért az iratokat az

527
eljárás folytatása érdekében a kijelölés mellőzésével
küldte vissza a korábban már kijelölt
Mosonmagyaróvári Járásbíróságnak.
(Kúria Pkk. II. 25.152/2021/2.)
Személyiségi jogi perben kifogásolt közlés
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tényleges tartalmát nem önmagában, hanem a
nyilatkozat többi részével együtt szükséges vizsgálni,

különös tekintettel a közlés lényegi mondanivalójára
és az arra vonatkozó társadalmi közfelfogásra. Más
személyek
„megkárosítására”
utaló
közlés
valótlansága nem állapítható meg önmagában amiatt,
hogy a felet nem vezette károkozási szándék, mert a
károsodás valamely magatartás következményeként is
bekövetkezhet [2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:44. § (1)
bek., 2:45. § (2) bek.; PK 12. számú állásfoglalás].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] 2019. augusztus 6-án az alperes által sugárzott
televízió műsorában D. Cs. államtitkár (a
továbbiakban: nyilatkozó személy) többek között a
következőket közölte: „(…) az európai parlamenti
választási kampányban a listájukra vették azt a C.
Cs.-t, akit diákok és nyugdíjasok megkárosításával
gyanúsítanak, itt még ugye folyamatban van egy
eljárás”.
[2] Az alperes kiadásában megjelenő internetes
sajtótermék weboldalán 2019. augusztus 6-án „D.
Cs.: Gy.-nek nem számít a kétes múlt, sem a kétes
jelen” címmel jelent meg cikk a D. Cs. által
elmondottakat idézve: „Ugyanakkor nem ez az első
ilyen eset, hiszen az EP-kampányban a (…) listájára
vette azt a C. Cs.-t, akit idősek és fiatalok
megkárosításával gyanúsítanak, tették mindezt azért
– D. szerint –, hogy megakasszák a folyamatban
levő eljárást”.
[3] A felperessel szemben büntetőeljárás volt
folyamatban a NAV Bűnügyi Főigazgatósága előtt.
Ennek során 2017. június 13-án őrizetbe, majd
előzetes letartóztatásba került. A nyomozás 2018.
augusztus 31-én fejeződött be, az előzetes
letartóztatás megszüntetésére pedig 2018. december
15-én került sor. A felperes ezután bűnügyi
felügyelet alá került, a kényszerintézkedés vele
szemben 2019. március 7-én szűnt meg. A felperes
2019. április 22-én európai parlamenti képviselői
mandátumhoz jutott, így mentelmi jogot szerzett. A
felperessel szembeni büntetőeljárást a Szegedi
Ítélőtábla 2019. július 29-én kelt végzése alapján
folytatták.
A felperes keresete és az alperes ellenkérelme
[4] A felperes keresetében annak megállapítását kérte,
hogy az alperes megsértette a jóhírnév védelméhez
fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a 2019.
augusztus 6-án az általa kiadott hírtv.hu internetes
sajtótermékben megjelent „D. Cs.: Gy.-nek nem
számít a kétes múlt, sem a kétes jelen” című
cikkben valótlanul híresztelte, hogy őt idősek és
fiatalok megkárosításával gyanúsítják. Kérte
továbbá az alperes kötelezését 200 000 forint
sérelemdíj, valamint perköltség megfizetésére.
Keresetének
jogalapjaként
a
Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 2:45. § (2) bekezdését, 2:51. §
(1) bekezdését és 2:52. §-át jelölte meg.
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[5] Az alperes a kereset elutasítását és a felperes
perköltségben
való
marasztalását
kérte.
Elsődlegesen azzal védekezett, hogy a sérelmezett
közlés a valóságnak megfelel, mert a költségvetési
csalás az állam megkárosítása és a fiatalok, valamint
az idősek megkárosítása cél–eszköz viszonyban
állnak egymással. A felperes céghálózatában
foglalkoztatott fiatal és idős munkavállalók
teremtették meg azt a lehetőséget, hogy a felperes a
költségvetési
csalás
tényállásába
ütköző
cselekményt folytathasson, ennek következtében a
munkavállalókat is szükségszerűen kár érte. Az
alperes álláspontja szerint ebből az a következtetés
vonható le, hogy a felperest közvetett módon
gyanúsítják a munkavállalók megkárosításával, és
miközben a fiatalok és idősek nem sértettjei
közvetlenül a büntetőeljárásnak, valójában a
bűncselekmény „eszközei”, így a híresztelt tény a
valóságnak
megfelel.
Másodlagosan
arra
hivatkozott,
hogy
a
sérelmezett
közlés
véleménynyilvánításnak minősíthető, így a jogsértés
nem állapítható meg. A jogalap hiányára
figyelemmel a sérelemdíj megfizetése iránti igény
elutasítását is kérte.
Az első- és a másodfokú ítélet
[6] Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította, hogy
az alperes megsértette a felperes jóhírnévhez való
személyiségi jogát azzal, hogy 2019. augusztus 6-án
az általa kiadott hírtv.hu internetes sajtótermékben
megjelent cikkben valótlanul híresztelte, hogy dr. C.
Cs.-t idősek és fiatalok megkárosításával
gyanúsítják.
[7] Ítéletének indokolásában az elsőfokú bíróság
foglalkozott a közlés alapját képező televíziós
műsor tartalmával. A műsor témájából (korrupció),
illetve a műsor címéből azt a következtetést vonta
le, hogy a nézők a megszólaló politikustól nem
véleményt, hanem a tényekre vonatkozó
tájékoztatást vártak el. Álláspontja szerint a
büntetőeljárást
érintő
riportban
nyilatkozó
politikusnak megfelelő jogi nyelvezetet kell
használnia, ezért a „gyanúsítás” kifejezésnek a
büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.)
385. § (1) bekezdése alapján adott értelmezése az
irányadó. Ennek alapján azt állapította meg, hogy a
felperessel
ilyen
gyanút
nem
közöltek,
gyanúsítottként kihallgatására ugyanis költségvetési
csalás miatt került sor. Mindezek alapján a
kifogásolt közlést valótlan tartalmú híresztelésnek
minősítette, amely az átlagos tájékozottságú néző,
hírolvasó számára azt a valótlan képzetet
eredményezhette, hogy a felperes a társadalom
legkiszolgáltatottabb rétegeit, esetlegesen a
megélhetés
biztosítása
érdekében
dolgozni
kényszerülő fiatal és nyugdíjas munkavállalókat
fosztotta meg jogos munkabérüktől. A perben
kifogásolt állítással szembeállította a költségvetési
csalásról alkotott közvélekedést, és úgy ítélte meg,
hogy a diákok és nyugdíjasok megkárosítását a
közvélemény jóval súlyosabban ítéli meg, mint az
állami költségvetést károsító költségvetési csalást.
[8] Ezt követően az elsőfokú bíróság elemezte az
Országgyűlés 27/2017. (XI. 14.) számú határozatát
(a
továbbiakban:
országgyűlési
határozat).
Megállapítása szerint e dokumentum tényként
kezelte, hogy többek között a felperes
tevékenységének eredményeként, mintegy ezer
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fiatal és nyugdíjas munkavállaló kárt szenvedett.
Ezzel szembeállította az Alaptörvény XXVIII. cikk
(2) bekezdésében foglalt rendelkezést, és rögzítette,
hogy az országgyűlési határozat meghozatalakor a
felperes bűnösségét megállapító jogerős bírósági
határozat nem állt rendelkezésre, a felperes
gyanúsítása az alperes által híresztelt tárgyban nem
történt meg. Annak tulajdonított jelentőséget, hogy
a híresztelt valótlan tény rendkívül nagy volument
jelölt meg mind a kár, mind pedig a károsultak
száma tekintetében. Mindezekre figyelemmel a Ptk.
2:45. § (2) bekezdése alapján a jóhírnév megsértését
megállapította. A sérelemdíjról a Ptk. 2:52. §-a
alapján rendelkezett, rögzítve azt, hogy kizárólag
egy bíróságon a felperessel szemben indított
büntetőeljárás megindításától kezdve 2017 és 2020
között 78 hasonló tárgyú ügy indult valótlan
tartalmú közlések alapján, amelyek közül az
érdemben tárgyalt perek túlnyomó része az
alperesek marasztalásával zárult. Ebből azt a
következtetést vonta le, hogy a jogsérelem
tárgyában hozott bírósági határozatok kellő
visszatartó erővel nem rendelkeztek, ezért a felperes
által igényelt 200 000 forint sérelemdíj mérséklésére
nem látott indokot.
[9] Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatta
és a keresetet elutasította. Kötelezte a felperest az
első- és a másodfokú eljárási költség, valamint
illeték megfizetésére.
[10] A másodfokú bíróság ítéletének indokolásában
megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a tényállást
helyesen tárta fel, érdemi döntésével és a levont jogi
következtetéseivel azonban nem értett egyet.
Álláspontja szerint a kifogásolt kitételt az elsőfokú
bíróság a cikk szövegkörnyezetétől teljes mértékben
elkülönítve, az ugyanazon a napon korábban
sugárzott televíziós műsorban a nyilatkozó személy
által tett kijelentéssel és annak szövegkörnyezetével,
továbbá más tényekkel nem összefüggően kezelte és
értékelte. Helytelennek minősítette az elsőfokú
bíróság által alkalmazott azon megközelítést, hogy a
televíziós
műsor
témájával,
az
abban
megszólaltatott személyekkel kapcsolatos nézői
elvárások felől közelítette meg a kifogásolt
kijelentést, mert álláspontja szerint ezeknek a
körülményeknek semmilyen szerepe nincs a
híresztelés megítélésének szempontjából. Nem
találta helytállónak, hogy az elsőfokú bíróság az
általa
döntő
jelentőségűnek
tekintett
megfogalmazásnak, a „gyanúsítás” kifejezésnek is a
műsorban elhangzottak alapján tulajdonított
értelmet, nem pedig a cikk szövegkörnyezetéhez
viszonyítottan vizsgálta a közlés tartalmát. A
másodfokú bíróság szerint az elsőfokú bíróság az
általa megállapított jelentéstartalomba olyan
elemeket vegyített, amelyek nem kapcsolódnak a
cikkben kifogásolt mondathoz.
[11] A másodfokú bíróság álláspontja szerint az
országgyűlési határozat, illetve a 488/2017. (XII.
29.) Korm. rendelet alapján alappal az a
következtetés vonható le, hogy a közlést
megelőzően két évvel (2017-ben) a közbeszédben
már használatos volt a felperessel szemben emelt
vádban
megjelölt
bűncselekménnyel
összefüggésben
a
„fiatalok
és
idősek
megkárosítása” kifejezés. Az országgyűlési
határozatban a károsított személyek számára
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vonatkozó számadat és az érintettek besorolása („a
legkiszolgáltatottabbak közé tartozó mintegy ezer
fiatal és nyugdíjas munkavállaló”) a műsorban nem
hangzott el és a cikkben sem szerepelt. Erre
figyelemmel megalapozatlannak találta az elsőfokú
bíróság azon megállapítását, hogy a híresztelt
valótlan tény rendkívül nagy volument jelölt meg
mind a kár, mind a károsultak tekintetében. A
másodfokú bíróság kiemelte: a perbeli cikk címe
előrevetítette azt az összefoglalást, amelyet a
nyilatkozó
személy
államtitkárként
a
Magyarországot érintő részben külföldi, részben
ellenzéki kritikáról mondott. A cikk első része a
nyilatkozó személynek a volt finn nagykövet
Magyarországra vonatkozó éles bírálatára adott
reakcióját fejtette ki, a kormánypárti politikus a két
ország demokráciáról vallott elveire vonatkozó
helyzetértékelést adott. A híradás, illetve a cikk
azzal folytatódott, hogy a nyilatkozó személy egy
európai
parlamenti
képviselő
portugál
állampolgárságú
brüsszeli
asszisztensének
foglalkoztatásáról beszélt, aki egy 2019. áprilisi
újságcikk szerint kifogásolható tevékenységet
folytatott („húszezer eurót tulajdoníthatott el
parlamenti látogatóktól, ezen felül egyes
frakciótagok aláírását is meghamisította”), valamint
arról tartalmazott okfejtést, hogy vajon miért
alkalmazta őt egy politikus. A perbeli kijelentés
ezzel összefüggésben hangzott el érzékeltetve azt,
hogy a kétes megítélésű személyek alkalmazása
nem példátlan az adott párthoz tartozó
politikusoknál. A másodfokú bíróság szerint az
elsőfokú bíróság akkor járt volna el helyesen, ha a
sérelmezett kifejezést ebben az összefüggésben
értelmezi, figyelemmel a megszólaló személy
politikusi mivoltára, valamint arra, hogy
összességében a neki tulajdonított gondolatok egy
kormánypárti politikusnak az ellenzéki képviselőre
vonatkozó véleményét közvetítik.
[12] A másodfokú bíróság szükségesnek tartotta az ügy
körülményeinek alapjogi vizsgálatát, amelyet az
Alkotmánybíróság
határozatai
alapján
megkerülhetetlennek tartott. Az Alkotmánybíróság
több határozatának elemzését követően kiemelten
fontosnak tartotta annak rögzítését, hogy az alperes
egy
közügyben
megnyilvánuló
személy
nyilatkozatát közölte, mert Magyarország külföldi
megítélése, az országra vonatkozó politikai kritikák,
az európai parlamenti képviselő tevékenysége külön
bizonyítást nem igénylően közügynek minősül.
Ennek részeként a pártról, illetve a párt politikusi
köréről adott értékelés ugyancsak a közérdekű
ügyek kategóriájába tartozik, a perbeli közlésre e
szövegkörnyezetben ezzel összefüggésben került
sor, annak hangsúlyozásával, hogy a párt kétes
múltú és kétes jelenű emberekkel működik együtt.
[13] A másodfokú bíróság rögzítette azt is, hogy a
felperes is közéleti szereplőnek minősül,
önkormányzati képviselői tevékenysége, részben
ügyvédi hivatásából eredő baloldali politikai
kapcsolatai hosszabb idő óta foglalkoztatják a
közvéleményt,
tevékenységének
megítélése
hosszabb ideje a politikai közbeszéd része. Erre
figyelemmel
megállapította,
hogy
az
Alkotmánybíróság 3329/2017. (XII. 8.) AB
határozata által felállított szempontrendszer első
eleme, vagyis, hogy a közlés közügyekben való

529
megszólalásként a közügyek szabad vitatásával áll
összefüggésben, kétségkívül megvalósult.
[14] Ezt követően azt vizsgálta, hogy az alperes állításai
tényállításnak vagy értékítéletnek minősülnek-e.
Ennek során megállapította, hogy a nyilatkozó
személy nem az értékítéletét közölte, hanem tényt
állított, amely a közügyek megvitatásával
kapcsolatba hozható. A perben nem volt vitatott,
hogy a riportalany kijelentését az alperes hűen adta
tovább, vagyis a híresztelés megfelelt a hír
forrásának. Ebből pedig az következik, hogy a tény
valóságának bizonyítása az alperest terhelte.
[15] A másodfokú bíróság kiemelte, hogy a közügyekkel
összefüggésben a közhatalom és a közszereplők
bírálata körében a valótlan tényállítások is a
szólásszabadság hatálya alá tartoznak, ugyanakkor a
hamis tényállítást rosszhiszeműség esetén nem védi
az Alaptörvény. A másodfokú bíróság rögzítette:
más perekből hivatalos tudomása van arról, hogy az
adott ügynek voltak károsultjai, a felperes
iskolaszövetkezetekkel együttműködő vállalkozása
diákokat és más munkavállalókat nem fizetett ki.
Ismert tényként rögzítette azt is, hogy az ügyben
országgyűlési határozat, illetve kormányrendelet
született. Mindezek alapján arra a következtetésre
jutott, hogy miután a felperes cége a diák és felnőtt
munkavállalók bérét nem fizette ki, az idősek és
fiatalok megkárosítására vonatkozó közlés megfelelt
a valóságnak, függetlenül attól, hogy a felperest a
károkozás szándéka nem vezérelte. A sérelmezett
közlés
a
felperessel
szemben
megindult
büntetőeljárás
miatt
a
felperes
cégének
fizetésképtelenné válásával okozati összefüggésben
történt károkozásra vonatkozik, ez pedig attól
függetlenül megfelel a valóságnak, hogy a
büntetőeljárásnak a „megkárosítás” a tárgyát
képezi-e vagy sem. A nyilatkozó személy – az
alperes által közvetített – mondanivalójának lényege
abban ragadható meg, hogy a felperes
büntetőeljárást is maga után vonó magatartása kárt
okozott, ennek állítása pedig nem valótlan. Utalt
arra, hogy a PK 12. számú állásfoglalásnak
megfelelően a közlés egészére, a kialakult
közfelfogásra és az átlagos ismeretekkel rendelkező
olvasóra figyelemmel kell értelmezni a kifogásolt
részleteket. A sérelmezett közlés nem minősíthető
valótlan tényállítás híresztelésének vagy valós tény
hamis színben feltüntetésének. A valós tény közlése
pedig önmagában nem lehet személyiségi jogsértés
alapja. Az alperes az alapul szolgáló tényeket nem
torzította el, nem hamisította meg, azokat nem
tüntette fel hamis színben, ezért nem volt indok a
véleménynyilvánítási szabadság magasabb szintű
oltalmának korlátozására. Ehhez képest nem
tulajdonított jelentőséget annak, hogy a felperessel
szemben folyamatban lévő, a cikk megjelenésekor
már a vádemelés utáni bírósági szakban lévő
büntetőeljárásnak a kifizetések elmaradása nem
tárgya, mert az alperes ezt nem is híresztelte. Az
idézett riportalany való tények alapján hivatkozott
az idősek és fiatalok megkárosítására, a felperessel
szemben indult eljárás pedig még folyamatban van.
[16] A másodfokú bíróság összességében arra a
következtetésre
jutott,
hogy
az
alperes
tényállításának
valótlansága
nem
volt
megállapítható, ezért a politikai témában a
véleménynyilvánítás szabadságát a felperes
személyiségi jogának védelme érdekében nem lehet
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korlátozni, a véleménynyilvánítás szabadsága ebben
az esetben megelőzi a felperes személyiségi jogának
védelmét, ezért a felperes keresetét elutasította.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[17] A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet, amelyben annak hatályon
kívül helyezését és az elsőfokú bíróság keresetnek
helyt adó ítéletének helybenhagyását kérte.
Megsértett jogszabályként megjelölte a Ptk.
2:44. §-át, 2:45. § (2) bekezdését, a 2:51. §-át és a
2:52. §-át.
[19] Az alperes a jogerős ítélet hatályában fenntartását
kérte, annak helyes indokai alapján.
A Kúria döntése és jogi indokai
[20] A felperes felülvizsgálati kérelme az alábbiak
szerint alaptalan.
[21] A Kúriának a felülvizsgálati kérelem alapján azt
kellett megítélnie, hogy a jogerős ítélet a Ptk. 2:45.
§ (2) bekezdését megsértve utasította-e el a keresetet
annak megállapításával, hogy a kifogásolt közlés
nem sért személyiségi jogot.
[22] A felperes országos ismertségű közéleti szereplőnek
minősül. A Ptk. 2:44. § (1) bekezdése szerint a
közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok
gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi
jogainak védelmét szükséges és arányos mértékben,
az emberi méltóság sérelme nélkül korlátozhatja. A
Ptk. 2:45. § (2) bekezdése szerint 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 el. E rendelkezés alapján a jóhírnév
sérelme akkor állapítható meg, ha olyan valótlan és
a személy hátrányos megítélését kiváltó közlés
történik, amely valamely tényt határozottan vagy
burkoltan tartalmaz.
[23] A PK 12. számú állásfoglalás alapján a személyiségi
perekben kifogásolt közléseket, kifejezéseket nem
formális megjelenésük, hanem valóságos tartalmuk
szerint kell figyelembe venni. A közléseket
összefüggéseiben kell értékelni és az értékelésnél
tekintettel kell lenni a társadalmilag kialakult
közfelfogásra is.
[24] A jelen esetben egy televíziós műsorban elhangzott
nyilatkozatban szereplő közlést sérelmezett a
felperes, amelyet az alperes internetes portálján
tartalmilag
hűen
közöltek.
A
műsorral
egybehangzóan az internetes közlésben is szerepelt,
hogy a nyilatkozó személy mint államtitkár
foglalkozott a volt finn nagykövetnek a magyar
jogállamisággal kapcsolatos kritikájával, majd
„uniós ügyként” jelölték meg, hogy egy külföldi lap
megírta, hogy egy európai parlamenti képviselő
egyik asszisztense 20 000 eurót tulajdoníthatott el a
parlamenti látogatóktól, ezen felül egyes
frakciótagok aláírását meghamisította. Idézték az
államtitkár azon megnyilvánulását, miszerint súlyos
kérdésnek tartotta, hogy a gyanúsítások ismeretében
a nevezett európai parlamenti képviselő miért vette
fel a portugál tisztviselőt. Ezt követően szerepel a
cikkben a pártra utalással: „ugyanakkor nem ez az
első ilyen eset, hiszen az EP-kampányban a (…)
listájára vette azt a C. Cs.-t, akit idősek és fiatalok
megkárosításával gyanúsítanak. Tették mindezt
azért, hogy megakasszák a folyamatban lévő
eljárást”.

[25] A másodfokú bíróság helyesen állapította meg,
hogy a közlemény teljes tartalmát, annak
összefüggésében kell vizsgálni és arra is helytállóan
mutatott rá, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlata
szerint nem mellőzhető az alapjogi mérlegelés
akkor, ha valamely alapjog szempontjából releváns
ügyről van szó. A sajtó tájékoztató tevékenységét
érintő jogszabályi kötelezettségek értelmezése, ezzel
összefüggésben
a
médiatartalom-szerkesztés
szabadságának alkotmányos határai alapvető
alkotmányjogi jelentőségű kérdésnek minősülnek
(3/2015. (II. 2.) AB határozat [15]).00
[26] A Kúria a perbeli közlés alapját képező
televízióműsor kapcsán a jelen perbelivel egyező
kijelentést kifogásoló kereset tárgyában indult
perben a korábban hozott Pfv.IV.20.235/2021/5.
számú ítéletében már állást foglalt. A jelen ügyben
nem merült fel olyan körülmény, indok vagy
bizonyíték, amely a Kúria korábbi álláspontjának
megváltoztatását indokolná.
[27] A műsor és az annak nyomán közölt tartalom per
tárgyát képező részének lényegi mondanivalója az,
hogy a nyilatkozó személy elmarasztaló véleményét
fejtette ki egy politikai párttal kapcsolatban, amelyet
a perbeli közlemény címe is rögzített. Ezzel
összefüggésben került megjelölésre a felperes
személye, a diákok és nyugdíjasok megkárosításával
kapcsolatos ügye.
[28] Helytállóan állapította meg a másodfokú bíróság,
hogy a felperesre vonatkozó közlést nem lehet a
szövegösszefüggésből kiragadni, érdemi tartalma
az, hogy politikai közbeszéd szerint a felperest
közelebbről meg nem határozott személyek diákok
és nyugdíjasok megkárosításával gyanúsítják. A
felperesnek a felülvizsgálati kérelemben kifejtett
álláspontjával szemben ezért megállapítható, hogy a
„gyanúsítás” kifejezés az adott esetben nem a
büntetőeljárás szabályai szerint értendő, hanem a
kifejezés köznapi értelmében fejezi ki azt a
vélekedést, hogy a felperes diákokat és
nyugdíjasokat károsított meg. A „gyanúsítás”
fogalma az átlagolvasó számára az adott közlemény
teljes szövegösszefüggésére is figyelemmel, egy
párt brüsszeli európai parlamenti képviselőjének
asszisztensével
kapcsolatos
korrupciógyanú
felemlegetése mellett alapvetően azt a képet
közvetítette, hogy az adott párttal a nyilatkozó
személy álláspontja szerint „gyanús” ügyek
hozhatók összefüggésbe, és ilyen hétköznapi
értelemben vett gyanú fogalmazódott meg a felperes
esetében is. Ennek a gyanúnak adott kifejezést a
2017-es országgyűlési határozat, majd pedig az
annak alapján született kormányrendelet is.
[29] Ahogyan azt a Kúria hivatkozott ítéletének [24]
bekezdése tartalmazta, a Kúriának az előtte
folyamatban volt, felperes által indított sajtóhelyreigazítási és személyiségvédelmi perekből
hivatalos tudomása van [Pp. 266. § (2) bekezdés]
arról, hogy számos sajtóközlemény foglalkozott a
diákokat foglalkoztató és a felperes személyéhez
kapcsolt társaság fizetésképtelensége körüli
helyzettel, illetve a felperessel szemben megindult
büntetőeljárással. A Kúria Pfv.IV.20.555/2019/4.
számú határozatában pedig rögzítette, hogy az eljárt
bíróságok hivatalos tudomásukra hivatkozással
állapították meg, hogy a nevezett cég diák és felnőtt
munkavállalók bérét nem fizette ki. Ennek tényét a
felperes a jelen eljárás során részben maga sem
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vitatta, csupán azt állította, hogy erre személyén
kívül álló okokból került sor, illetve az érintettek
száma jóval kisebb volt az országgyűlési határozat
indokolásában deklarált számadatnál.
[30] A Kúria a jelen esetben is fenntartja azt az
álláspontját, hogy a közlés valótlanságát nem teszi
megállapíthatóvá az, hogy a felperest nem vezette
károsodás okozására irányuló szándék. A károsodás
nemcsak szándékos magatartással, hanem valamely
magatartás következményeként is bekövetkezhet.
[31] Helytállóan állapította meg a másodfokú bíróság,
hogy azzal a magatartással, hogy a felperes
személyéhez kapcsolódó cég diák és felnőtt
munkavállalók esetében a munkavállalók egy
részének bérét nem fizette ki, alapot adott olyan
megállapításra, hogy ezáltal az idősek és a fiatalok
károsodtak, ezért a perbeli közlés nem valótlan, így
hiányzik a jóhírnév megsértése megállapításának
egyik alapvető feltétele, a kifogásolt állítás
valótlansága. Megalapozottan jutott a másodfokú
bíróság arra a következtetésre, hogy a sérelmezett
közlés
a
felperessel
szemben
megindult
büntetőeljárás
miatt
a
felperes
cégének
fizetésképtelenné válásával okozati összefüggésben
történt
károkozásra
vonatkozik.
Ennek
bekövetkezése pedig független attól, hogy a
felperessel szemben folyó büntetőeljárásnak az
említett személyek megkárosítása a tárgyát képezie. A perbeli cikkben idézett műsorban nyilatkozó
személy
a
felperesnek
mint
politikus
közszereplőnek a közbeszéd tárgyát képező
tevékenységével kapcsolatban tett megjegyzést. Az
eljárás folyamatban létével kapcsolatos kijelentés
pedig az adott összefüggésben nem arra
vonatkozott, hogy a büntetőeljárásban az idősek és a
fiatalok megkárosítását vizsgálnák, hanem azzal
volt kapcsolatos, hogy a megnevezett politikai párt
azért vette fel listájára a felperest, hogy a vele
szemben folytatott eljárást megakasszák. Ezen
vélekedés
megfogalmazása
szempontjából
lényegtelen kérdés, hogy a büntetőeljárásnak
egyébként pontosan mi képezi a tárgyát.
[32] Mindezekre figyelemmel a Kúria megállapította,
hogy a jogerős ítélet nem sérti a felülvizsgálati
kérelemben megjelölt jogszabályokat, ezért azt
hatályában fenntartotta.
(Kúria Pfv. IV. 20.001/2021/4.)
A sajtó-helyreigazítás iránt indult perben a
felperes keresettel érvényesített joga nem a
100
személyiségi jogok megsértésének szankcióin alapul.

A felperes alanyi joga a helyreigazító közlemény
közzétételére irányul. Ez az igény azonban csak személyesen érvényesíthető, a helyreigazítást kérő csak a
saját személyét ért sérelem miatt kérhet jogvédelmet
[2016. CXXX. tv. (Pp.) 495–496. §; 2010. évi CIV. tv.
(Smtv.) 12. §; 2013. évi V. tv. (Ptk.) 2:54. §].
A döntés előzményei
[1] A bíróság ítéletével részben helyt adott a felperes
keresetének és helyreigazításra kötelezte az alperest
a 2020. december 23-án megjelent cikk sérelmezett
közlései miatt.
[2] A felperes az ítélet meghozatalát követően, 2021.
augusztus
31-i
hatállyal
beolvadt
egy
részvénytársaságba. A cégbíróság a felperest – a

beolvadásra utalással – e nappal törölte a
cégnyilvántartásból.
[3] Az alperes fellebbezése folytán indult másodfokú
eljárásban a perbelépést bejelentő jogutód 2021.
szeptember 15-én a felperes jogutódjaként
perbelépés iránti kérelmet terjesztett elő. A
perbelépést bejelentő jogutód a perbelépés iránti
kérelméhez – annak igazolására – a 2021.
szeptember 5-én hatályos cégadatait tartalmazó
cégkivonatát csatolta, amelynek a 16/6. rovata
tartalmazza jogelődjeként a felperest, akinek a
beleegyező nyilatkozatát a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Pp.) 47. § (3) bekezdésére hivatkozással nem
csatolta.
Az elsőfokú határozat
[4] A Fővárosi Ítélőtábla (a továbbiakban: ítélőtábla)
végzésével a részvénytársaság perbelépést bejelentő
jogutód perbelépés iránti kérelmét visszautasította,
ezzel egyidejűleg az elsőfokú bíróság ítéletét
hatályon kívül helyezte és az eljárást megszüntette.
A Pp. 495. § (1) bekezdése, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 2:54. § (1) bekezdése és a
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a
továbbiakban: Smtv.) 12. § (1) bekezdése alapján
megállapította, hogy a sajtó-helyreigazítás iránti
perben érvényesített igény kifejezetten a sérelmet
szenvedett jogosult személyéhez kötődik, az emiatt
nem eshet anyagi jogutódlás hatálya alá, ezért
kizárt, hogy más személyre – akár élők között, akár
halál/megszűnés esetén – átszálljon.
[5] Az ítélőtábla kiemelte, hogy a sajtó-helyreigazítás
iránti perben előterjesztett kereset személyhez kötött
követelést foglal magában, azzal kapcsolatban
jogsértésre hivatkozva csak az érintett, a
sajtóközleményben
felismerhető
személy
kezdeményezhet eljárást. A Legfelsőbb Bíróság PK
13. számú állásfoglalása szerint ugyanis sajtóhelyreigazítást az kérhet, akinek a személyére a
sajtóközlemény – nevének megjelölésével vagy
egyéb módon – utal, vagy akinek a személye a
sajtóközlemény
tartalmából
felismerhető,
elsősorban az, akit a sajtóközleményben név szerint
megjelöltek. Ugyanakkor az is követelhet sajtóhelyreigazítást, akit név szerint nem jelöltek meg, ha
a közlés a személyére vonatkozik, a személyét
érinti, feltéve, hogy személye a sajtóközlemény
tartalmából valamilyen módon felismerhető,
azonban a perbelépést bejelentő jogutód esetén ez a
feltétel nem állapítható meg.
[6] Az ítélőtábla megítélése szerint a sajtóhelyreigazítási igény olyan személyhez fűződő jog,
amelynek esetében jogutódlásra nem kerülhet sor,
ezért a perbelépés iránti kérelmet a Pp. 48. § (4)
bekezdésére hivatkozással visszautasította, a Pp.
379. §-a alapján az elsőfokú bíróság ítéletét
hatályon kívül helyezte, és a Pp. 240. § (1) bekezdés
f) pontja értelmében az eljárást hivatalból
megszüntette, mivel a jogviszony természete a
jogutódlást kizárja.
A fellebbezés
[7] A végzés ellen a perbelépést bejelentő jogutód
terjesztett elő fellebbezést, amelyben annak
megváltoztatását, a perbelépés iránti kérelmének
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[8]

[9]

[10]

[11]

való helyt adást és az ítélőtábla utasítását kérte
fellebbezésének az érdemi elbírálására.
Sérelmezte, hogy az ítélőtábla nem vette
figyelembe, hogy a szervezeti változás után az öt
társaság – így a felperes – engedélyes
tevékenységeit, közszolgáltatói szerepkörükből
fakadó kötelezettségeit és jogait, szolgáltatási
portfolióját és munkavállalói közösségeit új,
egységes közműcégként változatlan formában, az
egyes divíziók keretein belül viszi tovább.
Állította, hogy a beolvadó tagvállalatok brandjei –
elnevezéseik, arculati rendszereik – jogvédelem
alatt állnak, amelyeknek ő a tulajdonosa
jogutódként. Az összeolvadással érintett cégek
összes jogosultsága – így a felperesé is –
jogutódlással kerültek hozzá, ebből fakadóan
minden, a korábbi cégek jóhírnevét erodáló,
hitelességét aláásó megjelenés rombolja az adott
brand jelen- és jövőbeni megítélését, továbbá az
adott brand tulajdonosát, valamint a többi brand
hitelességére egyaránt kártékony hatással van.
Hangsúlyozta, hogy a felperes beolvadását követően
ő, mint jogutód a felperessel azonos néven végzi a
szemétszállítást és a lomtalanítási tevékenységét,
nem szüntette meg az arculati név használatát,
amelyet a fellebbezéséhez csatolt okiratok (a
lomtalanítás időpontjáról adott tájékoztató, a
lakossági postaládákban elhelyezett szórólap
másolata) is bizonyítanak.
Hivatkozott a személyiségi jogi perekben
bekövetkező felperesi jogutódlással kapcsolatban a
Legfelsőbb Bíróság gyakorlatára (BH 2005.24.),
érvelése szerint – analógia útján – a természetes
személyek esetében érvényesülő jogutódlásnak a
jogi személyek tekintetében is érvényesülnie kell.
Álláspontja szerint a Fővárosi Ítélőtábla
2.Pf.21.827/2013/5. számú döntése is az általa
előadott jogértelmezést támasztja alá, amelyben
kifejtésre került, hogy a jogi személyek átalakulása
esetében nem feltétlenül szűnik meg a személyiség,
a jogutódra átszállhatnak a megszűnt jogi személy
személyiségi
jogai
is,
az
utódszervezet
jogfolytonosan
átveheti
az
elődszervezet
tevékenységét, a jogelőd által kialakított ügyfélkört,
üzletkört, mindez megköveteli a korábbi
tevékenység zavartalan folytatását. A jogutód a
jogutódlást követően is igényt tarthat a jogelődje
által már kialakított jóhírnévre, az üzletkör
fenntartására, a saját üzleti jóhírnevének
megőrzésére, ebből következően a jogi személy
megszűnése
után
is
érvényesíthet
személyiségvédelmi igényt.
Hangsúlyozta, hogy mivel a perben sérelmezett
közlés őt érinti, rá vonatkozik, ezért jogosult a perbe
belépni.
Ezt
az
érvelését
a
Kúria
Pfv.IV.21.837/2018/4.
számú
határozata
is
megerősíti,
amelyben
kifejtette,
hogy
a
személyiségvédelmi perekre is irányadó PK 13.
számú
állásfoglalás
értelmében
a
sajtóhelyreigazítási (személyiségvédelmi) igényt az is
érvényesíthet, akit név szerint ugyan nem jelölnek
meg, személye azonban a sajtóközlemény
tartalmából valamilyen módon felismerhető.

A Kúria döntése és jogi indokai
[12] A fellebbezés alaptalan.
[13] Az ítélőtábla a perbelépés iránti kérelem
elbírálásához szükséges mértékben a tényállást

[14]

[15]

[16]

[17]
[18]

[19]

[20]

helyesen
állapította
meg,
az
irányadó
jogszabályokat megfelelően alkalmazta, a Kúria a
döntésével is egyetért. A fellebbezésre tekintettel
azonban szükségesnek tartja annak kiegészítését a
következőkkel.
A felperes helytállóan hivatkozott arra a
fellebbezésében, hogy a Pp. 48. § (4) bekezdése
alapján, ha a perbelépés vagy perbevonás e törvény
rendelkezéseinek megfelel, a bíróság a perbelépést
vagy perbevonást engedélyezi, ellenkező esetben a
kérelmet visszautasítja. A Pp. ezzel a
rendelkezésével
–
a
T-11.900.
számú
törvényjavaslatának az indokolása szerint – a
jogutódlással kapcsolatos határozathozatal során „a
normaszövegben
nevesített
nyilatkozatok
(perbelépés, illetve perbevonás iránti kérelem,
hozzájárulás) formai vizsgálatára szűkíti le a bíróság
feladatát és a bíróság döntését arra korlátozza, hogy
e nyilatkozatok birtokában a perbelépés, perbevonás
– polgári perrendtartás rendelkezéseinek –
megfelelő gyakorlását megállapítva engedélyezze a
perbelépést/perbevonást, rögzítve az eljárásban
résztvevő felek megváltozott személyét (…) a
perbelépés, illetve perbevonás elbírálása során nem
a jogelőd és jogutód között fennálló anyagi
jogviszonyt, hanem a fél személyében bekövetkezett
változás eljárásjogi feltételeinek fennállását kell
vizsgálnia a bíróságnak, azaz azt, hogy a
perbevonás, perbelépés szabályszerűen került-e
bejelentésre”. A Pp. jogutódlásra vonatkozó
rendelkezését azonban a 240. § (1) bekezdés f)
pontja kiegészíti egy pergátló akadállyal, és azt is
kimondja, hogy az eljárást hivatalból – annak
bármely szakászában – meg kell szüntetni, ha a fél
meghal vagy megszűnik, feltéve, hogy a jogviszony
természete a jogutódlást kizárja. Erre akkor kerülhet
sor, amikor az anyagi jogi szabályok kizárják a
jogutódlást.
A perbelépést bejelentő azt igazolta, hogy a felperes
jogképessége a Ptk. 3:44. § (1) bekezdése alapján
2021. augusztus 31-én beolvadás miatt jogutódlással
megszűnt, társasági jogi szempontból ő a felperes
általános jogutódja.
A Kúriának a fellebbezés elbírálása körében azt a
kérdést kellett megítélnie, hogy a sajtóhelyreigazítás iránt indult perben a felperes
keresettel érvényesített joga vonatkozásában – a
jogviszony természete miatt – kizárt-e a jogutódlás.
A Ptk. 2:54. § (1) bekezdése alapján a személyiségi
jogokat – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel –
kizárólag személyesen lehet érvényesíteni.
Az Smtv. 12. § (1) bekezdése értelmében, ha
valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt
állítanak, híresztelnek vagy vele kapcsolatban való
tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti
olyan helyreigazító közlemény közzétételét,
amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása
valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket
tüntet fel hamis színben és ehhez képest melyek a
valós tények.
A Pp. 496. § (1) bekezdése szerint, ha a
helyreigazítás közzétételére irányuló kötelezettségét
a sajtószerv határidőben nem vagy nem a
helyreigazítási kérelemnek megfelelően teljesíti, a
helyreigazítást igénylő ellene pert indíthat a
helyreigazító közlemény közzététele iránt.
A Ptk. 3:1. § (3) bekezdése értelmében a jogi
személy személyhez fűződő jogaira a személyiségi
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jogokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni,
kivéve, ha a védelem jellegénél fogva csupán az
embert illetheti meg. A Ptk. a jogi személyeknél
azért rendelkezik a személyhez fűződő jogokról,
mert személyisége kizárólag az embernek van, a
jogi személyek esetén a személyiségi jogként
szabályozott jogosultságok közé kizárólag azok
tartoznak, amelyek nem csak természetes személyre
értelmezhetők.
[21] A sajtó-helyreigazítás iránti per a polgári jog különleges személyiségvédelmi eszköze (Pp. 493. §),
helyreigazítás iránti igényt természetes és jogi
személy egyaránt érvényesíthet. Ezekben a
perekben a felperes keresettel érvényesített joga
nem a Ptk. XII. címében szabályozott, a
személyiségi jogok megsértésének szankcióin
alapul. A felperes alanyi joga az Smtv. 12. § (1)
bekezdése alapján a helyreigazító közlemény
közzétételére irányul. Ez az igény a Ptk. 2:54. § (1)
bekezdésében rögzített általános rendelkezés miatt
csak személyesen érvényesíthető, a helyreigazítást
kérő csak a saját személyét ért sérelem miatt kérhet
jogvédelmet. A PK 13. számú állásfoglalás
fellebbezésben hivatkozott megállapításai is ezt
mondják ki, utalva arra, hogy valakinek a
személyére a nevének megjelölése nélkül is lehet
utalni. A sajtóközlemény közzétételekor létre nem
jött jogi személy esetén azonban ez a feltétel
fogalmilag kizárt, hogy fennálljon.
[22] A sajtó-helyreigazítási igény olyan személyhez
fűződő (személyiségi) jog, amely nem száll
(szállhat) át a jogutódra, a Ptk., az Smtv. és a Pp.
fenti rendelkezései ugyanis egyértelműen kizárják a
jogutód
sajtó-helyreigazítás
iránti
igényérvényesítési
jogát.
A
személyes
igényérvényesítés elvéből következően a felperes
ezt a jogvédelmi eszközt a jogelődöt ért sérelem
miatt
nem
veheti
igénybe.
A
Kúria
Pfv.IV.21.674/2013/4. számú határozata (megjelent
BH 2014.176.) ezt a jogértelmezést fejti ki a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény azonos
tartalmú rendelkezéseinek [61. §, 157. § f) pont]
tárgyában, amelyet a Kúria a Pp. rendelkezéseinek
alkalmazása körében továbbra is irányadónak tart.
Ezért nem volt jelentősége annak, hogy a
perbelépést bejelentő kereshetőségi jogának (perbeli
legitimációjának) az igazolására a „brand” és a
jóhírneve körében előadott tényállítások a Pp. 373. §
(2) bekezdésébe ütköznek, ezekre ugyanis a
perbelépésének
bejelentésekor
még
nem
hivatkozott. A jogutódlás kizártsága miatt azonban
szükségtelen volt ezeknek a hivatkozásoknak a
vizsgálata.
[23] A Kúria egyetértett az ítélőtáblával abban a
jogkérdésben, hogy a sajtó-helyreigazítás iránt
indult perben az általános jogutódlás ellenére – a
sajtó-helyreigazítás
jogintézményére
irányadó
fentiekben ismertetett speciális szabályok miatt – a
jogutód nem jogosult a jogelődöt ért sérelem miatt a
felperes jogutódjaként a Pp. 48. § (1) bekezdése
alapján a perbe belépni. A fellebbezésben felhívott
kúriai határozatok más tárgyú perekben kerültek
meghozatalra, részben a hozzátartozók által
érvényesített kegyeleti jog miatt, így nincs
ügyazonosság az eltérő anyagi jogi hátterű vagy
azonos anyagi jogi háttér mellett eltérő tényállású
ügyek és az annak alapján indult jogviták között. A
fellebbezésben megjelölt ítélőtáblai határozat pedig
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– azon túlmenően, hogy eltérő tárgyú ügyben került
meghozatalra – nem minősül a Kúriát az ítélkezési
tevékenysége során kötő, a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 165.
§-a alapján közzétett határozatnak.
[24] Mindezekre tekintettel a Kúria az ítélőtábla
érdemben helyes végzését helybenhagyta.
(Kúria Pf. IV. 25.089/2021/2.)
Társult vadászati jog esetén a tulajdonosi
közösség
gyűlésén
hozott
határozat
101
megtámadása vagyoni jogon alapuló igény, és mint

ilyen, a járásbíróság hatáskörébe tartozó olyan
vagyonjogi perben érvényesíthető, amelyben a
vagyoni jogon alapuló igény értéke nem
meghatározható [2016. évi CXXX. tv. (Pp.) 20. § (3)
bek. ae) pont; 1996. évi LV. tv. (Vtv.) 12. § (1) bek., 14.
§ (3) bek.; 79/2004. (V. 4.) FVM. rendelet (Vhr.) 7. §
(2) bek., 9. § (2) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes földtulajdonos a perbeli vadászterületen.
A 43,9494 % arányban tulajdonos Magyar Állam
képviseletében a nemzeti park igazgatósága –
hirdetmény közzététele útján – összehívta a
tulajdonosi közösség gyűlését. Az alperes a 2019.
március 5-én megtartott gyűlésen határozataival
elfogadta a jelenlévők által képviselt arányt,
megbízta a gyűlés levezetőjét, a jegyzőkönyv
vezetőjét és hitelesítőit; rögzítette a napirendi
pontokat a vadászterület határának fenntartásáról, a
haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról, az
üzemterv jóváhagyásáról, a képviselet formájáról, a
képviselő személyéről, a működési szabályzat
elfogadásáról; felhatalmazta a közös képviselőt a
haszonbérleti szerződés módosításának aláírására és
a vadászati hatósághoz történő benyújtására;
megerősítette a tulajdonosi képviselet formáját;
fenntartotta a közös képviselőjének a megbízását és
felhatalmazta a vadászati jog gyakorlásával,
hasznosításával összefüggő ügyekben továbbá
elfogadta a működési szabályzatot. A döntéseket a
területi vadászati hatóság határozatával jóváhagyta.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[2] A felperes a keresetében kérte az alperes 2019.
március 5-én megtartott gyűlésén hozott valamennyi
határozat hatályon kívül helyezését a vad
védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a
továbbiakban: Vtv.) 14. § (3) bekezdése alapján.
Arra hivatkozott, hogy az állam képviseletében
eljáró gazdasági társaság által a gyűlést összehívó
nemzeti park igazgatóságának adott meghatalmazás
érvénytelen, mert azt két tanú nem írta alá. A
hirdetmény tartalmi hiányán túl okszerűtlen
gazdálkodást állított arra hivatkozással, hogy az
alperes adószámmal nem rendelkezik, éves
elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a
használati díj több földtulajdonos részére nem került
kifizetésre, azt a közös képviselő a gazdálkodásába
beforgatta.
[3] Az alperes az ellenkérelmében a kereset elutasítását
kérte. A védekezése szerint a meghatalmazást
ügyvéd ellenjegyezte, a hirdetmény tartalma is
megfelelő volt. Hangsúlyozta a felperes
határozatokra korlátozott kereshetőségi jogát.
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Az első- és a másodfokú ítélet
[4] Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet
elutasította. Az indokolásában a Vtv. 12. § (1)
bekezdésére, a Vtv. végrehajtásának szabályairól
szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a
továbbiakban: Vhr.) 9. § (2) és 7. § (2) bekezdésére,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:11. § (1)–(2), a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (a továbbiakban: Pp.) 67. § (2) bekezdésére,
325. § (1) bekezdés a), b), e) pontjára és a 325. § (3)
bekezdésére hivatkozással kifejtette, hogy a csatolt
meghatalmazás
megfelel
az
okirati
követelményeknek, az ügyvédi ellenjegyzésre
tekintettel
szükségtelen
volt
a
tanúk
közreműködése. A keresetet a hirdetmény kapcsán
is alaptalannak ítélte. A keresetlevélben hivatkozott
egyéb jogsérelmeket illetően kifejtette, hogy a
felperes a keresetét csak a saját személyét érintő
jogos érdek lényeges sérelmére volt jogosult
előterjeszteni.
[5] A másodfokú bíróság a felperes fellebbezése folytán
meghozott ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét
helybenhagyta.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[6] A felperes a felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen
a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és a
másodfokú bíróságnak az elsőfokú eljárás
lefolytatására és új határozat hozatalára utasítását,
másodlagosan a kereseti kérelmének helyt adó
határozat hozatalát kérte. Az elsődleges kérelme
alátámasztására felhozott érvei szerint az elsőfokú
bíróság hatáskör hiányában hozta meg döntését.
[7] Az alperes a felülvizsgálati ellenkérelmében a
jogerős ítélet hatályában való fenntartását kérte.
A Kúria döntése és jogi indokai
[8] A felülvizsgálati kérelem nem alapos, a jogerős
ítélet a hivatkozott okokból nem jogszabálysértő.
[10] Ha a keresetlevél alapján megállapítható, hogy a per
elbírálása valamely más bíróság hatáskörébe
tartozik, a bíróság a Pp. 174. § (1) bekezdése
alapján elrendeli – a (3) bekezdés szerint külön
fellebbezhető végzéssel – a keresetlevélnek ehhez a
bírósághoz történő áttételét. Az Egri Törvényszék
végzésével megállapította hatáskörének hiányát, és
a felperes keresetlevelét áttenni rendelte a
Füzesabonyi Járásbírósághoz. A Debreceni
Ítélőtábla a felperes fellebbezése folytán meghozott
végzésével a végzést helybenhagyta. Ez a jogerős
végzés felülvizsgálatból kizárt határozat, mert nem
tartozik a Pp. 406. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott,
felülvizsgálati
kérelemmel
támadható határozatok körébe [Pp. 407. § (1)
bekezdés e) pont].
[11] A felülvizsgálati eljárásban a Kúria a Pp. 423. § (1)
bekezdés második fordulat első esete szerint az
eljárást hivatalból megszünteti akkor is, ha a felek e
jogszabálysértésre nem hivatkoztak. Az eljárás –
annak bármely szakaszában – hivatalból történő
megszüntetésének egyik esete az, amikor a bíróság a
Pp. 240. § (1) bekezdés e) pontja szerint
megállapítja, hogy a per más bíróság hatáskörébe
tartozik. Ebben az esetben a másodfokú bíróság a
Pp. 379. § első mondata szerint az elsőfokú bíróság
ítéletét végzéssel hatályon kívül helyezi, az eljárást
megszünteti, és a Pp. 364. § szerint alkalmazandó
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240. § (3) bekezdésnek megfelelően az ügy iratait
átteszi – a keresetlevél áttételére vonatkozó
rendelkezések, a Pp. 174. § megfelelő
alkalmazásával – a hatáskörrel rendelkező
bírósághoz. E rendelkezés irányadó a Kúria
eljárására is a Pp. 405. § (1) bekezdése szerint. A
hatáskör kérdését ezért a Kúria hivatalból vizsgálta.
[12] Téved a felperes, amikor a törvényszék hatáskörét a
Pp. 20. § (3) bekezdés ae) pontja alapján – a jogi
személy tagsági jogviszonyán alapuló perként –
állítja. A Vtv. 4. § (2) bekezdése szerint ugyanis
társult vadászati jog esetében a vadászterület
tulajdonosainak egymás közti jogviszonyára a Ptk.
közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseit kell – a
Vtv-ben foglalt eltérésekkel – alkalmazni. A Pp.
értelmező rendelkezése, a 7. § (1) bekezdés 18.
pontja alapján a Pp. alkalmazásában vagyonjogi per:
az a per, amelyben az érvényesített igény a fél
vagyoni jogain alapul vagy értéke pénzösszegben
kifejezhető. A Vtv. 3. § (1) bekezdése szerint a
vadászati jog a földtulajdonjog elválaszthatatlan
részeként a vadászterületnek minősülő terület
tulajdonosát illető vagyonértékű jog. Ebből
következően társult vadászati jog esetén a Vtv. 12. §
(1) bekezdése szerinti kérdésekben a tulajdonosi
közösség gyűlésén hozott határozat Vtv. 14. § (3)
bekezdése alapján történő megtámadása vagyoni
jogon alapuló igény, és mint ilyen, a Pp. 20. § (3)
bekezdés a) pontja szerint a járásbíróság
hatáskörébe tartozó olyan vagyonjogi per, amelyben
a vagyoni jogon alapuló igény értéke nem
meghatározható.
[13] A Kúria a kifejtettekre tekintettel a jogerős ítéletet
hatályában fenntartotta.
(Kúria Pfv. V. 20.729/2021/6.)
I. A jognyilatkozat pótlása iránti perben
keresetnek helyt adó ítélet a törvényi
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feltételek bármelyikének hiánya esetén nem hozható.

II. A jognyilatkozat bírói ítélettel való pótlásának
jogszabályi feltételei nem teljesültek maradéktalanul,
ha a felperes jogsérelme más pertípussal, például
törlési perben elhárítható [1959. évi IV. tv. (régi Ptk.)
5. § (3) bek.; 1997. évi CXLI. tv. 62. § (1) bek. c) pont,
(2) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A peres felek 2010. augusztus 17-én ingatlan
adásvételi szerződést kötöttek a perbeli ingatlanra.
A szerződés 13. pontja alapján az ingatlannyilvántartásban feljegyzésre került a tulajdonjogfenntartással történt eladás ténye. A felperes – arra
hivatkozva, hogy az alperes a vételárhátralék
fizetési kötelezettségét sem a 2013. június 21-én
módosított szerződésben meghatározott 2014.
október 15-ig, sem a felperes azt követő
felszólítására nem teljesítette – az alperessel 2014.
november 20-án közölt nyilatkozatában elállt az
adásvételi szerződéstől. A már megfizetett
16 000 000 forint vételárrészt a felperes az
alperesnek nem fizette vissza, azt a szerződésmódosítás 6.) pontja szerint járó 16 000 000 forint
kötbérbe beszámította.
[2] Az alperes nem adott ki a tulajdonjog-fenntartással
történt eladás tényének törléséhez hozzájáruló
nyilatkozatot. A felperes kérelmét a tulajdonjog-
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fenntartással történt eladás tényének törlése iránt a
földhivatal elutasította.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[3] A felperes keresetében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi
Ptk.) 5. § (3) bekezdésére és az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a
továbbiakban: Inytv.) 29. §-ára hivatkozva kérte,
hogy a bíróság pótolja az ingatlanra az alperesnek a
javára bejegyzett tulajdonjog-fenntartással történt
eladás
tényének
törléséhez
hozzájáruló
nyilatkozatát.
[4] Az alperes az ellenkérelmében a kereset elutasítását
kérte. Védekezése szerint a felperes elállása
érvénytelen,
azt
megelőzően
a
vételárat
beszámítással kiegyenlítette, az érdekmúlás
fennállása nem igazolt, a felszólításban megjelölt 8
nap nem megfelelő póthatáridő, emellett a felperes
számlaadási késedelme is kizárja a késedelmét.
Kiemelte továbbá, hogy a felperes által állított
érdeksérelem másként is elhárítható, ezért a
jognyilatkozat bírósági ítélettel történő pótlásának a
feltételei nem állnak fenn.
[5]

[6]

[7]
[8]

[9]

Az első- és a másodfokú ítélet
Az elsőfokú bíróság ítéletében pótolta az alperesnek
az adásvételi szerződés alapján az ingatlanra
feljegyzett tulajdonjog-fenntartással történő eladás
tényének
az
ingatlan-nyilvántartásból
való
törléséhez szükséges nyilatkozatát. Megkereste az
illetékes ingatlanügyi hatóságot, hogy az ítélet
alapján törölje az ingatlanról az alperes javára
feljegyzett tulajdonjog-fenntartással történt eladás
tényét.
A lefolytatott bizonyítási eljárás alapján arra a
következtetésre jutott, hogy az alperes nem
bizonyította a vételár felperes részére, határidőben
való megfizetését, így a felperes jogosult volt elállni
az adásvételi szerződéstől. Megállapította, hogy a
keresetben kért jognyilatkozat bírósági ítélettel való
pótlásának a feltételei is fennállnak.
A másodfokú bíróság az alperes fellebbezése
folytán meghozott ítéletében az elsőfokú bíróság
ítéletét megváltoztatta és a keresetet elutasította.
Az indokolásában rögzítette, hogy a kereseti
kérelem nem irányult – még tartalma szerint sem – a
bejegyzett tény törlésére, annak elrendelésére,
valamint ennek érdekében az ingatlanügyi hatóság
megkeresésére. Az elsőfokú bíróság ezért a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: régi Pp.) 215. § sérelmével
rendelkezett az ingatlanügyi hatóság megkereséséről
a tény törlése érdekében. Az elsőfokú eljárás
lényeges szabályának az ilyen módon történt
megsértése az elsőfokú ítéleti rendelkezés
mellőzésével orvosolható lett volna, ugyanakkor a
kereseti kérelem és az annak helyt adó elsőfokú
ítélet is megalapozatlan.
A kereset jogalapjaként megjelölt régi Ptk. 5. § (3)
bekezdése a jognyilatkozat pótlásához szükséges
egyik törvényi feltételként írja elő, hogy a
jognyilatkozat megtagadása miatti érdeksérelem
másképpen ne legyen elhárítható, csak a megjelölt
jognyilatkozat bírósági ítélettel való pótlásával. A
felperes szerint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés
alapjául szolgáló adásvételi szerződés az elállása
folytán megszűnt, a tulajdonjog-fenntartás hatályát
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vesztette, az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzett
ténynek nincs jogalapja. Az Inytv. 62. § (1)
bekezdés c) pontja és (2) bekezdése szerint
keresettel kérheti a bíróságtól a bejegyzés törlését az
az érdekelt, aki bizonyítja, hogy a bejegyzett jog
elévült vagy megszűnt, illetőleg a nyilvántartott tény
megváltozott, feltéve, hogy az ingatlanügyi hatósági
eljárásban a bejegyzés nem törölhető, illetve a
sérelem nem orvosolható, továbbá, ha azokat
eredménytelenül kísérelték meg. A tény törlése
érdekében az ingatlanügyi hatósági eljárás
eredménytelen volt a felperes számára, tehát az
Inytv. biztosítja a lehetőséget arra, hogy a
nyilvántartott tény – állítása szerinti –
megváltozására (adott esetben megszűnésére)
figyelemmel törlési keresetet terjesszen elő a
bíróságnál az alperessel szemben. A felperes által a
kereseti kérelmében hivatkozott érdeksérelem tehát
másképpen is elhárítható, ezért a régi Ptk. 5. § (3)
bekezdésére alapított kereseti kérelem nem lehet
alapos. A másodfokú bíróság a fellebbezésben
kifejtett további érvekkel erre tekintettel érdemben
nem foglalkozott.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[10] A felperes a felülvizsgálati kérelmében a jogerős
ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú
bíróság ítéletét helybenhagyó határozat hozatalát,
másodlagosan a másodfokú bíróság új eljárásra
utasítását kérte.
[11] Megsértett jogszabályként a régi Ptk. 5. §-át és az
Inytv. 62. §-át jelölte meg, amelyet arra alapított,
hogy – szemben a jogerős ítélettel – az
érdeksérelme másképp nem hárítható el.
[12] Az alperes a felülvizsgálati ellenkérelmében a
jogerős ítélet hatályában való fenntartását kérte.
A Kúria döntése és jogi indokai
[15] A felülvizsgálati kérelem nem alapos.
[16] A felperes a régi Ptk. 5. § (3) bekezdésére alapította
a keresetét, amely rendelkezés abban az esetben ad
lehetőséget a jognyilatkozat ítélettel történő
pótlására, amikor a joggal való visszaélés
jogszabály
által
megkívánt
nyilatkozat
megtagadásában áll, nyomós közérdek vagy
különös méltánylást érdemlő magánérdek áll fenn a
nyilatkozatot kérő oldalán, továbbá az érdeksérelem
csak a nyilatkozatnak bírósági ítélettel való pótlása
útján hárítható el. A jognyilatkozat pótlása iránti
perben tehát a bíróság feladata az említett
konjunktív feltételek fennállásának a vizsgálata
azzal, hogy bármely feltétel hiánya esetén a
nyilatkozat nem pótolható, az a kereset elutasítását
eredményezi.
[17] A másodfokú bíróság nem követett el anyagi jogi
jogszabálysértést, amikor azt állapította meg, hogy a
jognyilatkozat pótlásának a régi Ptk. 5. § (3)
bekezdése által megkívánt feltételei nem teljesültek
maradéktalanul. Helyesen jutott ugyanis arra a
következtetésre, hogy az Inytv. 62. §-a biztosítja a
felperes jogsérelme más, az Inytv.-ben nevesített
pertípussal (törlési per) való elháríthatóságát. A
jogerős ítéletben kifejtett indokokkal a Kúria
maradéktalanul egyetértett, azt nem kívánja
megismételni, így a felperes felülvizsgálati
kérelmében foglaltakra figyelemmel csak az
alábbiakban mutat rá.
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[18] A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:167. §-a kimondja,
hogy az ingatlan-nyilvántartásba jog és jogilag
jelentős tény bejegyzésére, feljegyzésére és adatok
átvezetésére jogszabályban meghatározott okirat,
továbbá bírósági vagy hatósági határozat alapján
kerülhet sor. Az Inytv. 29. §-a Ptk. előírásaival
összhangban rögzíti, hogy a földhivatal az eljárása
során tény feljegyzését/törlését – ha törvény
másként nem rendelkezik – az ingatlannyilvántartási eljárásban irányadó okirati elv alapján
csak olyan közokirat, teljes bizonyító erejű
magánokirat vagy ezeknek a közjegyző által
hitelesített másolata alapján hajthatja végre, amely a
bejegyzés tárgyát képező tény keletkezését,
módosulását, illetve megszűnését igazolja, továbbá
tartalmazza a feljegyzést megengedő nyilatkozatot
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagy
közbenső szerzőként bejegyezhető jogosult részéről
(bejegyzési engedély).
[19] A tulajdonjog-fenntartással történt eladás tényének
törléséhez valóban szükséges az alperes
hozzájárulása, figyelemmel arra is, hogy a
földhivatali eljárás során nincs mód annak a
vizsgálatára, hogy a vételárfizetési kötelezettségét
ténylegesen
elmulasztotta-e.
Mindez
azt
eredményezi, hogy a felperes egyoldalú nyilatkozata
alapján a feljegyzés nem törölhető, a felperes
kérelmét erre hivatkozva a földhivatal el is
utasította, azaz a feljegyzés törlését a felperes
eredménytelenül kísérelte meg. A fentiekből tehát
egyértelműen levonható az a következtetés, hogy a
felperes állított sérelme az alperes elzárkózó
magatartása és a földhivatal elutasító határozata
folytán a földhivatali eljárásban nem orvosolható. A
Kúria rámutat: a régi Ptk. 5. § (3) bekezdése alapján
indított perben a régi Ptk. 5. § (3) bekezdése szerinti
feltételek teljesüléséhez az ugyanezen perben
hozandó ítélet nem szolgálhat.
[20] A törlési kereset megindításának az Inytv. 62. § (2)
bekezdésében foglalt feltételei tehát fennállnak, a
felperes az Inytv. 62. § (1) bekezdés c) pontja
alapján indított perben kérheti a bíróságtól a
tulajdonjog-fenntartással való eladás tényének
ingatlan-nyilvántartásból való törlését, és ebben a
perben kerülhet sor arra, hogy a bíróság vizsgálja a
feljegyzés alapjául szolgáló szerződést felbontó
elállás jogszerűségét. A jogerős ítélet erre tekintettel
nem sérti az Inytv. 62. §-át és az egyik konjunktív
feltétel hiánya folytán a régi Ptk. 5. § (3) bekezdését
sem.
[21] Tekintettel arra, hogy a felek között vitatott, hogy
az alperes a szerződés szerinti vételárfizetési
kötelezettségét elmulasztotta-e, jogszerű-e a felperes
elállása, a törlési engedély kiadásának alperes általi
megtagadása nem minősül joggal való visszaélésnek
sem, így a felperes régi Ptk. 5. § (3) bekezdésére
alapított keresete ebből az okból sem lehetett alapos.
A felek között szerződés jött létre, a felperes
keresete, a törlési engedély kiadása iránti igénye
akkor lehetett volna esetlegesen teljesíthető, ha az
alperes a szerződésben vagy egy külön
nyilatkozatban a szerződés megszűnése esetére
kötelezettséget vállal a törlési engedély kiadására. A
jognyilatkozat pótlása ez esetben viszont a régi Ptk.
295. §-a alapján követelhető. Nyilatkozat
megtételére
vonatkozó
kötelezettségvállalás
hiányában azonban az alperes törlési engedélyt
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megadó nyilatkozata bírói ítélettel ezen az alapon
sem pótolható.
[22] A Kúria a kifejtettekre tekintettel a jogerős ítéletet
hatályában fenntartotta, mert az megfelelt a
felülvizsgálat tárgyává tett jogszabályoknak.
(Kúria Pfv. V. 20.528/2021/5.)

POLGÁRI KOLLÉGIUM
GAZDASÁGI SZAKÁG
I.
Megfelelő
az
árfolyamkockázatra
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vonatkozó tájékoztatás akkor, ha az amellett,
hogy tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy mit jelent

az
árfolyamkockázat,
elmagyarázza
annak
mechanizmusát (mibenlétét), annak a fogyasztó
fizetési kötelezettségére gyakorolt hatását. Világos és
érthető módon felhívja a figyelmet arra is, hogy az
árfolyam fogyasztó szempontjából kedvezőtlen
változásának reális esélye van, ami akár jelentősen
megemelheti a fizetési kötelezettségeit (azaz
gazdaságilag jelentősen kedvezőtlen helyzetbe hozza)
[1959. évi IV. törvény (rPtk.) 209. § (1) bek; 1996. évi
CXII. törvény (rHpt.) 213. § (1) bek. e) pontja].
II. Az Európai Unió Bírósága által felállított
követelményrendszer
megvalósulását
az
árfolyamkockázati tájékoztatás tisztességtelenségének
megítélése során összességében kell vizsgálni, azt nem
kell, illetve nem lehet taxatív felsorolásnak tekinteni,
ahogy nem lehet egyes elemeket sem kiragadottan
értékelni. A tájékoztatás teljes tartalma, a szerződés
egyéb rendelkezéseinek a figyelembevételével kell
megítélni, hogy a nyújtott tájékoztatás megfelel-e a
tisztességes tájékoztatással szemben felállított
követelményrendszernek [2/2014. Polgári jogegységi
határozat; Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi
hatályú határozat].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az alperes mint adós a felperes jogelődjével, a
Bankkal 2008. április 24-én (utóbb, 2009. május 15én módosított) devizaalapú kölcsönszerződést
kötött. A kölcsön célja (részben vagy egészben) az
alperesnek a felperessel szemben fennálló
devizaalapú kölcsöntartozásának kiegyenlítése volt.
A kölcsön összege 22 819,14 CHF, a devizaátváltás árfolyama 153,38 Ft/CHF volt, amely
3 500 000 Ft-nak felelt meg. A futamidejét 72
hónapban, a folyósítás időpontját a szerződés
napjában, a havi törlesztőrészlet összegét
461,57 CHF-ben (157,88 Ft/CHF árfolyamon
számolva 72 873 Ft-ban), a törlesztés kezdő napját
2008. május 24. napjában, a kölcsön kamatlábát
13,29%-ban,
a
teljes
hiteldíjmutatót
(a
továbbiakban: THM) 18,53%-ben határozták meg.
A szerződés felsorolta a THM számítása során
figyelembe nem vett díjakat, költségeket. A
kölcsönszerződés részévé váltak a felperes
Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban:
ÁSZF) és Kondíciós Listája. Az alperes mind az
alapszerződés,
mind
a
szerződésmódosítás
tekintetében
közjegyző
előtt
egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett az azokban
foglaltak teljesítésére.
[2] Az alperes a kölcsönszerződés aláírásának napján
„Tájékoztató a Bank deviza alapú lakossági
hiteleinek árfolyam- és egyéb kockázatairól”
megnevezésű kockázatfeltáró nyilatkozatot írt alá.
Az irat tartalmazta, hogy az akkori kamatviszonyok
között a svájci frank, illetve euró devizanemben

fennálló tartozás után fizetendő hiteldíj (kamat és
kezelési költség) mértéke lényegesen alacsonyabb a
forintban felvett kölcsönök után fizetendő
hiteldíjnál. Így egy fenti devizában fennálló kölcsön
után jelentősen kevesebb kamatot kell kifizetni,
mint egy hasonló, forintban fennálló tartozás után.
A devizában meghatározott törlesztés forintban
kifejezett összegét az aktuális forint/deviza átváltási
árfolyam mértéke határozza meg. Az árfolyam a
devizapiaci körülmények változása miatt szinte
állandóan változik: hol kisebb, hol nagyobb
mértékben; egy devizaegységért hol több, hol
kevesebb forintot kell fizetni. Ezért az adósnak a
bankkal szemben devizában fennálló tartozása,
illetve a devizában meghatározott törlesztésének
forintra átszámolt összege az árfolyamváltozással
együtt módosul. Ez az árfolyamváltozás az adós
számára kockázatot jelent (ezeket az ingadozásokat
nem lehet előre kiszámítani), ezt a kockázatot
nevezik árfolyamkockázatnak. Devizaalapú kölcsön
felvétele esetén az árfolyamkockázatot az adós
viseli. Az adós által deviza alapon, de forintban
igényelt kölcsönt a bank az aktuális árfolyamon
számítja át devizára. Devizaalapú kölcsön esetén az
adós devizában fog tartozni a bank felé. A
folyósításra kerülő deviza összegét jelzálogkölcsön
esetén a szerződéskötéskor, személyi kölcsön esetén
pedig a folyósításkor érvényes devizaátváltási
árfolyamon határozza meg a bank. Így a folyósításra
kerülő devizaösszeg annál kevesebb lesz, minél
több
forintot
ér
egy
devizaegység
a
szerződéskötéskor, illetve a folyósításkor (a forint
gyenge az adott devizához képest). Visszafizetéskor
éppen fordítva: a devizában meghatározott
törlesztőrészletet akkor tudja a legolcsóbban
átváltani forintról a kölcsön devizanemére, ha egy
devizaegységért minél kevesebb forintot kell kiadni
(a forint erős az adott devizához képest).
Devizakölcsön igénylésekor ajánlatos figyelembe
venni azt is, hogy a forint és a kölcsön devizaneme
közötti kamatkülönbözet csak a kamatperiódus ideje
alatt fix. A futamidő alatt mind a forint-, mind a
devizakamatok változhatnak, és előfordulhat, hogy
a jelenlegi forint–deviza kamatszint közötti
különbözet mérséklődik.
A devizakamatok
emelkedése és a forintkamatok csökkenése vagy
változatlansága esetén a devizaalapú kölcsön
veszíthet vonzerejéből a forint alapú kölcsönnel
szemben.
[3] A tájékoztató mindezen túl egy példán keresztül be
is mutatta az árfolyamkockázatot, és táblázatot is
tartalmazott. A táblázatban az alperes tájékoztatást
adott arról, hogy az abban szereplő forint és deviza
(euró és svájci frank) kamatszint mellett milyen
árfolyamváltozás esetén éri el egy devizakölcsön
törlesztőrészlete az akkori forintkamatokkal
számított
forintkölcsön
törlesztőrészletének
összegét. A tájékoztató kiemelte, hogy addig
élvezheti az adós a forint és deviza kamatszint
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különbözetét,
ameddig
a
törlesztőrészlet
meghatározásakor érvényes árfolyam nem éri el a
táblázatban szereplő mértéket. A táblázatban
szereplő számítás feltételezi, hogy az érintett deviza
és a forint kamatszintje a futamidő alatt nem
változik. A deviza és a forintkamatok futamidő
alatti változása a táblázat árfolyamértékeit – az adós
számára kedvezőtlen irányba is – módosíthatja.
Mindezen túl a tájékoztató tartalmazott egy, az euró
és a svájci frank napi MNB devizaárfolyamának
változására vonatkozó grafikont a 2007. március 1.
és 2008. március 31. közötti időszakra.
[4] A Bank a kölcsönszerződést a 2012. március 6-án
hatályosult nyilatkozatával felmondta. Az elsőfokú
eljárás alatt történt, felülvizsgáltnak minősülő
elszámolás eredményeként a tőkekövetelését
714 196 forinttal csökkentette.
[5] A felperes a követelést engedményezéssel szerezte
meg.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[6] A felperes módosított keresetében 3 346 639 forint
tőke és járulékai megfizetésére kérte az alperes
kötelezését.
[7] Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását
kérte, vitatva annak jogalapját és összegszerűségét.
Több jogcímen is érvénytelenségi kifogást
terjesztett elő, valamint viszontkeresetet is
előterjesztett.
Az első- és a másodfokú ítélet
[8] Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetnek teljes
körűen helyt adva kötelezte az alperest, hogy
fizessen meg a felperesnek 3 346 639 forint tőkét és
járulékait. A viszontkeresetet elutasította.
[9] Határozatának indokolásában a felülvizsgálattal
érintett körben kifejtette, alaptalanul hivatkozott az
alperes a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: rHpt.) 213. § (1) bekezdésében
foglaltak megsértésére. A perbeli szerződés –
figyelemmel az egyedi szerződésben és az ÁSZFben foglaltakra – a jogszabályi követelményeknek
maradéktalanul megfelelt és minden szükséges
törvényi elemet tartalmazott.
[10] Az elsőfokú bíróság az alperes által nem vitatottan a
szerződéskötéskor átvett, aláírt kockázatfeltáró
nyilatkozat alapján nem osztotta az alperes jogi
álláspontját, amely szerint a perbeli esetben az
árfolyamkockázatról adott tájékoztatás nem volt
megfelelő.
Az
érthetően
megszövegezett,
áttekinthető, kétoldalas tájékoztatás bonyolult
szakkifejezéseket, képleteket nem tartalmazott, és
annak tartalma alapján a felperes az uniós jognak is
megfelelően tárta fel a devizahitelezésben rejlő
tényleges kockázatokat, amely tájékoztatás,
átolvasása alapján, maradéktalanul alkalmas volt
arra, hogy az általánosan tájékozott, észszerűen
figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó ne
csupán azt legyen képes felismerni, hogy a forint a
svájci frankhoz képest leértékelődhet, hanem
értékelhesse egy ilyen feltételnek a pénzügyi
kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős –
gazdasági következményeit is. A pénzügyi
intézménynek nem kellett arról nyilatkoznia, hogy a
hosszabb távra kötött szerződés ideje alatt mi lehet
az árfolyamváltozás felső határa.
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[11] Ezért a felperes keresetének megfelelően kötelezte
az alperest – a csatolt okirati bizonyítékok alapján –
a mind jogalapjában, mind összegszerűségében
megalapozott, engedményezés útján megszerzett
követelés megfizetésére.
[12] Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét –
helyes indokaira utalással – helybenhagyta.
[13] A jogerős ítélet indokolása szerint a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: régi Pp.) 3. §-ának (3) bekezdésében
előírt tájékoztatásnak a kereseti (viszontkereseti)
kérelem és az ellenkérelem (kifogás) alapjaként
előadottakból kiindulva, az anyagi jogi szabályok
szerint jelentős tényekre kell vonatkoznia. A felet
arról kell tájékoztatni, hogy a bíróság a régi Pp. 163.
§-a alapján mely tényállításait ítéli olyannak,
amelyek bizonyításra szorulnak. A másodfokú
bíróság rámutatott, az alperes a perben a felperes
által csatolt kockázatfeltáró nyilatkozat tartalmát
cáfoló tájékoztatásra, valamint arra, hogy ennek
következtében a szerződés árfolyamkockázatra
vonatkozó rendelkezése számára nem volt világos,
nem hivatkozott, csupán a kockázatfeltáró
nyilatkozat bizonyító erejét vitatta.
[14] Az írásban adott tájékoztatás tartalmát illetően a
másodfokú bíróság megállapította, az szemléltető, a
forint árfolyamának a szerződésben kikötött
devizához
képest
lehetséges
változására
(gyengülésére, erősödésére egyaránt) modellezett
példák
mellett
részletes
és
informatív
szöveges magyarázatot adott a devizaalapú
kölcsönügyletekben rejlő – a forintügyletektől –
eltérő kockázatokra. A nyilatkozat közérthetően
fejtette ki, mit jelent az árfolyamváltozás, annak
milyen hatása van a törlesztőrészletekre, és azt is,
hogy árfolyamváltozás miatti ingadozásokat nem
lehet előre kiszámítani. Külön pontban kiemelte,
hogy devizaalapú kölcsön felvétele esetén az
árfolyamkockázatot az adós viseli.
[15] A perbelihez hasonló típusú és szerkezetű
kockázatfeltáró nyilatkozat tartalmát értelmezve a
Kúria a BH2020. 152. számon közzétett döntésében
hangsúlyozta, az árfolyamkockázat kérdéskörében
különbség van az észszerűen előrelátható,
kalkulálható és az észszerűen előre nem látható és
nem kalkulálható kockázatra vonatkoztatott külön
tájékoztatás között. A felperes jogelődje az
előbbiekkel kapcsolatban a kockázatfeltáró
nyilatkozatban
táblázatok,
grafikonokok
segítségével adott tájékoztatást arról, hogy a forint
és
deviza
kamatszint
mellett
milyen
árfolyamváltozás esetén éri el egy devizakölcsön
törlesztőrészlete az akkori forintkamatokkal számolt
forintkölcsön törlesztőrészletének összegét. Mivel a
szerződéskötés idején a pénzintézet sem becsülhette
meg előre a későbbi árfolyamváltozás mértékét, az
észszerűen előre nem látható kockázatra vonatkozó
külön tájékoztatás a felperes jogelődjétől nem volt
elvárható. A kockázatfeltáró nyilatkozat tartalmát az
Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB)
C-26/13 számú és a C-51/17 számú ítélete, valamint
a 2/2014. PJE határozat egymással összefüggő
rendelkezéseinek a tükrében is vizsgálva
megállapítható, hogy az – a fellebbezésben írtakkal
szemben – megfelelt az EUB C-51/17 számú
döntésében foglalt 76., 77. pontban írt
kívánalmaknak.
A
meglévő
tájékoztatás
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részletessége folytán nemcsak azt vehette
számításba az alperes, hogy a perbeli
kölcsönszerződéshez
kapcsolódik
árfolyamkockázat, de fel kellett ismernie annak konkrét
lényegét, mibenlétét, fizetési kötelezettségére
gyakorolt hatását, továbbá azt, hogy a
kockázatviselésének nincs felső határa, az korlátlan.
Ebből következően nem volt megállapítható a
főszolgáltatást megállapító szerződéses kikötés
tisztességtelensége.
[16] Az
összegszerűséget
illető,
annak
bizonyítatlanságára
történő
hivatkozással
kapcsolatban a másodfokú bíróság rögzítette, a
felperes már a keresetleveléhez csatolta a
számlakimutatást, majd a felülvizsgált elszámolás
iratai mellett részletesen is, táblázatos formában
kimutatta
az
ügyfélértesítő
elszámolólevél
elnevezésű 95 oldalnyi terjedelmű kimutatásban az
alperes tartozásának alakulását típus, periódus,
esedékesség, átszámított havi törlesztőrészlet,
hátralék az átszámítás előtt, az átszámított hátralék,
az átszámított hátralék a szétkönyvelés után,
teljesítés,
befizetés,
fennálló
tőketartozás,
átszámított fennálló tőketartozás bontásban. Ezek
helyességét érdemben – számszakilag – az alperes
nem kifogásolta az elsőfokú eljárás során. A
követelés összegszerűségével kapcsolatban csak a
felülvizsgált elszámolás elmaradását sérelmezte. A
másodfokú eljárásban hivatkozottak így a régi Pp.
235. § (1) bekezdésében írt akadály miatt nem
voltak figyelembe vehetők.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[17] Az alperes felülvizsgálati kérelmében – tartalma
szerint – a jogerős ítélet keresetnek helyt adó
rendelkezést helybenhagyó részének hatályon kívül
helyezését és az elsőfokú ítélet megváltoztatásával a
felperes keresetének elutasítását, ennek hiányában a
jogerős ítélet keresetre vonatkozó rendelkezésének
az elsőfokú ítéletre is kiterjedő hatályon kívül
helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra és új
határozat hozatalára utasítását kérte.
[18] Állította, a jogerős ítélet az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 169., 267., 288.
cikkeibe, a fogyasztókkal kötött szerződésekben
alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló
93/13/EGK irányelvébe (a továbbiakban: fogyasztói
irányelv), különösen annak 3–6. cikkeibe, az rPtk.
209. § (1) bekezdésébe, 685. § e) pontjába, a régi
Pp. 3. § (3) bekezdésébe, 164. § (1) bekezdésébe,
az rHpt. 210. § (2) bekezdésébe, 213. § (1) és a) és
c)–e) pontjaiba, 2. számú mellékletének I./10.2. a)
pontjába, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
XLVII. törvény 3–8. §-aiba ütközik és ellentétes a
Kúria 2/2014. PJE határozatával, valamint az EUB
C-26/13, C-186/16, C-483/16, C126/17, C-154/15,
C-51/17. számú ítéleteivel.
[19] Kérte a felülvizsgálati eljárás felfüggesztését az
EUB előtt C-932/19., C-609/19, C-268/19. és a
C-600/19. számon folyamatban lévő előzetes
döntéshozatali eljárások befejezéséig.
[20] Az alperes eljárási szabálysértésként arra
hivatkozott, az elsőfokú bíróság a bizonyítási
teherről történő tájékoztatási kötelezettségét nem a
régi Pp. 3. § (3) bekezdésében meghatározott
módon teljesítette, sem az árfolyamkockázatról
adott tájékoztatással, sem a felperes követelésének
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[21]

[22]
[23]

[24]

[25]

összegszerűségével összefüggésben. Állította, a
felperes által csatolt levezetés a követelésének
összegéről nem felel meg az rPtk. 293. §-ának, ami
hivatalból vizsgálandó körülmény. A felperes nem
devizában történő nyilvántartást csatolt és keresete
nem felelt meg a DH2. tv. 37/A. §-ában írt
elvárásnak. A felperes a tartozás összegének
tekintetében csupán állítást tett, amelyet az alperes
nem ismer el.
A tájékoztatás megfelelősége körében arra
hivatkozott, hogy a Bank kockázatfeltárása nem
figyelmeztette a felső korlát nélküli törlesztőrészletemelkedés lehetőségére. Nem akkor felső korlát
nélküli a kockázat, ha ennek ellenkezőjét nem
rögzíti a tájékoztató, hanem, ha kifejezetten
kimondja. Nem tért ki továbbá a tájékoztatás a
C-51/17. számú ítélet 74. pontjában minimális
követelményként megfogalmazott, a forint súlyos
leértékelődésének, illetve a külföldi kamatlábak
emelkedésének hatására. Az alperes utalt arra is,
hogy a kellő idő követelménye sem érvényesült. A
szerződésnapi kockázatfeltárás kivételesen lehet
megfelelő, de e megfelelőség ténybeli körülményeit
ilyenkor a felperesnek kell igazolnia.
Az alperes álláspontja szerint a kölcsönszerződés „a
kamatok meghatározása hiánya tekintetében” az
rHpt. 213. § (1) bekezdés c) pontjába ütközik.
Az alperes végül előadta, a kereset elutasítására
irányuló kérelmét az is megalapozza, hogy a perbeli
kölcsönszerződés az árfolyamrés miatt érvénytelen,
amit az eljárt bíróságoknak hivatalból észlelnie
kellett volna, és a Kúriának is hivatalból észlelnie
kell. Az adós fel tudja mérni saját érdekeit, és jelen
szerződéssel kapcsolatban kijelentette, nem áll
érdekében a pótlás, az, hogy a pótlással
teljesíthetővé váljon a szerződés, mert akkor
fennmaradhat
az
árfolyamkockázat-viselési
kötelezettsége, míg ha nem teljesíthető, a szerződés
teljes egészében érvénytelen az rPtk. 239. §-ának (2)
bekezdése alapján.
Az
alperes
utóbb
csatolta
a
Kúria
Pfv.I.21.234/2020/8.; Gfv.VI.30.467/2020/9. számú
ítéleteit és a felülvizsgálati tárgyaláson hivatkozott
a Pfv.21.000/2020/8. számú ítéletre is mint
az álláspontját alátámasztó precedensképes
határozatokra, továbbá a jelen ügyben is figyelembe
veendő, az EUB C-670/20. számú végzésében
írtakra.
A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős
ítélet hatályában fenntartását kérte.

A Kúria döntése és jogi indokai
[26] A Kúria elsőként az alperes eljárás felfüggesztése
iránti kérelmét vizsgálta, és megállapította, hogy
abban megjelölt előzetes döntéshozatali eljárások a
C-600/19. számú ügy kivételével már befejeződtek,
így a régi Pp. 152. § (2) bekezdése alapján nem
képezhetik előkérdését a felülvizsgálati kérelem
elbírálásának. A még folyamatban lévő előzetes
döntéshozatali eljárás sem indokolja a per
tárgyalásának a felfüggesztését, tekintettel arra,
hogy nincs tartalmi összefüggés a felülvizsgálati
kérelemben megjelölt jogszabálysértések és a
C-600/19. számú előzetes döntéshozatali eljárásban
indítványozott kérdések között. Ebben az eljárásban
az indítványozó bíróság a spanyol nemzeti
szabályozásnak a fogyasztói irányelv – tényleges
érvényesülés elvével összefüggésben értelmezett –
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[27]

[28]
[29]

[30]

[31]

6. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1)
bekezdésével való ellentétére kérdezett rá, és az
előzetes döntéshozatal alapjául szolgáló tényállás is
jelentősen eltér a jelen perbelitől. A Kúria
megjegyzi, hogy az alperes azon általános utaláson
túl, hogy „minden folyamatban lévő devizahiteles
ügyet érinthet”, maga sem jelölte meg, hogy ez az
előzetes döntéshozatali eljárás mennyiben, milyen
okból képezi jelen eljárásban a Kúria döntésének
előkérdését.
A Kúria a jogerős ítéletet a régi Pp. 272. § (1)
bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelem keretei
között vizsgálta, és azt az abban megjelölt okokból
nem találta jogszabálysértőnek. Nem képezte a
felülvizsgálati eljárás tárgyát a viszontkereset
elutasítása.
Az alperes a felülvizsgálati kérelmében egyrészt
eljárási, másrészt anyagi jogi jogszabálysértésekre
hivatkozott.
Eljárási szabálysértésként két vonatkozásban is
állította a régi Pp. 3. § (3) bekezdésének, illetve a
164. § (1) bekezdésének sérelmét, egyrészt az
árfolyamkockázati tájékoztatás megfelelőségének,
másrészt a keresettel érvényesített követelés
összegének bizonyítatlansága körében.
A 2/2014. PJE határozat értelmében a pénzügyi
intézménynek kell bizonyítania, hogy az
árfolyamkockázatra
vonatkozó
tájékoztatás
megfelelő módon megtörtént. Az adott ügyben e
bizonyítási kötelezettségének a felperes a szerződés
és az alperes által aláírt kockázatfeltáró nyilatkozat
csatolásával eleget tett. Az alperes a perben nem
állította, hogy a banktól az írásban rögzítettektől
eltérő, azt lerontó szóbeli tájékoztatást kapott volna,
az eljárt bíróságoknak így a rendelkezésre álló
okiratok tartalmát kellett értékelniük a tájékoztatás
megfelelőségének vizsgálatakor. Nem volt tehát a
felek részéről bizonyításra szoruló tényelőadás, így
az árfolyamkockázati tájékoztatással kapcsolatosan
nem állapítható meg a hivatkozott eljárási
szabálysértés, ahogyan azt a másodfokú bíróság is
kifejtette a jogerős ítéletben.
A Kúria nem értett egyet az alperes követelése
összegének bizonyítatlanságával, e körben a
szükséges tájékoztatás elmaradásával kapcsolatos
érveivel sem. Az elsőfokú bíróság a régi Pp. 141. §
(2) bekezdésére való figyelmeztetés mellett
a 2015. május 26-án tartott tárgyaláson
(16.P.20.427/2015/3.) felhívta az alperest a
keresettel
szembeni
ellenkérelmének
a
pontosítására,
bizonyítási
indítványainak
megtételére. Az alperes ellenkérelmében vitatta a
kereset jogalapját és összegszerűségét is, de utóbbit
– a jogerős ítéletben rögzítetteknek megfelelően –
konkrétan csak annyiban, hogy a felperes a
követeléséből nem vonta le a DH törvények szerint
tisztességtelenül
felszámított
összeget.
A
felülvizsgált elszámolás eredményeként leszállított
keresetet követően az összegszerűség tekintetében
nem tett további nyilatkozatot. Az alperesnek az az
általánosságban tett nyilatkozata, hogy nem ismeri
el a követelés összegét, nem tekinthető a régi Pp.
139. §-a szerinti megfelelő védekezésnek, nem
alkalmas arra, hogy cáfolja a részletes kimutatáson
alapuló kereseti előadást, a követelés ténybeli
alapját. Az elsőfokú bíróság a felperes által csatolt
részletes levezetéssel alátámasztott tartozás összegét
ezért jogszerűen fogadta el valós, további

bizonyításra nem szoruló ténynek, figyelemmel a
régi Pp. 163. § (2) bekezdésére.
[32] A Kúria nem vizsgálhatta érdemben az alperes
felülvizsgálati
kérelmében
előadott,
az
összegszerűséggel kapcsolatos kifogásait. Az
alperes – egyezően a fellebbezésében előadottakkal
– a felülvizsgálati kérelmében is részletesen
bemutatta, hogy álláspontja szerint miért
megalapozatlan a kereset összegszerűsége, és e
körben jogszabályi hivatkozásokat is előadott. Nem
vitatta azonban a jogerős ítélet azon megállapítását,
hogy az elsőfokú eljárásban az alperesnek nem volt
konkrét, a kereset összegét, a felperes perben csatolt
levezetését tételesen vitató előadása. A Kúria a
felülvizsgálati kérelemben a régi Pp. 293. §-ával
kapcsolatos érveléssel összefüggésben rámutat, az a
hitelezőknek kedvező diszpozitív szabályozás, erre
tekintettel érvényesülését a bíróságoknak nem
kellett hivatalból vizsgálniuk. Jelen ügyben pedig a
törvénytől eltérő módon történő elszámolást az
alperes kifejezetten el is fogadta (16.P.21.259/3.
számú jegyzőkönyv 2. oldal). Az alperes a
felülvizsgálati kérelmében nem jelölte meg
megsértett jogszabályként a régi Pp. 235. § (1)
bekezdését, amelyre alapítottan a másodfokú
bíróság érdemben nem vizsgálta az először a
fellebbezésében megfogalmazott összegszerűség
vitatását. Mivel a kereset összege a felülvizsgálati
kérelemben nem kifogásolt eljárási okból nem
képezte a másodfokú eljárás tárgyát, eleve kizárt,
hogy a jogerős ítélet a követelés összege
tekintetében jogszabálysértőnek minősüljön [régi
Pp. 272. § (2) bekezdés].
[33] Az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás
tartalmát illetően a Kúria – a jogerős ítéletben írt
indokoknak
megfelelően
–
maradéktalanul
egyetértett a perben eljárt bíróságok jogi
álláspontjával: a felperes jogelődjének az alperes
részére igazoltan, írásban nyújtott tájékoztatása
kielégítette a 2/2014. PJE határozatban és az EUB
irányadó ítéleteiben felállított követelményeket.
[34] A Kúria az alperes felülvizsgálati kérelmében
előadott érvelésére tekintettel kiemeli, hogy a Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsa a 2021. november 22-én
hozott és a Magyar Közlöny 2021. évi 243.
számában 2021. december 28-án közzétett
Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi hatályú
határozata (a továbbiakban: JPE határozat)
értelmében a 2/2014. PJE határozat 1. pontja (Ha a
pénzügyi intézménytől kapott nem megfelelő
tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása folytán
a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az
árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt csak
korlátozott mértékben terheli, a szerződésnek az
árfolyamkockázatra
vonatkozó
rendelkezése
tisztességtelen, aminek következtében a szerződés
részlegesen, vagy teljesen érvénytelen) azzal a
kötelező (kiegészült) értelmezéssel alkalmazható,
amely szerint akkor megfelelő tartalmú az
árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatás, ha az
általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és
körültekintő, átlagos fogyasztó a tájékoztatás
alapján
a
szerződéshez
kapcsolódó
árfolyamkockázat tényén és mibenlétén kívül azt is
felismerheti és értékelni tudja, hogy a nemzeti
fizetőeszköz (a forint) árfolyama a kölcsön
nyilvántartásba vétele szerinti deviza árfolyamához
képest számára akár jelentős mértékben is
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[36]
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[38]

kedvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó
fennálló tartozásának, a szerződés szerinti
ütemezésben esedékessé váló fizetési kötelezettségének mértéke jelentősen megemelkedhet (JPE
határozat elvi tartalom, 34. pont).
Bár a jogegységi panasz eljárás alapját a felperes
jogelődjétől eltérő pénzintézet által nyújtott
tájékoztatás megfelelőségének megítélése képezte,
amelynek eredményeként a Jogegységi Panasz
Tanács az adott tájékoztatás tisztességtelenségét
megállapító – a korábbi határozattól indokoltan
eltérő – Gfv.VII.30.315/2020/5. számú ítéletet
tartotta fenn hatályában, az árfolyamkockázatra
vonatkozó tájékoztatással szembeni követelményt
generálisan, a 2/2014. PJE határozat fent idézett 1.
pontjában írtakat a később meghozott (a JPE
határozatban
részletesen
bemutatott)
EUB
ítéletekben megfogalmazott szempontokkal együtt
értelmezve határozta meg, kimondva azt is, hogy a
Kúria bármely határozatának ezzel ellentétes
jogértelmezése kötelező erejűként már nem
hivatkozható.
A JPE határozat kettős irányú jogértelmezési mércét
fogalmazott meg. A JPE határozatból egyfelől az
következik, hogy nem felel meg a világosság és
érthetőség követelményének az a tájékoztatás,
amelyből az átlagosan tájékozott fogyasztó számára
az ugyan érthető, miszerint az árfolyamkockázat
korlátozás nélkül őt terheli, de az nem, hogy az
árfolyam fogyasztó szempontjából kedvezőtlen
változásának reális esélye van, az akár jelentősen
megemelheti fizetési kötelezettségeit, és amely
lényegében (csak) arra terjedt ki, hogy az árfolyam a
fogyasztó javára és terhére is változhat
(Gfv.VII.30.315/2020/5.), mert ez nem elegendő
ahhoz, hogy az átlagosan tájékozott fogyasztó
megalapozott döntést hozzon. Másfelől viszont az is
következik, hogy megfelelő a tájékoztatás akkor, ha
az – a JPE határozat elvi tartalmában
megfogalmazottak szerint – amellett, hogy
tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy mit jelent
az
árfolyamkockázat,
elmagyarázza
annak
mechanizmusát (mibenlétét), e mechanizmusnak a
fogyasztó fizetési kötelezettségére gyakorolt hatását,
felhívja a figyelmet világos és érthető módon arra is,
hogy az árfolyam fogyasztó szempontjából
kedvezőtlen változásának reális esélye van, ami
akár
jelentősen
megemelheti
a
fizetési
kötelezettségeit (azaz gazdaságilag jelentősen
kedvezőtlen helyzetbe hozza).
Az
alperes
a
felülvizsgálati
kérelmében
hangsúlyozottan hivatkozott arra, hogy a perbeli
tájékoztatás azért nem volt megfelelő, mert nem
tartalmazta a forint súlyos leértékelődésének, illetve
a külföldi kamatlábak emelkedésének az alperes
fizetési kötelezettségeire gyakorolt hatására
történő figyelmeztetést a C-51/17. számú ítélet
74. pontjában írtaknak megfelelően.
A Kúria kiemeli, az EUB számos ítéletében
rámutatott, egyedül a kérdést előterjesztő nemzeti
bíróság feladata, hogy a feltételek minősítéséről az
adott ügy körülményeire tekintettel határozatot
hozzon. Az EUB hatáskörébe az tartozik, hogy a
fogyasztói irányelv rendelkezéseiből levezesse
azokat a szempontokat, amelyeket a nemzeti
bíróságnak kell vagy lehet alkalmaznia a szerződési
feltételek e körülményekre tekintettel történő
vizsgálatakor (pl. C-51/17. számú ítélet 72. pont). A
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C-135/77. sz. Bosch-ügyben hozott ítéletében
általános jelleggel úgy foglalt állást, hogy az
előzetes döntéshozatali eljárásban kihirdetett
ítéletének rendelkező részében írtak kötik a
tagállami bíróságot az uniós jogértelmezés körében,
a döntés indokainak figyelembevételével.
[39] A fentiekből, valamint az EUB JPE határozatban is
idézett,
a
korábbi
ítélkezési
gyakorlatát
összefoglalóan tartalmazó C-227/18. számú
végzésének 38. pontjában írtakból (a nemzeti
bíróságnak vizsgálnia kell, hogy a fogyasztó a
hitelező által rendelkezésére bocsátott információk
összessége alapján képes volt-e értékelni az
árfolyamkockázatnak a pénzügyi kötelezettségeire
gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági
következményeit is) következik, hogy az EUB által
felállított követelményrendszer megvalósulását az
árfolyamkockázati tájékoztatás tisztességtelenségének megítélése során összességében kell
vizsgálni, azt nem kell, illetve nem lehet taxatív
felsorolásnak tekinteni, ahogy nem lehet egyes
elemeket sem kiragadottan értékelni, hanem a
tájékoztatás teljes tartalmának, a szerződés egyéb
rendelkezéseinek
figyelembevételével
kell
megítélni, hogy a nyújtott tájékoztatás megfelel-e a
tisztességes tájékoztatással szemben felállított
követelményrendszernek.
[40] Nem az egyes kifejezések használatának, hanem a
nyújtott információk összességéből következő
világos és érthető tartalomnak van jelentősége,
ahogy ez egyértelműen kitűnik a C-227/18. számú
végzés rendelkező részéből, de akár a C-51/17.
számú ítélet felülvizsgálati kérelemben hivatkozott
74. pontját követő 75. pontjából is, amely tovább
magyarázza a 74. pontban megfogalmazott azon
elvárást, hogy a pénzügyi intézményeknek elegendő
tájékoztatást kell nyújtaniuk a kölcsönfelvevők
számára ahhoz, hogy ez utóbbiak tájékozott és
megalapozott döntéseket hozhassanak, és e
tájékoztatásnak ki kell terjednie legalább a
kölcsönfelvevő
lakóhelye
szerinti
tagállam
fizetőeszköze súlyos leértékelődésének és a külföldi
kamatlábak emelkedésének a törlesztőrészletekre
gyakorolt hatására. Az EUB e gondolatot folytatja a
75. pontban: „Közelebbről, a kölcsönfelvevőnek
egyrészt világos tájékoztatást kell kapnia arról, hogy
a devizaalapú kölcsönszerződés aláírásával
bizonyos mértékű árfolyamkockázatot vállal, amely
gazdaságilag
nehezen
viselhetővé
válhat,
amennyiben az a pénznem, amelyben jövedelmét
kapja, leértékelődik azon devizához képest,
amelyben a kölcsönt nyújtották. Másrészt az
eladónak vagy szolgáltatónak, a jelen esetben a
banknak fel kell hívnia a figyelmet az átváltási
árfolyam lehetséges változásaira és a devizában
felvett kölcsönnel összefüggő kockázatokra.” Az
EUB határozata is tehát ugyanazt az elvárt tartalmat
többféle irányból, többféle megfogalmazásban
határozza meg.
[41] A felülvizsgálati kérelemben előadott azon
érveléssel
összefüggésben,
miszerint
a
tájékoztatásból nem tűnik ki a kockázatvállalás
korlátlansága, a Kúria az EUB C-227/18. számú
végzése és a JPE határozat 25. pontja alapján
rámutat arra, hogy a fogyasztói irányelvben előírt
világos és érthető megfogalmazás követelményének
megfelel az a devizaalapú kölcsönszerződéssel
összefüggő tájékoztatás is, amely úgy terheli a
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fogyasztóra az árfolyamkockázatot, hogy nem
figyelmezteti kifejezetten arra, az árfolyamváltozásnak nincs felső határa (azaz nem szükséges,
hogy a „korlátlan” vagy „nincs felső határa”
kifejezéseket kifejezetten tartalmazza a kikötés),
feltéve, ha egyfelől a fogyasztót nem csupán arról a
lehetőségről tájékoztatták, hogy annak a devizának
az árfolyama, amelyben a kölcsönszerződést
megkötötték, emelkedhet vagy csökkenhet, hanem
értékelni tudja az árfolyamkockázatnak a pénzügyi
kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős –
gazdasági következményeit is (C-227/18. számú
végzés 40. pont).
[42] A felperes jogelődje által adott perbeli
árfolyamkockázati tájékoztatás az árfolyamváltozás
adós fizetési kötelezettségeire gyakorolt hatásának
magyarázatát követően egyértelműen tartalmazza,
hogy az árfolyamváltozás az adós számára
kockázatot jelent (hiszen ezeket az ingadozásokat
nem lehet előre kiszámítani). Amennyiben az
adósnak forintban képződik a jövedelme, akkor a
devizában fennálló tartozásának törlesztéséhez a
forint jövedelméből kell gondoskodnia, azt a
kölcsön devizanemére kell átváltania. Kitér arra is –
bár a perbeli kölcsönszerződésben a kamatot nem a
külföldi deviza referencia kamatához kötötték –,
hogy a futamidő alatt mind a forint-, mind a
devizakamatok
változhatnak,
különbözetük
mérséklődhet, ami miatt a devizaalapú kölcsön
veszíthet a vonzerejéből. Táblázatos formában
bemutatja, hogy adott forint és deviza kamatszint
mellett milyen árfolyamváltozás esetén éri el a
devizaalapú
kölcsön
törlesztőrészlete
a
forintkölcsön törlesztőrészletének összegét, külön
felhívva a figyelmet arra, hogy a kamatok futamidő
alatti változása a táblázat árfolyamértékeit – az adós
számára kedvezőtlen irányban is – módosíthatja.
[43] A Kúria álláspontja szerint – egyetértve a perben
eljárt bíróságokkal – az általánosan tájékozott,
észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos
fogyasztó a fenti, példákkal is illusztrált
információk összességéből – kifejezetten a korlátlan
kifejezés használata hiányában is – egyértelműen
felismerhette és értékelni tudta, hogy a forint
árfolyama a kölcsön svájci frank árfolyamához
képest a futamidő alatt jelentős mértékben, számára
akár kezdvezőtlenül is változhat (jelentősen
leértékelődhet), és ezáltal a fennálló tartozásának,
fizetési kötelezettségének mértéke jelentősen
megemelkedhet, elérheti, de akár meg is haladja az
azonos kondíciókkal felvett forintkölcsön alapján
fizetendő törlesztőrészleteket. A tájékoztatás
kifejezetten kitért az árfolyamváltozás és a kamatok
változásának együttes hatására is.
[44] Az alperes által hivatkozott C-670/20. számú, az
EUB által korábban már megválaszolt kérdésekből
és korábbi ítélkezési gyakorlatából levezetett
indokolású végzése a tájékoztatás tartalmi elvárásait
illetően nem adott a már korábban is
megfogalmazottakon felül további új szempontokat
a nemzeti bíróságok számára, így jelen ügyben
eltérő következtetés levonására nem adott alapot.
Ebben a határozatában az EUB a fogyasztói
irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy értelmezte,
hogy a devizában nyilvántartott kölcsönszerződésbe
foglalt, a kölcsönfelvevőt árfolyamkockázatnak
kitevő kikötések átláthatóságára vonatkozó
követelmény csak akkor teljesül, ha az eladó vagy
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szolgáltató pontos és elegendő tájékoztatást nyújtott
a kölcsönfelvevőnek az árfolyamkockázatról, amely
alapján a szokásosan tájékozott, észszerűen
figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó fel
tudja mérni az ilyen kikötéseknek a pénzügyi
kötelezettségeire e szerződés teljes időtartama alatt
gyakorolt – esetlegesen jelentős – kedvezőtlen
gazdasági következményeit. E tekintetben az a
körülmény, hogy a fogyasztó kijelenti, hogy teljes
mértékben tudatában van az említett szerződés
megkötéséből eredő lehetséges kockázatoknak,
önmagában nincs hatással annak értékelésére, hogy
az eladó vagy szolgáltató eleget tett-e az említett
átláthatósági követelménynek. Ez az értelmezés
teljes egészében összhangban áll a Kúria
precedensképes határozataiban kifejtettekkel és a
JPE
határozattal
kiegészített
tartalommal
értelmezendő 2/2014. PJE határozattal.
[45] Az alperes hivatkozott továbbá a Kúria
Pfv.I.21.000/2020/8. számú ítéletére is mint
precedensképes határozatra, amelyben a Kúria a
felperes jogelődjének a perbelivel megegyező
tartalmú
tájékoztatását
tisztességtelennek
minősítette. Ez a határozat (valamint a szintén a
felperes
jogelődjének
a
tájékoztatását
tisztességtelennek tekintő Pfv.I.20.025/2021/6.
számú rész- közbenső ítélet) azonban még a JPE
határozat meghozatala előtt született. A 2021.
november 22-én kelt jogegységi hatályú JPE
határozat értelmében viszont a Kúria bármely
határozatának
JPE
határozattal
ellentétes
jogértelmezése kötelező erejűként már nem
hivatkozható. A JPE határozatra tekintettel a jelen
pontban megjelölt, korábbi kúriai határozatokra
kötelező erejűként már nem lehet hivatkozni. A
Kúria jelen tanácsa a döntését a JPE határozattal
pontosított, konkretizált szempontrendszer alapul
vételével hozta meg.
[46] Az alperes a felülvizsgálati kérelmében azt is
előadta, hogy nem kellő időben kapta a
tájékoztatást,
a
szerződés
napján
adott
kockázatfeltárás kivételesen lehet megfelelő. A
tájékoztatás kellő időben való nyújtása tekintetében
a Kúria állásfoglalását az adott ügyben kizárta, hogy
ez a kérdés nem képezte a másodfokú eljárás
tárgyát, ebben a jogerős ítélet nem foglalt állást. Az
adott ügyben az alperes az elsőfokú eljárásban
valóban hivatkozott arra, hogy aznap kapta meg a
tájékoztatást, és „pontosan nem bizonyítható, hogy
előtte megadták volna” (10.P.22.267/2019/4. számú
jegyzőkönyv), de azt is előadta, hogy nem kért
határidőt annak áttanulmányozására. Az elsőfokú
bíróság az ítéletében az aznapi tájékoztatást
megfelelőnek tekintette, és az alperes a
fellebbezésében az elsőfokú ítéletet e tekintetben
nem kifogásolta. Fellebbezésében ugyan számos, a
tájékoztatás időben történő nyújtásával is foglalkozó
döntést idézett, de nem volt olyan tényelőadása,
hogy a konkrét ügyben e feltétel nem teljesült, az
alperesnek nem volt lehetősége a szerződés aláírását
megelőzően a szerződés feltételeinek, az általa
vállalt kockázatnak a megismerésére.
[47] A Kúria következetes gyakorlata szerint a jogerős
ítélet felülvizsgálati kérelemmel csak olyan
kérdésben támadható, amely az első- és a
másodfokú eljárásnak is tárgya volt (Kúria Gfv. VII.
30.016/2019,
megjelent:
BH2020.
80.;
Pfv.VI.20.455/2019/11.; Gfv.VI.30.255/2021/4.).
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Ezért a Kúria csupán utal arra, az alperes perbeli
előadásából megállapítható, hogy a perbeli
kölcsönszerződést megelőzően már volt devizaalapú
hitele, így a konstrukciót már ismernie kellett.
Személyes előadásából az is kitűnt, hogy az aláírása
előtt nem olvasta el a tájékoztatót. A Kúria emellett
hangsúlyozza, az alperes által precedensként
hivatkozott Gfv.VI.30.467/2020/9. számú ítélet
alapjául szolgáló ügyben – szemben jelen per
tényállásával – a fogyasztók az elsőfokú eljárás
során, ezt követően fellebbezésükben végig
következetesen sérelmezték és állították, hogy nem
állt rendelkezésükre kellő idő az árfolyamkockázat
következményeinek megértésére, felmérésére, így
abban az ügyben a Kúriának lehetősége volt
érdemben vizsgálni ezt a hivatkozást.
[48] Az alperes a felülvizsgálati kérelmében a
továbbiakban hivatkozott a kölcsönszerződés rHpt.
213. § (1) bekezdés a)–e) pontjaiba ütközésére is
[utóbb a b) pont tekintetében a kérelmét nem tartotta
fenn]. A konkrét szerződésre vonatkozó jogi
érvelést a kérelme csak a c) pont tekintetében
tartalmazott
annyiban,
hogy
a
kamatok
meghatározása nem felel meg az „egyértelműségi
követelménynek”. Ezzel szemben megállapítható,
hogy a perbeli kölcsönszerződés egyértelműen
tartalmazza a kamat százalékban kifejezett értékét.
A szerződés értelmében a kamatok valóban
változhattak, azonban ha a kamatot nem az adott
módon határozta volna meg a felperes, hanem a
referencia kamathoz kötötten, az akkor is
változhatott volna. Az rHpt.-ből nem következik,
hogy a kamat a szerződéskötést követően nem
változhat. Az rHpt. hivatkozott rendelkezése a
kamat mértéke meghatározásának hiányához kötötte
a szerződés semmisségét. A kamat mértéke
változásának átláthatatlansága nem az rHpt.
megsértését, hanem a meghatározás módjának
tisztességtelenségét jelenti, azonban az alperes a
felülvizsgálati kérelmében e körben nem
tisztességtelenségre, hanem jogszabálysértésre
hivatkozott. A Kúria ugyanakkor utal arra, hogy a
kamatváltozás, változtatás tisztességtelensége az
elszámolás során orvoslást nyert.
[49] Az árfolyamrésre az eljárt bíróságok, illetve a Kúria
által is hivatalból észlelendő semmisségi okra
történő hivatkozás kapcsán a Kúria rámutat, hogy az
EUB a felülvizsgálati kérelemben előadott
érveléssel ellentétesen foglalt állást az árfolyamrés
és az árfolyamkockázat összefüggéseiről. A
C-51/17. számú ügyben hozott ítéletből kitűnően az
EUB értelmezése szerint nem terjed ki a fogyasztói
irányelv hatálya a kötelező érvényű nemzeti
jogszabályi
rendelkezéseket
tükröző
azon
feltételekre,
amelyek
a
kölcsönszerződés
fogyasztóval történő megkötését követően váltak a
szerződés részévé, és amelyek arra irányulnak, hogy
a nemzeti bank által meghatározott árfolyamot
előírva más szabályt léptessenek a szerződés
valamely semmis feltétele helyébe; ugyanakkor az
árfolyamkockázatra vonatkozó, az alapeljárásban
vizsgálthoz hasonló feltétel e rendelkezés
értelmében nincs kizárva az irányelv hatálya alól. A
C-932/19. számú ítélet pedig egyértelművé tette,
hogy nem ellentétes a fogyasztói irányelv
6. cikkének (1) bekezdésével az olyan nemzeti
szabályozás – mint a DH1 tv. eljárásban vizsgált
3. §-a –, amely a fogyasztóval kötött
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kölcsönszerződéseket
illetően
semmisnek
nyilvánítja
az
árfolyamrésre
vonatkozó,
tisztességtelennek tekintett kikötést, és arra kötelezi
a hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróságot, hogy e
kikötést a nemzeti jog hivatalos árfolyam
alkalmazását előíró rendelkezésével váltsa fel,
anélkül hogy e bíróságnak lehetősége lenne az
érintett fogyasztó azon kérelmének helyt adni,
amely a kölcsönszerződés teljes érvénytelenségének
megállapítására irányul, még akkor is, ha az említett
bíróság is úgy ítéli meg, hogy e szerződés
fenntartása ellentétes lenne a fogyasztó érdekeivel,
különös tekintettel az árfolyamkockázatra, amely a
fogyasztót az említett szerződés egy másik kikötése
értelmében továbbra is terheli, feltéve, hogy
ugyanez a bíróság az önálló mérlegelési jogkörének
gyakorlása keretében és anélkül, hogy az e
fogyasztó által kifejezett szándék elsőbbséget
élvezhetne e mérlegelési jogkörhöz képest, meg
tudja állapítani, hogy az e nemzeti jogszabályban
így előírt intézkedések megtétele valóban lehetővé
teszi azon jogi és ténybeli állapot helyreállítását,
amelyben az említett fogyasztó e tisztességtelen
kikötés hiányában lett volna. A Kúria ezzel
azonosan foglalt állást a Gfv.VI.30.292/2021/4.
számú határozatában is.
[50] Az alperes a fentieket meghaladón megjelölt
megsértett jogszabályhelyek
tekintetében
a
felülvizsgálati kérelmében nem indokolta, hogy
azokat mennyiben és milyen okból sérti álláspontja
szerint a jogerős ítélet. Felülvizsgálati kérelme ezen
része így nem felel meg a régi Pp. 272. §
(2) bekezdésében és az azt értelmező, a
felülvizsgálati kérelem hivatalbóli elutasításának
egyes kérdéseiről szóló 1/2016. (II. 15.) PK
véleményben meghatározott minimális tartalmi
követelményeknek, ezért a jogi indokolás nélkül
feltüntetett jogszabálysértések vizsgálatát a Kúria
mellőzte (Kúria Pfv.V.20.301/2015/6. megjelent:
BH2015. 307.).
[51] Mindezek alapján a Kúria a jogerős ítéletet a régi
Pp. 275. § (3) bekezdése alapján hatályában
fenntartotta.
(Kúria Gfv. VI. 30.225/2021.)
Egyszerűsített
felszámolás
esetén
a
felszámolót az 1991. évi XLIX. törvény
104
(Cstv.) 59. § (1) bekezdése alapján megillető 1%-os díj
alapjának meghatározásakor a Cstv. 49/A. §, a 49/B.
§, illetve a 49/D. § hatálya alá tartozó vagyontárgyak
értékesítéséből származó bevétel nem vehető
figyelembe, ez utóbbi vagyontárgyak értékesítése
miatt a felszámolónak járó díjat a 49/D. § szerint kell
megállapítani [1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 49/A. §,
49/B. §, 49/D. §].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az adós ellen 2018. február 5-én benyújtott kérelem
alapján a bíróság 2019. április 11-én indította meg a
felszámolást.
[2] Az I. számú közbenső mérleget a bíróság 130.
számú végzésével jóváhagyta és a felszámoló díját a
közbenső mérleg benyújtásáig esedékesen a
zálogtárgy értékesítéséből befolyt árbevételre
tekintettel 47 451 709 forintban állapította meg
azzal, hogy a díjelőleg a csődeljárásról és a
felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX.
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törvény (a továbbiakban: Cstv.) 49/D. §-ának
megfelelően, a bíróság külön rendelkezése nélkül, a
törvény erejénél fogva kifizetésre került a
felszámoló részére.
[3] A felszámoló 2021. június 1. napján érkezett
beadványában az eljárás egyszerűsített módon
történő befejezésére tett indítványt. A felszámolói
díjigényét a Cstv. 59. § (1) bekezdésére utalással a
már megállapított és kifizetett díjelőleghez képest
további bruttó 15 621 000 forintban jelölte meg.
Kérte, hogy a bíróság rendelkezzen a hitelezők által
befizetett regisztrációs díjakból 3 287 769 forint
kiutalásáról, valamint hívja fel a Fővárosi
Törvényszék Gazdasági Hivatalát a fennmaradó
12 333 231 forint felszámolói díj kifizetésére.
[4] Az elsőfokú bíróság a záróanyag elutasítása terhével
felhívta a felszámolót, hogy terjesszen elő
módosított záróanyagot. A Cstv. 59. § (1)
bekezdésére, valamint a felszámolót a zálogtárgy
értékesítéséből, továbbá a követelésen alapuló
zálogjog esetén a követelés behajtásából származó
bevételből
megillető
díj
elszámolásának
szabályairól szóló 39/2009.(IX. 3.) IRM rendelet (a
továbbiakban: Díjrend.) 1. § (4) bekezdésére
hivatkozással felhívta a felszámoló figyelmét arra,
hogy a felszámolói díj megállapításánál külön-külön
kell számításba venni a zálogjoggal terhelt
vagyontárgyak,
illetőleg
az
adós
egyéb
vagyonelemeinek
értékesítéséből
származó
bevételeket,
az
ugyanazon
vagyonelemek
értékesítéséből
származó
bevétel
után
értelemszerűen nem lehet kétszeresen – a Cstv.
49/D. § szerinti 3%-os, valamint a Cstv. 59. § (1)
bekezdése szerinti 1%-os – felszámolói díjat is
felszámítani. A zálogtárgy utáni bevételre
hivatkozással a felszámoló újabb díjigénnyel már
nem élhet. Az adósnak a közbenső mérleg utáni
követelésbehajtásból további 25 065 818 forint
bevétele keletkezett, melynek megfelelően a
felszámoló az egyszerűsített felszámolási eljárásban
járó bruttó 381 000 forint alapösszegen felül további
bruttó 318 336 forintra tarthat igényt a Cstv. 59. §
(1) bekezdésének megfelelően.
[5] A felszámoló a bíróság felhívására úgy nyilatkozott,
hogy álláspontja szerint a díjigénye megfelel a Cstv.
59. § (1) bekezdésében írtaknak, ezért nem
terjesztett elő módosított záróanyagot.
Az első- és a másodfokú bíróság határozata
[6] Az elsőfokú bíróság a felszámoló által előterjesztett
zárómérleg jóváhagyását megtagadta és az eljárás
befejezése iránti kérelmet elutasította. Kötelezte a
felszámolót, hogy a végzés jogerőre emelkedésétől
számított 30 napon belül terjesszen elő a
jogszabályoknak megfelelő zárómérleget, szöveges
jelentést és vagyonfelosztási javaslatot. A
végzésének indokolása szerint a felszámolási
eljárást lefolytató bíróság feladata annak biztosítása,
hogy a felszámoló a jogszabályoknak megfelelően
végezze tevékenységét. A felszámoló záróanyaga
nem felel meg a Cstv. rendelkezéseinek, a
felszámoló azt a bíróság külön felhívására és
részletes tájékoztatása ellenére sem módosította.
[7] A felszámoló fellebbezése alapján eljárt másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.
[8] Kiemelte, hogy a polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.)
369. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felülbírálati

[9]

[10]

[11]

[12]

jogkörében eljárva azt vizsgálta, helyesen jutott-e az
elsőfokú bíróság arra a következtetésre, hogy a
felszámoló által előterjesztett díjigény összege miatt
a zárómérleg jóváhagyásának, a felszámolási eljárás
befejezésének nincs helye.
Utalva a Cstv. 49/D. § (1) bekezdésére, az 59. §-ára,
valamint a Díjrend 1. § (4) bekezdésére, kifejtette,
hogy e jogszabályi rendelkezések alapján a
felszámolási vagyontömeget két részből állónak kell
tekinteni:
egyrészt
a
zálogjoggal
terhelt
vagyontárgyak köre, másrészt a zálogjoggal nem
terhelt egyéb vagyon (Kúria 1/2015. PJE határozat).
A felszámolási vagyon zálogjoggal nem érintett
részének értékesítése esetére a felszámolói
díjmegállapítás általános szabályát a Cstv. 59. § (1)
bekezdése tartalmazza, amelynek értelmében az
egyszerűsített felszámolási eljárásban a felszámoló
díja 300 000 forint, továbbá a felszámolás során
eladott vagyontárgyak bevétele és a befolyt – a
felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett –
követelések pénzbevétele együttes összegének 1%a. Ezen felül illeti meg a felszámolót a zálogjoggal
érintett vagyontárgyak értékesítése esetén a Cstv.
49/A. § (5) bekezdésében, a 49/B. § (7)
bekezdésében és a 49/D. § (2) bekezdésében
szabályozott esetben az ott meghatározott módon
kiszámított összeg.
A zálogjoggal érintett felszámolási vagyon
értékesítésének esetére a speciális díjfelszámítás
szabályát a Cstv. 49/D. § (2) bekezdése tartalmazza.
Lényeges, hogy a Díjrend. címe is „a felszámolót
megillető díjelszámolás szabályai” megfogalmazást
tartalmazza, így a Díjrend. 1. § (4) bekezdése
helyesen csak úgy értelmezendő, hogy a felszámoló
számára a Cstv. 59–60. §-ai alapján ténylegesen
kifizethető díjat a Cstv. 49/D. §-a szerint a
felszámoló által már érvényesített díjjal, vagyis
3%+áfa összeggel csökkentett összegben kell
megállapítani. A Cstv. 49/D. §-a szerint már
érvényesített díj azért is csak 3%+áfa összeget
jelentheti, mert a felszámoló saját jogán a maga
részére csak ilyen összegű felszámolói díjat jogosult
érvényesíteni, a számlát is ezen összegről állítja ki.
A Cstv. 49/D. § szerint számított díj nem olyan
értelemben díjelőleg, hogy az utólag a Cstv. 59. §-a
szerinti arány figyelembevételével a végső díj
meghatározása során még megemelendő. A
zálogtárgy értékesítésénél a felszámolót megillető
díjat el kell különítenie a Díjrend 1. § (4)
bekezdésének megfelelően a felszámolót az
általános szabályok szerint megillető díjtól, az ez
alapján megállapított összeg azonban már nem
emelhető. A másodfokú bíróság megjegyezte, a
Cstv. 2017. június 30-át követő módosításával
érintett 49/D. §-ához kapcsolódó díjelőleg-fogalom
azt jelenti, hogy a felszámoló a zálogtárgy
értékesítése során 3%+áfa összeghez soron kívül,
előzetesen jut hozzá, de annak összege nem
haladhatja meg a 3%+áfát. Ezt kell a végső
elszámoláskor a Díjrend 1. § (4) bekezdése szerint
figyelembe venni mint olyan díjat, amelyhez a
felszámoló egyfajta előlegként már hozzájutott.
A felszámolónak járó díj meghatározása tehát úgy
történhet, hogy külön meg kell határozni a Cstv.
49/D. §-a alapján a zálogjogos értékesítés vagy
követelésbehajtás után a felszámolónak ténylegesen
járó díjat, amelynek teljes összege 3%+áfa, valamint
az egyéb vagyonértékesítés után járó díjat, amelyet
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a Cstv. 59. §-a alapján kell kiszámítani. A
felszámolónak ténylegesen járó díj a Cstv. 49/D. §ában foglaltak szerinti aránytól eltérő, magasabb
összegben nem határozható meg.
A felülvizsgálati kérelem
[13] A felszámoló felülvizsgálati kérelmében kérte a
jogerős határozat hatályon kívül helyezését és az
elsőfokú végzés megváltoztatását oly módon, hogy
a bíróság az eljárást egyszerűsített módon fejezze
be, az adóst szüntesse meg; állapítsa meg a
felszámolói díjat a Cstv. 59. § (1) bekezdése alapján
bruttó 15 621 000 forintban; rendelkezzen a
megjelölt hitelezők részére a megjelölt arányban a
nyilvántartásba
vételi
díj
visszautalásáról;
rendelkezzen a hitelezők által befizetett 3 287 769
forint nyilvántartásba vételi díjból történő
átutalásáról a felszámoló bankszámlájára, a
fennmaradó 12 333 231 forint felszámolói díj
kifizetése érdekében keresse meg a Fővárosi
Törvényszék Gazdasági Hivatalát, hogy az összeget
a központi költségvetés terhére igényelje meg és
utalja át a felszámoló bankszámlájára.
[14] Állította, a jogerős végzés a Cstv. 59. § (1)
bekezdésébe ütköző módon állapította meg, hogy a
168. sorszámon előterjesztett záróanyag nem felel
meg a Cstv. rendelkezésének.
[15] Álláspontja szerint a Cstv. 59. § (1) bekezdése
alapján az egyszerűsített felszámolásra tekintettel a
felszámolói díj: 300 000 forint+áfa, összesen:
381 000 forint, valamint az összes értékesítés 1%-a:
1 200 000 000x0,01=12 000 000+áfa=15 240 000
forint. Az összes felszámolói díj tehát
381 000+15 240 000=bruttó 15 621 000 forint.
[16] A jogerős végzés a felszámoló álláspontja szerint a
Cstv. 59. § (1) bekezdését megsértve tagadta meg a
zárómérleg jóváhagyását, hiszen a Cstv.-nek nincs
olyan rendelkezése, amelynek alapján jelen
felszámolási eljárásban el kellene térni a fenti
jogszabályhelyben foglaltaktól.
A Kúria döntése és jogi indokai
[17] A Kúria a jogerős végzést a Pp. 423. § (1)
bekezdése értelmében a felülvizsgálati kérelem
keretei között vizsgálta felül.
[18] A felülvizsgálati eljárásban eldöntendő kérdés az
volt, helytállóan értelmezte-e a jogerős végzés a
Cstv. 59. § (1) bekezdésének rendelkezését a
felszámolót
megillető
díj
kiszámítása
vonatkozásában,
s
ennek
megfelelően
megalapozottan tagadta-e meg a zárómérleg
jóváhagyását.
[19] A Cstv. 59. § (1) bekezdése szerint az egyszerűsített
felszámolási eljárásban a felszámoló díja 300 000
forint, továbbá a felszámolás során eladott
vagyontárgyak bevétele és a befolyt – a felszámolás
kezdő időpontja előtt keletkezett – követelések
pénzbevétele együttes összegének 1%-a, ezen felül
a 49/A. § (5) bekezdés, 49/B. § (7) bekezdés és a
49/D. § (2) bekezdésben szabályozott értékesítések
esetén az ott meghatározott módon kiszámított
összeg. (…) Az e §-ban meghatározott felszámolói
díjak a díjat terhelő általános forgalmi adó összegét
nem tartalmazzák.
[20] A felszámoló álláspontja szerint a minimum
300 000 forinthoz hozzá kell adni a felszámolás
alatt valamennyi vagyontárgy értékesítéséből
befolyt összeg egy százalékát (a vagyontárgyak

[21]

[22]

[23]

[24]

közé értendőek a zálogtárgyak is), és ezen felül illeti
meg a felszámolót a zálogtárgy értékesítéséből
befolyó összegből elszámolható 3%+áfa. Eszerint
tehát a zálogtárgyból befolyt vételárból a
felszámolót összesen 4%+áfa illetné meg: részben a
Cstv. 49/D. §-a szerinti 3%, részben pedig további
1% az egyszerűsített szabályokra vonatkozó
általános rendelkezések alapján.
A Kúria megítélése szerint a felszámoló álláspontja
téves, a jogerős végzésben kifejtett jogértelmezés
felel meg a jogszabályoknak. A másodfokú bíróság
helytállóan foglalt állást abban a kérdésben, hogy
amennyiben zálogtárgy értékesítésére is sor került
az eljárás során, a felszámolói díj kiszámítása során
ketté kell választani az adós vagyonát. Egyrészt a
zálogtárgy értékesítése során befolyt vételárból
levonható felszámolói díj, illetve a felszámolót
ebből megillető díj vonatkozásában a Cstv. 49/D. §
rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni. Ezzel a
zálogtárgyból befolyt vételár alapján a felszámolói
díj rendezésre kerül. A jogszabálynak az „ezen
felül” fordulata egyértelművé teszi azt, hogy az 1%os
felszámolót
megillető
díjat
azon
vagyontárgyakból befolyt vételár után lehet
számítani, amely vagyontárgyak nem tartoznak a
Cstv. 49/A. §, 49/B. § illetve 49/D. §
rendelkezéseinek a hatálya alá.
A Kúria rámutat arra, hogy a felszámoló álláspontja
szerinti esetben az egyszerűsített felszámolás esetén
az adós vagyonával szemben érvényesíthető
felszámolói díj a befolyt árbevétel után nem 5%
lenne, hanem valójában 6%. A zálogtárgyak
értékesítése után ugyanis felszámolói díj címén – a
zálogjogosulttal szemben – a felszámoló 5%+3%
áfa összeget vonhat le, amelyből 2%-ot a
felszámolónak át kell utalnia a Fővárosi
Törvényszék Gazdasági Hivatala számlájára, ez a
jelen esetben is megtörtént. A további 1%
érvényesítése azt jelentené, hogy a hitelezőkkel
szemben
egyszerűsített
felszámolás
esetén
felszámolói díj jogcímén a felszámoló 6%+4% áfa
összeget érvényesíthetne, melyből 4%+áfa illetné a
felszámolót a zálogtárgy után. Így az eljárás
egyszerűsített módon történő befejezése esetén a
felszámolót megillető díj magasabb lenne, ha
zálogtárgy értékesítésére került sor, mint az
általános szabályok szerint történő befejezés esetén
(Kúria Gfv.VII.30.116/2020/4).
Mindezek értelmében helytállóan tagadták meg az
ügyben eljárt bíróságok a zárómérleg jóváhagyását
amiatt, hogy a felszámolói díj kiszámítása a Cstv.
59. § (1) bekezdésébe ütközik.
A kifejtettekre tekintettel a Kúria a jogerős végzést
a Pp. 424. § (1) bekezdése alapján hatályában
fenntartotta.
(Kúria Gfv. VI. 30.333/2021.)

Bűncselekménnyel
okozott
kár
vagy
sérelemdíj
megtérítése
iránti
igény
105
érvényesítése esetén a felperes a perindítás

joghatásának beállásáig választhat, hogy az általános
szabályok vagy a gyorsított per szabályai szerint
kívánja-e fennálló követelését érvényesíteni [2020.
LXX. törvény (Gyptv.) 2. § (1)–(2) bek., 3. § (1) bek.].
[1] A közjegyző a felperes mint jogosult kérelmére
2020. december 4-én fizetési meghagyást bocsátott
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[2]

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]

ki, amelyben a követelés alapjául szolgáló
jogviszonyként szerződésen kívüli károkozást jelölt
meg azzal, hogy az alperes bűnösségét a
Székesfehérvári Járásbíróság 16.B.727/2017/12.
számú ítéletében azért állapította meg, mert az
üzemeltetésében levő dohányboltból 500 000 forint
értékű dohányterméket eltulajdonított. A felperes
polgári jogi igényét egyéb törvényes útra utasították.
Az alperes mint kötelezett ellentmondása folytán
perré alakult eljárásban a Székesfehérvári
Járásbíróság megállapította a hatáskörének hiányát,
az eljárást megszüntette és elrendelte az ügy
áttételét a Szegedi Törvényszékre. Döntésében
hivatkozott a bűncselekménnyel okozott kár, illetve
sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről
szóló 2020. évi LXX. törvény (a továbbiakban:
Gyptv.) 2. § (1) bekezdésére, amely szerint
gyorsított perben az a bűncselekménnyel okozott
kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránti igény
érvényesíthető, amelynek esetében a bíróság
jogerősen
megállapította
a
bűncselekmény
elkövetését, és nem került sor polgári jogi igény
megítélésére, továbbá polgári per megindítására. A
Gyptv. 3. § (1) bekezdése értelmében a gyorsított
per a törvényszék hatáskörébe tartozik, s az a
törvényszék kizárólagosan illetékes, amelynek
területén a felperes székhelye található. A szegedi
székhelyű felperes bűncselekménnyel okozott kár
megtérítése iránti igényt érvényesített, a per nem
tartozik a járásbíróság hatáskörébe, ezért a
Székesfehérvári Járásbíróság az ügy áttételéről és az
eljárás megszüntetéséről rendelkezett.
A Szegedi Törvényszék végzésében megállapította
hatáskörének hiányát és az iratokat a Kúriára
terjesztette fel az eljáró bíróság kijelölése céljából.
A törvényszék – a Gyptv. szabályainak vizsgálata
alapján – arra a következtetésre jutott, hogy a félnek
van választási lehetősége a bűncselekményből
származó kártérítés iránti igény érvényesítése
tekintetében: kezdeményezheti a kártérítési
felelősség megállapítását az általános szabályok
szerint, illetve dönthet úgy is, hogy a Gyptv.
rendelkezéseinek megfelelően nyújtja be a keresetét,
a Gyptv. ugyanis nem tette kizárólagossá a
gyorsított per megindítását ilyen igények
érvényesítése esetén.
A Gyptv. 2. § (2) bekezdése szerint fizetési
meghagyás útján a gyorsított perre tartozó igény
nem érvényesíthető, a jelen esetben viszont a
felperes fizetési meghagyás útján kívánta
elsődlegesen az igényét érvényesíteni, ezért
megállapítható,
hogy
az
őt
megillető
igényérvényesítési lehetőségek közül azt választotta,
hogy az általános szabályok szerint kéri a kártérítési
felelősség megállapítását.
A törvényszék hangsúlyozta, hogy a Gyptv. szerinti
igényérvényesítési lehetőség igénybevételére való
áttérésre mindaddig van lehetőség, amíg a perindítás
hatályai nem álltak be. A polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Pp.) 256. § (2) bekezdése és a 180. § (1) bekezdése
alapján megállapította, hogy a fizetési meghagyás
kézbesítésével a perindítás hatályai beálltak, így a
felperest a választási jog már nem illeti meg,
helyette a bíróság sem választhat.
Miután a pertárgy értéke a 30 millió forintot nem
haladja meg és a felperes nem a Gyptv. alapján
érvényesíti az igényét, a törvényszék a Pp. 24. § (1)

[8]
[9]

[10]

[11]

bekezdése alapján megállapította hatáskörének
hiányát.
A Kúria egyetért a törvényszék által kifejtett
állásponttal az alábbiak szerint.
A Gyptv. törvényi indokolása szerint speciális
szabályozásával eljárásjogi könnyítést kíván
biztosítani azok számára, akiknek ügyében a
büntetőeljárás már jogerősen befejeződött és a
bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj
megtérítése iránti igényüket polgári jogi igényként a
büntetőeljárásban nem érvényesítették, valamint
polgári pert sem indítottak ennek érdekében, és
követelésük még nem évült el.
Azt azonban a Gyptv. nem írja elő, hogy ilyen
jogcímen kizárólag gyorsított perben, a Gyptv.
szabályai szerint lehet igényt érvényesíteni. A
gyorsított perben történő igényérvényesítés tehát
nem kötelező, csupán lehetőség, így kizárólagos
hatáskör sem kapcsolódik az érvényesíteni kívánt
joghoz. Egyetért a Kúria azzal, hogy a perindítás
joghatásainak beállásáig választhat a felperes abban
a kérdésben, hogy az általános szabályok vagy a
gyorsított eljárás szabályai szerint kívánja-e a
Gyptv.-ben meghatározott jogcímen fennálló
követelését érvényesíteni, de kizárólag a felperes
jogosult e választásra.
Jelen eljárás adatai alapján a felperes nem gyorsított
perben, a Gyptv. szabályai szerint kívánta az igényét
érvényesíteni, ezért helytállóan állapította meg a
törvényszék, hogy nem rendelkezik hatáskörrel a
kereset elbírálására. A Kúria a Pp. 31. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a hatáskörrel rendelkező
Székesfehérvári Járásbíróságot jelölte ki a per
lefolytatására.
(Kúria Pkk. VI. 24.859/2021.)

POLGÁRI KOLLÉGIUM
MUNKAÜGYI SZAKÁG
A munkáltató tevékenységének áthelyezése
106
egymagában nem bizonyítja a telephelyén
foglalkoztatott
munkavállaló
munkakörének

megszűnését [a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény (Mt.) 64. § (2) bek.].
A tényállás
[1] A felperes 2017. december 15-től vetőmagüzem
vezető munkakörben állt munkaviszonyban az
alperesnél. Munkáját az alperes budapesti
székhelyén végezte, amellyel párhuzamosan az
alperes a Sz.-i telephelyén kísérleteket folytatott új
paprikafajták keresztezéssel történő előállításához.
A felperes munkaköri feladataihoz tartozott a
vetőmagok tisztítása, csávázása, a kórokozókkal
szembeni kémiai kezelése, szárítása és lefestése,
majd a csomagolás, az exporttal kapcsolatos
dokumentáció és a papírmunka elvégzése. A
felperes
a
vetőmagok
megérkezésétől
a
megrendelőkig történő elküldéséig tartó egész
folyamatot végezte és felügyelte.
[2] Az alperes 2019. május 28-án a felperes
munkaviszonyát
felmondással
megszüntette.
A felmondás indokolása szerint a munkáltató
gazdaságosabb
működésének
biztosítása
átszervezést
tett
szükségessé,
amelynek
következtében a felperes munkaköre megszűnik.

[7]

[8]

[9]
[10]

A felperes keresete és az alperes ellenkérelme
[3] A felperes a módosított keresetében munkaviszonya
jogellenes
megszüntetésének
jogkövetkezményeként 5 580 121 forint elmaradt
jövedelem címén járó kártérítés megfizetésére kérte
kötelezni az alperest. Arra hivatkozott, hogy a
felmondás indoka valótlan és okszerűtlen volt
figyelemmel arra, hogy a vetőmagüzem vezetői
munkaköre nem szűnt meg.
[4] Az alperes az ellenkérelmében a kereset elutasítását
kérte. Arra hivatkozott, hogy az átszervezési
folyamat eredményeként a társaság fő tevékenysége
a Sz.-i telephelyre került át, az alperes fővárosi
székhelyén már csak könyvviteli adminisztráció és a
vetőmagvak export csomagolása történik három
alkalmazott bevonásával. Állította, hogy nem a
felperes munkaszerződésben megjelölt munkaköre
és munkafeladatai szűntek meg, hanem a gazdasági
tevékenység Sz.-re kerülésével a B.-i termelési
területen gyakorolt munkakör szűnt meg.
Az első- és a másodfokú bíróság határozata
[5] A törvényszék ítéletével kötelezte az alperest a
munkaviszony
jogellenes
megszüntetésére
tekintettel 5 196 278 forint elmaradt jövedelem
címén járó kártérítés megfizetésére kötelezte.
[6] Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint az alperes
védekezése a perben ellentmondásos volt. Egyrészt
arra hivatkozott, hogy a felperes B.-i munkaköre
szűnt meg, azaz B.-en szűnt meg a vetőmagüzem
vezetői munkakör, másrészt azt állította, hogy a Sz.-

[11]

n dolgozó 15 fő munkavállaló közül senki nem
vetőmagüzem vezető. Arra vonatkozóan nem tett
nyilatkozatot és bizonyítási indítványt sem
terjesztett elő, hogy a felperes munkaköri feladatai
mely személynek vagy személyeknek kerültek
átadásra.
Az alperes az intézkedése alapjaként a per során a
cég történetére és az annak során megvalósult
fejlesztésekre hivatkozott, de az alperesi törvényes
képviselő és tanú meghallgatására bizonyítási
indítványt sem terjesztett elő, munkaköri leírásokat
nem csatolt.
A per során a bíróság részére rendelkezésre
bocsátott ingatlan adásvételi szerződés, földhivatali
bejegyző határozat, tervezési szerződés, valamint
fényképfelvételek
a
perben
nem
bírtak
relevanciával, ugyanis nem derült ki, hogy az
átszervezés konkrétan hogyan érintette a felperes
munkakörét. Mindezekből következően arra a
megállapításra jutott, hogy az alperes a felmondás
indokának valóságát és okszerűségét nem
bizonyította, ezért felmondása jogellenes, amelynek
következményeként a felperes számított távolléti
díjának alapulvételével elmaradt jövedelemből
eredő kártérítés megfizetésére kötelezte.
Az alperes fellebbezése folytán eljárt ítélőtábla
ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
A jogerős ítélet indokolása szerint a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 64. § (1) bekezdése alapján a
felmondás indoka valóságának és okszerűségének a
bizonyítása az alperest terhelte, így – az elsőfokú
bíróság helytálló megállapítása szerint – az
alperesnek nem csak az átszervezés megtörténtét, de
azt is igazolnia kellett volna, hogy a felperes
munkaköre az átszervezés folytán megszűnt. E
körben az alperesnek még a bizonyítást megelőzően
tényállításokat kellett volna tennie arra nézve, hogy
a felperes munkaköre miként szűnt meg, és mi
történt a munkakör részét képező egyes munkaköri
feladataival. A felek lényegében egyezően adták
elő, hogy a munkaköri feladatok nem szűntek meg,
azokat továbbra is el kellett látni. A bírói gyakorlat
szerint átszervezésnek minősül az egyes munkaköri
feladatok szétosztása is, azonban erre vonatkozóan
az alperes konkrét tényelőadást nem tett, hanem azt
állította, hogy a budapesti vetőmagüzem
megszűnése folytán a felperes budapesti
vetőmagüzem vezetői munkaköre szűnt meg. Nem
nyilatkozott ugyanakkor arra nézve, hogy a felperes
egyes munkaköri feladatait a továbbiakban ki vagy
kik látják el, így a felmondás indokának valóságát
és okszerűségét nem bizonyította.
A másodfokú bíróság a Pp. 199. §-ának, valamint
203. § (2) bekezdésének figyelembevételével,
továbbá az alperes fellebbezésében hivatkozott MK.
95. számú állásfoglalás II. és III. pontja alapján arra
a következtetésre jutott, hogy a felmondás
indokolása – az átszervezés folytán a felperes
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munkakörének megszűnése – világos indok volt,
azonban annak tényleges megvalósulását az
alperesnek kellő részletességgel kellett volna
előadnia. Nyilatkoznia kellett volna arról, hogy a
felperes munkaköri feladatai közül melyek
maradtak meg, melyek szűntek meg, és a
megmaradt munkaköri feladatokat az alperes mely
munkavállalók útján látja el. Önmagában
az átszervezés bizonyítása nem elégséges, a
munkakör megszűnését és annak mikéntjét is
igazolnia kellett volna. Mindezek alapján az
elsőfokú bíróság ítélete megfelelt az Mt. 64. § (1) és
(2) bekezdésében, valamint az Mt. 66. § (1)–(2)
bekezdésében foglaltaknak.
[12] Az ítélőtábla kiemelte, hogy amennyiben a
munkáltató azt állítja a felmondásban, hogy a
vetőmagüzem vezetői munkakör átszervezés folytán
megszűnt, akkor az azt jelenti, hogyha több
vetőmagüzem vezetőt alkalmaz, akkor azok
létszáma eggyel csökken, ha pedig egyetlen
vetőmagüzem vezetője van, akkor ezt követően nem
vesz fel új munkavállalót a munkakörre sem B.-re,
sem más telephelyre. E körben volt releváns az
elsőfokú bíróság Sz.-i munkavégzési helyre való
állásfelajánlással kapcsolatos indokolása. Akkor is
jogellenes ugyanis a felmondás, ha az alperes nem
B.-en, hanem Sz.-en létesített új vetőmagüzem
vezetői munkakört, miután ilyen esetben a
munkakör nem szűnt meg. Az elsőfokú bíróság
indokolása ezért nem sértette a Mt. 66. § (4) és (5)
bekezdésében foglaltakat, mert az állásfelajánlás
nem a felperes védett korával összefüggésben
merült fel.
[13] A másodfokú bíróság álláspontja szerint a
törvényszék az eljárás során a Pp. 237. §-ának
előírásait teljesítette, és több alkalommal is
közrehatott abban, hogy az alperes ellentmondásos
és hiányos perfelvételi nyilatkozatát teljeskörűen
előadja. A Pp. 237. § (5) bekezdésének megfelelően
hozzájárult a jogvita kereteinek tisztázásához és
közrehatott a perfelvételi nyilatkozat teljes körű
előadásában, ugyanakkor az érdemi védekezést a
releváns tények és bizonyítékok előadását az alperes
helyett nem pótolhatta. Az elsőfokú bíróságnak
nem szükséges tájékoztatnia a bizonyítási
kötelezettséggel tisztában lévő felet arról, hogy
állításait pontosan milyen bizonyítékokkal és
bizonyítási indítványokkal tudja igazolni, mert ilyen
mértékű beavatkozás sértené a fegyveregyenlőség
elvét is.
[14] Az ítélőtábla álláspontja szerint az elsőfokú bíróság
mérlegelése okszerű volt, abban iratellenes és
logikátlan megállapítások nem voltak. A bizonyítás
eredményének mérlegelése megfelel a Pp. 279. § (1)
bekezdésének, ítéletének jogi indokolása nem
ütközött a Pp. 346. § (5) bekezdésébe. Mindezek
alapján a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság
ítéletét a Pp. 383. § (2) bekezdése alapján
helybenhagyta.
A felülvizsgálati kérelem és felülvizsgálati
ellenkérelem
[15] Az alperes a felülvizsgálati kérelmében „a
munkaviszony
megszüntetésére
gyakorolt
felmondás jogszerűségének megállapítását és a
felperes keresetének elutasítását” kérte.
[16] Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság az Mt. 66. §
(1) és (2) bekezdésébe ütközően minősítette

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

jogellenesnek
a
munkáltató
felmondását,
megsértette a Pp. anyagi pervezetésre vonatkozó
237. §-át, ítéletét a Pp. 266. § (1) bekezdésébe
ütközően hozta meg. A másofokú bíróság az
elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 369. § (4)
bekezdésében
rögzített
anyagi
pervezetési
kötelezettség
elmulasztásával
és
téves
megállapításával hagyta helyben.
A perfelvételi tárgyalásokon és a perfelvételi
iratokban csatolt bizonyítékokkal alátámasztottan
részletesen előadta, hogy az alperesnél a 2001. évi
alakulás óta B.-i székhellyel működő, B.-i
székhelyre strukturált vetőmagtermesztési és
értékesítési tevékenységét 2015-ben megkezdett
szakmai átszervezés keretében a Sz.-en létrehozott
és kialakított fióktelepén végzi. Az átszervezés
teljes megvalósulása 2019-ben fejeződött be,
amellyel
a
B.-i
székhelyen
végzett
vetőmagtermesztési tevékenység megszűnt. Ebből
következően a felperes munkaszerződésében és
munkaköri leírásában megjelölt vetőmagüzem
munkahely megszűnt.
A felperes az utolsó érdemi perfelvételi tárgyaláson
a felmondás indokának valóságát elismerte, ennek
ellenére az elsőfokú bíróság a Pp. 266. § (1)
bekezdésének megsértésével azt valósnak nem
fogadta el. Amennyiben a – felek egyező előadása
szerint megvalósult – átszervezés tényének
valóságával szemben eljárásjogi kételye merült fel,
úgy a Pp. 237.§-a alapján anyagi pervezetési
hozzájárulási kötelezettsége lett volna az alperes
nyilatkozattételre történő felhívása, amelynek
hiányában azonban az alperes alappal gondolhatta,
hogy a szervezeti átalakítás a felperesi elismerés
alapján is bizonyított, valós tény.
Ezen perbeli és eljárásjogi tényállás alapján téves az
ítélőtábla megállapítása is. Az alperes a felperes
munkakörének megszűnését a tevékenység teljes
terjedelmének Sz.-re történő áthelyezésével
indokolta. A felek lényegében egyező előadása
szerint ezek a tevékenységek nem szűntek meg,
hanem
átkerültek
Sz.-re.
Az
ítélőtábla
megállapításával
szemben
az
alperes
a
tevékenységeket végző személyeket – anyagi
pervezetési közrehatás nélkül – meg is nevezte.
Az alperes álláspontja szerint az állásfelajánlás jogi
lehetőségét az elsőfokú bíróság az anyagi pervezetés
keretében jelezte az alperes felé, azonban ítéletének
érvelése tényállásszerűen és jogilag megalapozatlan,
hiszen az alperes Sz.-en nem létesített vetőmagüzem
vezetői munkakört, a felperes pedig nincs védett
korban.
Erre tekintettel a jogerős ítélet tényállás- és
iratellenesen
rögzíti,
hogy
a
bizonyítás
eredményének az elsőfokú bíróság által tett
mérlegelése megfelelt a Pp. 279. § (1) bekezdésének
és az MK 95. számú állásfoglalásában foglalt, a
felmondás okának világossága követelményébe
ütközik.
Előadta, hogy a vetőmag-nemesítés és a vetőmagértékesítés alapfeltétele a NÉBIH fajtafejlesztést
felügyelő eljárása alapján a regisztrált fajták
minősítésének kiadott jóváhagyása, a fémzárolás
engedélyezése a zárjegy kiadásával. A teljes
folyamat időtartama a növények nemesítésének
többciklusos, a vegetációs időtartamok szerint is
feltételezetten 3 év. A NÉBIH a teljes folyamat
felügyeletét vetésfolyamat elnevezésű felhívással
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kezdi. Peradat, hogy 2019-ben lezárt folyamat után
a Sz.-i tevékenységnek megfelelően a megyei
NÉBIH igazolta, amelyet az alperes becsatolt. A
felperes munkaköri beosztásánál fogva tudomással
bírt arról, hogy az általa végzett tevékenység a
megvalósult átszervezéssel teljes terjedelmével Sz.re, az alperes fióktelepére került.
A Kúria döntése és annak jogi indokai
[23] A felülvizsgálati kérelem a következők szerint nem
megalapozott.
[24] A Pp. 423. § (1) bekezdése szerint a Kúria a
felülvizsgálat során a felülvizsgálati és a csatlakozó
felülvizsgálati kérelem korlátai között, az ott
megjelölt jogszabályok, illetve a Kúria közzétett
határozatától jogkérdésben való eltérés tekintetében
vizsgálja a jogerős ítélet jogszabálysértő, illetve a
kúriai határozattól jogkérdésben való eltérő voltát.
A felülvizsgálat a jogerős ítélet meghozataláig
bekövetkezett és a jogerős ítélettel elbírált tényekre
terjedhet ki (Pp. 423.§ (2) bekezdés).
[25] A Pp. 422. §-a szerint a felülvizsgálati eljárásban
bizonyítás felvételének helye nincs. A Kúria a
felülvizsgálati kérelem elbírálása során a jogerős
ítélet meghozatalakor rendelkezésre álló iratok és
bizonyítékok alapján dönt.
[26] Az
alperes
a
felülvizsgálati
kérelmében
megalapozatlanul
kifogásolta
az
eljárási
jogszabályok, így a Pp. 266. §-ának és a Pp. 237. §
(1) bekezdésének megsértését.
[27] A Pp. 237. §-hoz fűzött miniszteri indokolás szerint
az anyagi pervezetés célja, hogy a döntéshez
szükséges
lényeges
tények,
nyilatkozatok
rendelkezésre álljanak, elsősorban a fél-előadások
tisztázása révén, míg annak korlátja a felek
rendelkezési joga, eszközei pedig a kérdezés, a
tájékoztatás és a felhívás.
[28] A miniszteri indokolás azt is rögzíti, hogy a bíróság
anyagi pervezetési tevékenységének korlátja a
kereseti kérelem és ellenkérelem, valamint az
érvényesített jog és hivatkozott jogalapja. A bíróság
anyagi pervezetése nem terjed ki arra, hogy a felet
arról tájékoztassa, ha az előadott tények a fél
által kérelmében, ellenkérelmében nem hivatkozott
jog alkalmazását vetik fel, különösen, ha az a
kérelem, ellenkérelem, illetve érvényesített jog
megváltoztatását kívánná meg. Nem terjed ki
továbbá a fél kérelme, ellenkérelme, illetve az
érvényesített jog és hivatkozott jogalapja keretein
belül sem a tények és bizonyítékok hivatalból való
felkutatására, beszerzésére vagy értékelésükről való
érdemi állásfoglalásra. A felek rendelkezési joga alá
tartozik, hogy a bíróságnak az anyagi pervezetés
körében tett cselekményeit a saját perbeli
cselekményeikben, nyilatkozataikban felhasználjáke, követik-e. Az anyagi pervezetés körében kifejtett
tevékenységet tehát a felek szabadon, de saját
felelősségükre használhatják fel.
[29] Az ítélőtábla helytállóan állapította meg, hogy az
elsőfokú bíróság a Pp. 237. § (1)–(3) bekezdésében
foglalt
anyagi
pervezetésre
vonatkozó
kötelezettségének eleget tett. A jogerős ítélet az
indokolás [23] bekezdésében részletesen rögzítette
az elsőfokú bíróság e körben adott, a
jogszabályoknak megfelelő tájékoztatását és
közrehatását. Az anyagi pervezetés keretében az
elsőfokú bíróságnak nem feladata az arról történő
tájékoztatás, hogy a bizonyításra kötelezett fél a
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[31]

[32]

[33]

[34]

perbeli állítását – az adott esetben az átszervezés és
a munkakör megszűnés felmondásban közölt
indokát – milyen tényállításokkal, illetve bizonyítási
eszközökkel igazolhatja.
A felmondás indokának bizonyítása az Mt. 64. § (2)
bekezdése alapján a jognyilatkozattevő alperest
terhelte. Igazolnia kellett, hogy a felmondás indoka
megfelelt az MK 95. számú állásfoglalás hármas –
világosság,
valóság
és
okszerűség
–
követelményének. Az ítélőtábla a jogerős ítéletében
helytállóan állapította meg, hogy az átszervezés,
illetve a felperes munkakörének megszűnése mint a
munkaviszony-megszüntetés összefoglaló indoka
megfelelt a világos indokolás követelményének. A
felperes vitatására tekintettel azonban az alperest
terhelte annak bizonyítása, hogy a közölt indok a
munkáltatónál milyen módon valósult meg. Ennek
során bizonyíthatta, hogy a felperes munkaköri
feladatai teljes mértékben megszűntek, avagy be
kellett volna mutatnia, hogy a munkakör tartalmát
jelentő munkaköri feladatok milyen módon
kerülnek ellátásra a jövőben, azt mely korábbi
munkavállalói látják el.
Az alperes azonban az elsőfokú bíróság jogszabályoknak megfelelő anyagi pervezetése ellenére sem
tett erre vonatkozóan nyilatkozatot, bizonyítási
indítványt nem terjesztett elő, érvelését kizárólag a
tevékenysége Sz.-re helyezésére alapította.
A perben azonban nem a tevékenység áthelyezését,
hanem a munkakörbe tartozó egyes feladatok
jövőbeni ellátását kellett volna igazolnia, vagyis azt,
hogy az üzemvezetői munkaköri feladatokat a
felmondást követően mely helyen és mely
munkavállalók végzik. Önmagában a tevékenység
áthelyezése nem igazolta, hogy a felperes
munkaköre átszervezés folytán megszűnt, mert az
alperes azt nem állította, hogy a felperes munkaköri
feladatai teljes mértékben megszüntetésre kerültek
és azt sem, hogy azokat a korábbiakhoz képest
kevesebben látják el.
A jogerős ítélet helytállóan állapította meg, hogy a
felmondás akkor is jogellenes, ha az alperes nem
Budapesten, hanem Sz.-n létesített új vetőmagüzem
vezetői munkakört, mert ebben az esetben a
felmondás azon indoka, mely szerint a felperes
munkaköre megszűnt, valótlan. E körben nem
annak volt jelentősége, hogy a felperes korábbi
üzemvezetői munkakörével azonos megnevezéssel
hozott létre új munkakört a fióktelepen, hanem
annak, hogy az üzemvezetői munkakör ellátására
alkalmazott-e új munkaerőt, mert ebben az esetben a
felperes munkaköre nem szűnt meg.
Mindezek alapján az eljárt bíróságok helytállóan
állapították meg, hogy az alperes a per során a Pp.
64. § (2) bekezdésében foglalt, a felmondás
valóságának és okszerűségének bizonyítását előíró
jogszabályi kötelezettségének nem tett eleget, ezért
a Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 424. § (1) bekezdése
alapján hatályában fenntartotta.
(Kúria Mfv.IV.10.086/2021.)
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Nem alapozza meg a sérelemdíj iránti igényt
107
a Doktori Iskola Tanácsa ülésein elhangzott
szakmai vélemény. Becsületsértés nem valósul meg

akkor sem, ha az ülésen elmondottakat az igény
előterjesztője bántónak, lealacsonyítónak érezte
szubjektív
megítélése
szerint
[a
Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
2:45. §, 2:52. § (1) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes az alperes Állam- és Jogtudományi
Karának közalkalmazottja, a Pénzügyi Jogi és
Gazdasági Jogi Tanszék adjunktusa. 2015-ben
tudományos fokozatot (PhD) szerzett.
[2] A felperes 2018-ban dr. K. L. doktori
alprogramjához kívánt csatlakozni témahirdetőként,
aki kérelmét támogatta, és azt az Állam- és
Jogtudományi Karának Doktori Iskola Tanácsa
(továbbiakban: DIT) elé terjesztette.
[3] A kérelem tárgyában több ülést tartottak, melyen
meghallgatták egyebek mellett a felperes
tanszékvezetőjét, valamint a felperest, akinek
lehetősége volt írásban is előterjeszteni álláspontját.
[4] A DIT 2019. szeptember 16-án meghozott
152/2019. (IX. 16.) számú határozatával 5 igen, 2
nem szavazati aránnyal elutasította a felperes
témakiírás engedélyezése iránti kérelmét arra
hivatkozással, hogy az ÁJK Doktori Szabályzatának
10. § (7) bekezdésének a)–c) pontjában rögzített
feltételei közül csak az a) pontban foglaltaknak
felelt meg.
[5] A határozat szerint a felperes tudománymetriai
adatai egyre kedvezőbbek, de nem elégségesek a 10.
§ (7) bekezdés b) és c) pontjában elvártak
teljesüléséhez. Egyetlen külföldön megjelent cikkel
sem rendelkezik, nincs nemzetközi reputációja, az
úgynevezett hivatkozási (idézettségi) mutatója a
pályázat beadásakor 12 volt, ez a mutató annyira
alacsony, hogy ilyen előzetes teljesítménnyel
színvonalas tudományos munka nem garantálható.
A pályázó szakmai kézikönyvek írásában ugyan
rendkívül produktív, de ez a műfaj nem számolható
el tudományos teljesítményként.
[6] A felperes jogorvoslattal élt a rektorhoz, aki az
eljárást felfüggesztette.
[7] A Doktori Tanács 2019. december 3-án kelt
levelével tájékoztatta az egyetem rektorát, hogy a
jelzett adatoknak, valamint az adatbázisokban
dokumentált tevékenységnek az áttekintése alapján
az egyetemi doktori tanács elfogadja a DIT
értékelését a kérelmezőnek a fokozatszerzés óta
végzett tudományos munkájáról, és azzal egyetért.
[8] Az egyetem rektora 2020. január 15-én kelt
határozatával a felperes jogorvoslati kérelmét
elutasította, a DIT határozatát helybenhagyta.
A felperes keresete és az alperes ellenkérelme
[9] A felperes többször pontosított keresetében
elsődlegesen kérte, hogy a bíróság változtassa meg a
munkáltatói határozatokat és engedélyezze a
témakiírást a részére, másodlagosan a munkáltatói
határozatok megsemmisítését és a DIT új eljárásra
utasítását, emellett 1 500 000 forint sérelemdíj
alperes általi megfizetését kérte.
[10] Álláspontja szerint a rektori határozat indokolásában
semmilyen érdemi információt nem közölt, nem
vizsgálta, hogy a Kari Doktori Szabályzat mely
pontjának és milyen okból nem felelt meg, továbbá

[11]

[12]
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[15]
[16]

[17]

azt sem, hogy a vizsgálat szempontjait mire
alapozta, azok milyen jogszabály alapján, illetve a
szabályzat mely pontjában rögzítettek, és hogy az ő
jogértelmezését miért nem fogadták el.
A munkáltatói döntés jogsértő jellegét abban jelölte
meg, hogy a Kari Doktori Szabályzat 10. § (7)
bekezdése egyértelműen fogalmaz a témahirdetési
jog kapcsán, mérlegelésnek, különösen pedig
diszkrecionális döntésnek helye nem lehetett volna.
További érvelése szerint sérült a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban Kjt.) folytán alkalmazandó, a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(a továbbiakban Mt.) 6. § (2) bekezdése, 7. § (1)
bekezdése, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 35. § (1)
bekezdése. Sérelmezte az Mt. 12. § (1)
bekezdésének megsértését is, mivel tudomása
szerint doktori témahirdető kérelmét ilyen méltatlan
elbírálásban nem részesítették még.
Megítélése szerint a DIT nem szakmai, hanem
személye elleni döntést hozott, jogon kívüli
tényezők alapján határozott, és ehhez kreált egy
szakmainak tűnő indokolást, aminek semmiféle jogi
alapja nem volt.
Az eljárás során védett tulajdonság hiányában az
egyenlő bánásmód követelményének megsértését
már nem állította, azonban érvelése szerint sérült a
jóhírnevéhez, a becsületéhez és a tisztességes
eljáráshoz való joga. A DIT eljárása során
kifejezésmódjában lealacsonyító, indokolatlanul
sértő, visszaélésszerűen tett valótlan kijelentéseket,
és az üggyel nem összefüggő közlések hangzottak
el,
úgymint
„felmentését
kellett
volna
kezdeményezni
a
teljesítménye
alapján”,
„leggyengébb a tudományos tevékenysége”, „fel
kellene mutatnia valamit”, „érdemi tudományos
teljesítményt a pályázó nem fejt ki”, „publikációi
száma irreálisan alacsony”, „magyarázza a
bizonyítványt”.
Az alperes érdemi ellenkérelmében elsődlegesen az
eljárás megszüntetését, másodlagosan a kereset
elutasítását kérte.
Hivatkozása szerint a Doktori Tanács témák
meghirdetésére és a témát meghirdető személyére
vonatkozó döntése mérlegelési jogkörben hozott
döntés, amelyet alátámaszt a 387/2012. (XII. 19.)
Korm. rendelet, a Kari Doktori Szabályzat, illetve
maga a doktori képzési struktúra. Érvelése szerint a
Kari Doktori Szabályzat 10. § (7) bekezdésében
csak egyetlen objektív szempont van, ez pedig a
tudományos fokozat megléte, ezen felül a Doktori
Tanács mérlegelésén múlik, hogy mit tekint jelentős
haladásnak a tudományos közlemények 5 éven
belüli mutatói tekintetében, és kit gondol
alkalmasnak arra, hogy a doktorandusz, doktorjelölt
tanulmányait, kutatási munkáját, fokozatszerzésre
való felkészülését felelősen irányítani és segíteni
tudja.
A Doktori Szabályzat nem rögzíti konkrétan azt a
lehetőséget, hogy a rektor a döntés meghozatala
előtt kikérje a szakértelemmel rendelkező testület
véleményét, ugyanakkor nem is zárja azt ki,
hasonlóan
az
eljárás
felfüggesztésének
lehetőségéhez.
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Az első- és a másodfokú bíróság ítélete
[18] A törvényszék ítéletével a rektor határozatát az
Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola
Tanácsának
határozatára
is
kiterjedően
megsemmisítette, ezt meghaladóan a keresetet
elutasította.
[19] A bíróság álláspontja szerint a Kari Doktori
Szabályzat 10. § (7) bekezdésének a) és b) pontja
objektív mutatók figyelembevételét rögzíti, és
mindezek fennállása megvalósulása esetén van
lehetőség a munkáltató részére a c) pont szerinti
mérlegelési jogkör gyakorlására. Tehát részben
szabályossági kérdésről van szó [a) és b) pont],
amely feltételek fennállása esetén kerül abba a
döntési helyzetbe a munkáltató, hogy mérlegelési
jogkörben döntsön arról, alkalmasnak, képesnek
tartja-e a témát hirdetni szándékozó személyét a
doktorjelöltek felelős irányítására és segítésére.
[20] Nem helytálló az a felperesi érvelés, hogy az a) és
b) pontban foglaltak teljesülése meghatározza az
engedély kötelező megadását, ebben az esetben a c)
pont valójában felesleges lenne. A szabályzat 10. §
(7) bekezdésének a) és b) pontja ezzel szemben
mindössze azokat az előfeltételeket, és a bennük
rögzítettek teljesülését kívánja meg, melyek
fennállása esetén végezhető el a c) pont szerinti
mérlegelés.
[21] A már hivatkozott 10. § (7) bekezdés bevezető
szövegezése „lehet” kifejezése az engedély
automatikus megadásának kötelezettsége helyett
csak a lehetőségét teremti meg annak, hogy valaki
témakiíró legyen. A bíróság e körben rámutatott
arra, hogy a c) pont alapján kétféle döntés
születhetett a munkáltató részéről. Dönthetett úgy,
hogy a kérelmezőt képesnek tartja doktorjelöltek
felkészítésére, de annak a lehetősége is fennáll,
hogy az a) és a b) pontban foglaltak teljesülése
esetén sem tartja erre megfelelőnek.
[23] Az elsőfokú bíróság számára a munkáltató
határozataiból nem volt megállapítható, hogy az
alperes helytállóan hivatkozott-e arra, miszerint a b)
pont szerinti feltételnek a felperes nem felel meg,
ezért álláspontja szerint az alperes megsértette a
döntésének kialakítására irányuló szabályozást,
amelynek alapján a munkáltató határozatait
megsemmisítette.
[24] Nem találta alaposnak a felperes joggal való
visszaélésre, tisztességes eljáráshoz való jogának
megsértésére, illetve a sérelemdíjra való
jogosultságra vonatkozó kérelmét.
[25] Az alperes eljárása elhúzódott, ennek oka azonban
az volt, hogy megalapozott döntést kívánt hozni. Az
ülés jegyzőkönyveiből megállapítható, hogy a
felszólalók nagyrésze a felperes oktató–kutató
munkásságát támogatta, tevékenységét eltérő
módon, de elismerte, azonban a témakiírói szerepre
való alkalmassága körében teljesítményét még nem
tartotta elegendőnek.
[26] Nem alapozza meg a felperes általi jogsérelemre
hivatkozást az sem, hogy a rektor a jogorvoslati
eljárást felfüggesztve megkereste az Egyetemi
Doktori Tanácsot véleményadás céljából.
[27] A becsület megsértése véleménynyilvánítás az adott
személyről, mely kifejezésmódjában indokolatlanul
bántó, megalázó. A jóhírnév sérelmét valótlan
tényállítások, híresztelés vagy valós tények hamis
színben való feltüntetése okozhatja.
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[28] Az alperes nem tanúsított olyan magatartást,
amellyel megsértette volna a felperes személyiségi
jogait. A DIT ülésének jegyzőkönyvei szerint
elhangzottak nem merítették ki a becsülethez és a
jóhírnévhez való jog megsértésének törvényi
tényállását. Az alperes részéről nem valósult meg
indokolatlanul bántó, megalázó magatartás,
valamint valótlan tényállítások vagy valós tények
hamis színben való feltüntetése.
[29] A bírói gyakorlat szerint a véleménynyilvánítás,
bírálat akkor eredményezi a jóhírnév sérelmét, ha
valótlan tényállításokon alapszik, vagy téves
következtetés levonására ad alapot. Ha a
véleménynyilvánítás a valós tényekből okszerűen
levont
következtetésnek
minősül
és
kifejezésmódjában nem bántó, sértő, lealacsonyító,
a jóhírnév sérelmét nem okozza akkor sem, ha
egyébként negatív vagy téves az értékítélet.
[30] A tényállítás becsületcsorbításra alkalmasságát nem
a
sértett
szubjektív
értékítélete,
érzelmi
beállítottsága vagy esetleges érzékenysége alapján
kell megítélni, hanem annak van jelentősége, hogy a
tényállítás objektív értelmezés alapján és a
társadalomban kialakult általános felfogás szerint
alkalmas-e a becsület csorbítására.
[31] Ilyen tényállítások a DIT tagjai részéről nem
hangzottak el, a tényállási részben szereplő, a
felperes által kifogásolt kifejezések mindössze a
felperes tudományos munkájának szakmai alapon
való kritikus megközelítését jelentették.
[32] A felperes fellebbezése folytán eljárt ítélőtábla
ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
[33] A másodfokú bíróság a tényállás kiegészítését
követően egyetértett az elsőfokú bíróság azon
megállapításával, miszerint a Kari Doktori
Szabályzat 10. § (7) bekezdésének a) és b)
pontjaiban írt feltételek objektív mutatók
figyelembevételét írják elő, míg a c) pontban írt
körülmény mérlegelésre ad lehetőséget. A felperes
ezzel ellentétes fellebbezési érvelése téves, hiszen a
„lehet” kifejezés nem eredményezhet alanyi jogot,
nem jelent kötelező előírást. A c) pont nem azt
rögzíti, hogy „ebből következően alkalmas a jelölt”,
hanem feltételként szabja még, hogy „valamint
mindezek alapján képes” további feladatokra. Az
Nftv. 35. § (1) bekezdése az oktatási és képzési
módszerek szabad megválasztását biztosítja, nem a
doktori témahirdetés alanyi jogát, ahogy a
Kommunikációs és Magatartási Kézikönyv sem
rendelkezik a doktori témahirdetés alanyi jogáról.
Az a) és b) pontban írt feltételek teljesülése esetén is
vizsgálni kell tehát a c) pont szerinti követelmények
szerinti alkalmasságot.
[35] Mivel a támadott határozatokban a figyelembe vett
adatok nem szerepelnek és a c) pontban írt elvárás
teljesülésének hiányát az alperes a tudománymetriai
adatok elégtelenségére is alapította, a döntésének
kialakítására vonatkozó szabályok betartása nem
állapítható meg. Erre tekintettel a felperes alappal
érvényesített igényt az Mt. 285. § (3) bekezdése
szerint a munkáltató mérlegelési jogkörében hozott
döntésével szemben. Az alperes e körben az
irányadó szabályokat megsértette, melynek tényét
helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság. A
munkavállaló jogorvoslati lehetősége nem jelenti
azt, hogy „követelési joga” lenne olyan
jogosultságokra, amelyek odaítélése a munkáltató
mérlegelési körébe tartozik.
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[36] Ami a fellebbezésben is hivatkozott eljárási jogok
megsértését illeti, az elsőfokú bíróság a felperes
kérelme ellenére nem vizsgálta részletesen a
témahirdetés engedélyezésére vonatkozó normákon
felül felmerült egyéb szempontokat. A másodfokú
bíróság ezért a rendelkezésére álló adatok alapján
elvégezte a felperes által hiányolt értékelést,
melynek alapján az Mt. 7. § (1) bekezdésében írt,
jogos érdek csorbításában megnyilvánuló joggal
való visszaélést fennállónak találta.
[37] A Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszéken
belüli feszültség, valamint a közigazgatási jogi
tanszékvezető és a pénzügyi jogi tanszékvezető
közötti ellentét kihatott a felperes témahirdetését
érintő döntésre, mivel a tanszékvezető nem vette jó
néven, hogy a tanszékén dolgozó adjunktus más
tanszéken kíván doktori témát hirdetni, a kollégái
pedig nem kívánták tovább gerjeszteni a
feszültséget, ezért a szokásos gyakorlattól eltérően
nem fogadták el automatikusan a témahirdetést.
[38] A rektor határozata a felperes jogorvoslati
kérelmének II. (tisztességes eljáráshoz való jog) és
III. (egyenlő bánásmód követelménye) pontokban
írt sérelmeire annyiban adott választ, hogy szerinte a
DIT eljárása megfelelt az egyetem doktori iskolái
tanácsai gyakorlatának. A felperes jogorvoslathoz
való joga érvényesült, hiszen a rektor határozata
ellen helye volt jogorvoslati kérelemnek.
[39] Egyetértett a másodfokú bíróság a felperessel
abban, hogy a vele szemben lefolytatott eljárás nem
elégíti ki a tisztességes eljárás követelményét.
Ugyanakkor az eljárási jogok nem tekinthetők
egyben személyiségi jognak is, mivel a védendő
érték nem közvetlenül az ember személyiségéből
fakad (BDT.2015.3337.). Ebből következően a
rendeltetésszerű joggyakorlás és tisztességes eljárás
hiányának jogkövetkezménye nem lehet egyéb, csak
a mérlegelési jogkörben hozott munkáltatói döntés
megsemmisítése. Az elsőfokú bíróság határozata
indokolásának megváltoztatása tehát más döntés
meghozatalát nem eredményezhette.
[40] A felperes érvelésével szemben nem találta
ugyanakkor megállapíthatónak a másodfokú bíróság
sem a felperes becsületének és jóhírnevének a
munkáltató általi megsértését (Mt. 9. § (1) bekezdés
folytán alkalmazandó Ptk. 2:45. § (1) (2) bekezdés).
[41] A személyre vonatkozó objektíve valótlan
tényállítást kifejező közlés csak akkor minősül
jogsértésnek, ha a közmegítélés szerint a tényállítás
alkalmas arra, hogy a sértett társadalmi megítélését
hátrányosan befolyásolja (BH.2010.294.) Az
elbírálás zsinórmértéke tehát nem a sértett
érzékenysége, hanem a közfelfogás.
[42] A felperes által kifogásolt kijelentéseket vizsgálva a
másodfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy azok
szakmai véleményütköztetés során elhangzott
véleménynyilvánítások voltak. A számadatot említő
kijelentés a tényállítás és a véleménynyilvánítás
mezsgyéjén mozgó, de a vita jellegére tekintettel
inkább véleménynek tekinthető kijelentés annál is
inkább, mivel a jelen jogvita éppen a szakmai
tudományos teljesítményt mérő, eltérő számítási
módszerekből fakad.
[43] A véleménynyilvánítás, értékelés, bírálat, valamint
tudományos
vita
önmagában
nem
lehet
személyiségi jogi jogsértés megállapításának az
alapja. A felperes számára kedvezőtlen döntés nem
jelenti egyúttal a személye ellen irányuló szándékos

és durva jogsértést (Legfelsőbb Bíróság Polgári
Kollégium 12. számú állásfoglalás).
[44] Személyiségi jogsértés megvalósulása hiányában a
sérelemdíj iránti igényt is el kellett utasítani. A
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban Ptk.) 2:52. § (1) bekezdése
értelmében ugyanis az követelhet sérelemdíjat az őt
ért nem vagyoni sérelemért, akit személyiségi
jogában megsértenek. Jogalap hiányában pedig
fogalmilag kizárt az összegről való rendelkezés,
annak helyességének vizsgálata.
[45] A
bizonyítás
eredményének
a
polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban Pp.) 279. § (1) bekezdés szerinti
mérlegelése utáni kiegészítésekkel a másodfokú
bíróság egyetértett az elsőfokú bíróság érdemi
döntésével. A felperes által indítványozott bírósági
eljárásokra
vonatkozó
adatok
beszerzését
szükségtelennek találta, mivel a kifejtettek szerint a
rendeltetésellenes
joggyakorlás
anélkül
is
megállapítható volt.
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A felperes felülvizsgálati kérelme az alperes
ellenkérelme
A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős
ítélet hatályon kívül helyezését és annak
megállapítását kérte, hogy az alperes megsértette a
jóhírnevét és a becsületét, ezért 1 500 000 forint
összegű sérelemdíj fizetésére köteles. A
felülvizsgálati kérelem a jogerős ítélet egyéb
megállapítását nem érintette, így sem a jogerős
ítélettel megállapított kiegészített tényállást, sem
pedig az egyetem határozatának a megsemmisítését
a felperes nem vitatta. Az alperes perköltségben
való marasztalását is indítványozta.
A felperes megsértett jogszabályként jelölte meg a
Pp. 413. §-át, 424. §-át, 406. §-át, 279. §-át,
valamint a Ptk. 2:42. § (1) bekezdését, 2:42. § (1)
bekezdését, 2:45. § (1) és (2) bekezdését, valamint a
2:51. § (1) bekezdését és a 2:52. § (1), (2) és (3)
bekezdésében foglaltakat.
Érvelése szerint a jogerős ítélet meghozatala során a
bíróság a Pp. 279. §-ában foglalt kötelezettségét
sértette meg azzal, hogy a jóhírneve, illetve a
becsületének megsértését nem állapította meg,
ennek alapján sérelemdíj megítélésére nem látott
jogi alapot. E körben tehát a jogerős ítélet e
rendelkezései anyagi jogi minősítésének a
felülvizsgálatát kérte.
Álláspontja szerint a másodfokú bíróság helytelenül
alkalmazta a Ptk. 2:45. § (1) és (2) bekezdését
azáltal, hogy véleményként értékelte a sérelmezett
kijelentéseket, mellyel a jóhírnév sérelmének
vizsgálata alól azokat kivonta, holott ezek közül
több tény elferdítésén, vagy a valóságnak nem
megfelelő tény kijelentésén alapul.
A véleményként kezelt kijelentések vonatkozásában
a Ptk. 2:45. § (2) bekezdését értelmezte tévesen a
másodfokú bíróság, melynek alapján nem találta
indokolatlanul bántónak ezeket és olyannak,
amelyek alkalmasak a felperes hátrányos társadalmi
megítélésére.
Nem értékelte összességében a rendelkezésre álló
bizonyítékokat, hanem az eljárási és anyagi jogi
jogsértéseket egymástól függetlenül kezelte,
azonban az érdemi döntés szempontjából ezekről
ugyan dönteni külön kellett, azonban az egymással

Munkaügyi Szakág

[52]

[54]

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]
[63]

[64]
[65]

[66]

való szoros összefüggésüktől nem tekinthetett volna
el, ezáltal sérült a Pp. 279. §-a.
A másodfokú bíróság megállapította, hogy a
munkáltató a tisztességes eljárás követelményét
megsértette felperessel szemben, és az Mt. 7. § (1)
bekezdésében írt jogos felperesi érdekek
csorbításában megnyilvánuló joggal való visszaélést
is fennállónak találta, azonban nem vonta le a
megfelelő jogkövetkeztetést.
Jelen ügyben az elutasítás valódi oka az volt, hogy a
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék
vezetőjének felperessel szemben érzett ellenszenve
miatt a tanszékek között ne legyen feszült hangulat,
ezért nem engedték, hogy a felperes másik
tanszéken hirdessen témát.
Az egyértelmű objektív mutatók hiányában a
szubjektív értékelés nyert teret. Ennek során nem az
oktatói–kutatói
minőségben
megnyilvánuló
alkalmasság, hanem az azon kívüli szempontok
motiválták a döntéshozókat.
Sem tudományos, sem szakmai vitának nem
nevezhetőek a szavak általánosan elfogadott
jelentése alapján a jegyzőkönyvekben rögzített, a
DIT ülésein elhangzott kijelentések. Önmagában
valóban az lett volna jogszerű, ha az alkalmassággal
kapcsolatban objektív és szubjektív mérce alapján
folytat eljárást a tanács, jelen esetben azonban nem
ez történt.
A jóhírnév sérelmével kapcsolatban a felperes arra
hivatkozott, hogy a döntést megalapozó, a DIT
ülésein elhangzott és jegyzőkönyvezett kijelentések
közül több is alkalmas volt erre. Maguk a tanács
tagjai is megállapították, hogy nem rendelkeznek
objektív mércével, végső soron mégis erre
alapították a döntésüket.
Az a kijelentés, miszerint „az elmúlt 5 évben 5
publikáció
jelent
meg”
nem
tekinthető
véleménynek, hiszen a számszerűsített publikáció
kizárólag tény lehet. Tekintettel arra, hogy tanács
rendelkezésére álltak az objektív számadatok, nem
lehet egyszerű tévedésnek feltételezni azokat a
kijelentéseket, amelyek a publikációk számára
vonatkoznak, így 5 publikációt jelöltek meg 28
helyett. A tények ilyen módon való elferdítésének
az oka egyértelműen a tanács motivációja volt arra,
hogy valamiképpen a felperes alkalmatlanságára
találjanak bizonyítékot.
Az „érdemi tudományos teljesítményt nem fejt ki”
és a „leggyengébb a tudományos teljesítménye”
kijelentések is tényállítást tartalmaznak.
Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az ülésen
elhangzottakkal szemben a felperes minden
alkalommal „alkalmas” és „kiválóan alkalmas”
minősítéseket kapott a munkáltatótól, melyek
többek között a TÉR táblázat adatain alapultak.
A becsület megsértése tekintetében is téves következtetésre jutott a másodfokú bíróság (Ptk. 2:45. §).
A „felmentését lehetett volna kezdeményezni” és
„fel kellene mutatni valamit” kijelentés olyan
véleménynyilvánítás,
melyet
dr.
H.
Cs.
dékánhelyettesi pozíciójára hivatkozással tett,
hitelesítve és nyomatékosítva ennek a kijelentésnek
a súlyát. Ebben a tekintetben azonban soha
semmilyen visszajelzés a felperes részére nem
érkezett.
A „produktuma gyenge, színvonaltalan” jelző
mindenképpen indokolatlanul bántó, lealacsonyító
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véleményt formál, a színvonal ugyanis nem a
mennyiség mutatója, hanem a minőségé.
A „magyarázza a bizonyítványt” durván sértő
kifejezés, semmiképpen sincs helye még egy
tudományos szakmai vitában sem. Kifejezetten
bántó, lealacsonyító hatású.
A felperes hivatkozott az Alkotmánybíróság
36/1994. (VI. 24.) AB számú határozatának
indokolására, melynek értelmében a szabad
véleménynyilvánításhoz való jog korlátját jelenti
a
valótlan
tényállítás.
A
szabad
véleménynyilvánításhoz való jog is olyan
alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel
gyakorolható, és a közlő félnek mindent el kell
követnie azért, hogy valótlan tények állítása ne
történjék meg.
A felperes álláspontja szerint mind jóhírnevét, mind
becsületét megsértették, ezért alappal tarthat igényt
sérelemdíjra.
A Ptk. 2:52. §-a rendelkezik a sérelemdíjról, kiveszi
a sérelemdíj intézményét a felróhatóságtól független
szankciók közül, és az ott írt feltételek mellett a
kártérítésre vonatkozó kritériumrendszert támasztja
alá. A jogerős ítélet által megállapított tisztességes
eljáráshoz való jog sérelme, valamint a joggal való
visszaélés megvalósulása a fent írtak szerint
egyértelműen megalapozza alperes részéről a
felróhatóságot, amely alapján a felperes joggal
tarthat igényt sérelemdíjra.
Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős
ítélet „helybenhagyását” kérte.
Álláspontja szerint megállapítható, hogy egy
tudományos tanács, azaz a DIT ülésén a felperes
témakiíró alkalmassága kapcsán tudományos
munkájának megítéléséről folyt szakmai vita, így
értékelték hivatkozási mutatóját, konferencián való
részévételét, hazai és nemzetközi publikációjának
hiányát, illetve annak jellemzőjét. Ezek a
megállapítások és az ezekkel összefüggésben tett
kijelentések nem minősülhettek indokolatlanul
bántónak, hiszen mindegyik kijelentés egy-egy
szakmai véleményhez kapcsolódott, továbbá a
felperes társadalmi megítélésének hátrányos
befolyásolására sem voltak alkalmasak. Mindez zárt
körben, szakmai tevékenységével összefüggésben
hangzott el. Ebből következően személyiségi
jogsértés nem valósult meg, a felperes sérelemdíj
iránti igénye alaptalan.

A Kúria döntése és jogi indokai
[73] A felülvizsgálati kérelem nem megalapozott.
[76] A felperes felülvizsgálati kérelmében kizárólag a
sérelemdíj iránt előterjesztett kereseti kérelmét
elutasító jogerős döntést támadta változatlanul
állítva, hogy az alperes jóhírnevét és becsületét sértő
kijelentései ellentételezés nélkül maradtak. Így jelen
eljárásban a Kúriának kizárólag ebben a körben volt
lehetősége vizsgálódni.
[77] A Ptk. 2:45. § (1) bekezdése szabályozza a
becsülethez és a jóhírnévhez fűződő jog
megsértésének módját. Eszerint a becsület
megsértését jelenti különösen a más személy
társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására
alkalmas, kifejezésmódjában indokolatlanul bántó
véleménynyilvánítás, míg a jóhírnév megsértése
valósul meg különösen, ha valaki más személyre
vonatkozó és e személyt sértő valótlan tényt állít
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vagy híresztel, valamint valós tényt hamis színben
tüntet fel.
A felperes felülvizsgálati kérelmében a jóhírnév
megsértése körében sérelmezte azon megállapítást,
miszerint 5 év alatt 5 publikációja jelent meg, mivel
az véleménye szerint helyesen 28 publikáció volt.
A másodfokú bíróság ítéletében a joggal való
visszaéléssel összefüggésben arra a megállapításra
jutott, miszerint sem a DIT, sem a rektor
határozatából nem derül ki pontosan, hogy a
publikációs követelmények körében mit tekintettek
irányadónak, illetve mit fogadtak el a felperes
teljesítéseként. A rendelkezésre álló adatokból
következően kizárólag a tanúmeghallgatás tekinthető ebből a szempontból figyelembe vehetőnek.
Helyes a másodfokú bíróság érvelése: mivel a
publikációs követelményeket illetően objektív
szempontok nem álltak rendelkezésre, így a
hivatkozott mennyiségi mutató (5 év alatt 5
publikáció) csak látszólag ténymegállapítás,
valójában véleménynyilvánításként értékelhető.
A felperes által sérelmezett azon kinyilatkoztatások,
hogy „érdemi tudományos tevékenységet nem fejt
ki”,
illetve
„leggyengébb
a
tudományos
teljesítménye” ugyancsak véleménynyilvánításként
értékelhetőek.
Arra a felperes helyesen hivatkozott, hogy ezen
megállapításokat nem lehet kiragadva értelmezni és
értékelni. Dr. H. Cs. a véleményét mondta el, amit
azzal is alátámasztott, hogy korábban dékánhelyettes volt, így nagyobb rálátással rendelkezett a
felperes munkájára. A jegyzőkönyv tanúsága szerint
azonban ennek a ténynek, illetve az általa
elmondottaknak a jelenlévők kiemelt jelentőséget
nem tulajdonítottak, az általa állítottak a szövegkörnyezet alapján nem voltak tényként értékelhetőek.
A felperes maga is úgy nyilatkozott felülvizsgálati
kérelmében, hogy a TÉR rendszer „önkéntesen,
önbevalláson” alapult, vagyis annak objektivitása
ugyancsak nem állapítható meg. Ebből következően
a dr. H. Cs. által állítottak mint tények valóságalapját mindez nem támasztja alá.
A törvény szövegéből ugyan nem következik, hogy
a jóhírnév sérelme csak valótlan tény állításával
(híreszteléssel) vagy való tény hamis színben való
feltüntetésével valósulhat meg, a törvény e
fordulatot ugyanis a „különösen” szóval vezeti be.
A bírói gyakorlat szerint azonban a jóhírnév
sérelmét a más személyre vonatkozó, azt sértő,
valótlan tényállítás, valamint a való tény hamis
színben való felültetése valósítja meg. A közlés
hangneme egyéb személyiségi jogot sérthet, de nem
jár a jóhírnév sérelmével. Nem jelenti a jóhírnév
sérelmét az értékítélet, véleménynyilvánítás, bírálat
akkor sem, ha a fél (jelen esetben a felperes) a róla
állítottakat magára nézve sérelmesnek találja, a
közfelfogás lehet az elbírálás zsinórmértéke, hogy
az a
társadalmi megítélését hátrányosan
befolyásolja-e. A fenti három esetben azonban nem
tényállítás, hanem véleménynyilvánítás történt, az
alkalmazott hangnem pedig nem volt olyan fokban
bántó, amely a becsület sérelmét alátámaszthatta
volna.
A felperes a becsületsértés megvalósulásaként
értékelte
a
„felmentését
lehetett
volna
kezdeményezni”, a „fel kellene valamit mutatni”, a
„produktuma
gyenge,
színvonaltalan”,
a
„magyarázza a bizonyítványát” kijelentéseket,
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mivel álláspontja szerint ezek korábban fel sem
merültek.
A peradatok szerint a felperes jogviszonya
megszüntetésének szükségessége valójában nem
volt kérdés, az fel sem merült, és az eljárás nem tárt
fel olyan adatokat, amelyek alátámasztották volna
annak szükségességét. Így ezen kijelentés is – egyéb
értékelhető adat hiányában – kizárólag az azt
megfogalmazó személy véleményeként volt
értékelhető.
Az
egyéb
felperes
által
sérelmezett
megnyilvánulások sem értékelhetőek másként, mint
jelenlévő személyek véleménye.
A vélemény, bírálat alapja a véleménynyilvánítás
szabadsága. A vélemény önmagában annak érték- és
valóságtartalmától függetlenül személyiségi jog
megsértésének alapjául nem szolgálhat (36/1994.
(VI. 24.) AB határozat), ezért a következetes
ítélkezési gyakorlat szerint a politikai vagy mint
jelen esetben a tudományos vitában kifejtett
vélemény
is
csak
akkor
alapoz
meg
személyiségvédelmet, ha kifejezésmódja által, a
közlési forma megválasztásával okoz sérelmet (LB
Pfv.IV.20.113/2006.; BH 2006.210.).
A rendelkezésre álló bizonyítékok, jegyzőkönyvek
alapján arra a következtetésre lehetett jutni, hogy a
DIT ülésein mint szakmai fórumon szakmai
vélemények hangzottak el a felperesről, érvek és
ellenérvek formájában. Önmagában az a körülmény,
hogy az elhangzottakat a felperes bántónak,
lealacsonyítónak érezte, nem alapozza meg sem
annak megállapítását, hogy nem szakmai kérdésben
folyt a vita, sem az általa hivatkozott becsületsértést.
Egy szakmai vita során elmondottakat kellett
értékelni, amelyek a teljes szövegkörnyezet
vizsgálata alapján nem minősültek indokolatlanul
lealázónak,
helytelenség
esetén
is
a
szempontrendszer tisztázatlansága folytán minden
alapot nélkülözőnek (BH.2003.407.II.). Ezért nem
alapozták meg a hivatkozott személyiségi jogsértést,
így a sérelemdíj iránti igényt.
A Ptk. 2:52. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy
akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat
követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért.
A bíróságok helyesen mutattak rá arra, hogy a
felperesnél az Mt. 7. § (1) bekezdésében írt jogos
érdekei csorbításában megnyilvánuló joggal való
visszaélés jogkövetkezménye a sérelmezett
határozatok megsemmisítése lehetett. A sérelemdíj a
személyiségi jogsértéshez kapcsolódik, ami azonban
jelen esetben nem volt megállapítható, így a felperes
ezirányú keresete alaptalan volt, erről az eljáró
bíróságok jogszerű döntést hoztak.
A kifejtettekre tekintettel a felülvizsgálati kérelem
jogszabálysértés megállapítására nem adott módot,
ezért a Kúria a Pp. 424. § (1) bekezdése értelmében
a jogerős ítéletet felülvizsgálattal támadott részében
hatályában fenntartotta, egyebekben (a határozat
megsemmisítése) nem érintette.
(Kúria Mfv.II.10.103/2021.)

KÖZIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM
A nem a visszatérítés helye szerinti
108
tagállamban, hanem egy másik tagállamban
letelepedett adóalanyok részére történő héa-

visszatérítés esetén, amennyiben a számlák áfa
tartalma magasabb a kérelemben megjelöltektől, az
adósemlegesség és a megfelelő ügyintézés elvét
együttesen alkalmazva, az adóhatóságnak fel kell
hívnia az adóalanyt a kérelem módostására, amely
módosítást úgy kell tekinteni, mint amelyet az eredeti
kérelem időpontjában nyújtottak be [2017. évi I.
törvény (Kp.) 36. §; 2007. évi CXVII. törvény (Áfa tv.)
244. §, 251/F. §].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A belga alapítású felperes a CHEP európai raklap
üzem tulajdonosa: az új raklapokat ő vásárolta meg,
majd adta bérbe az Európai Unió különböző
tagállamaiban működő CHEP üzemek számára. A
bérbe adott raklapok után felperes belga adószám
alatt számlázta ki a bérleti díjat.
[2] A felperes 2017. szeptember 28-án, mint a
Közösség más tagállamában letelepedett adóalany,
élve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. tv. (a továbbiakban: Áfa tv.) 244.§-ában
biztosított jogával, kérelmet nyújtott be a 2016.
január 1-től 2016. december 31-ig terjedő időszakra
belföldön beszerzett termékeket és igénybe vett
szolgáltatásokat terhelő, előzetesen felszámított áfa
visszatérítése iránt. A kérelemhez a felperes csatolta
a számlaszám/számla dátuma/számlakibocsátó/
adóalap/adó/levonható
adó/megnevezés/kódok
megnevezésű oszlopokat tartalmazó kimutatást,
valamint a kimutatásban szereplő számlákat. A
kimutatásban a felperes megjelölt olyan számlákat
is, amelyek áfa tartalmát korábban már egészben
vagy részben visszautalták részére, valamint olyan
számlákat is, amelyeknél a számla alapján a
tényleges áfa tartalom alacsonyabb volt, mint a
kérelemben megjelölt összeg. Szerepeltek továbbá a
kimutatásban olyan tételek, amelyeknél a számla
alapján a tényleges áfa tartalom magasabb volt, mint
a kérelemben megjelölt összeg.
[3] Az elsőfokú adóhatóság 2017. november 2-án 143
db számla tekintetében a gazdasági esemény
megvalósulásának
körülményeire
vonatkozó
okiratokat, nyilatkozatot kért a felperestől. A
kiegészítő adatok 2017. november 29-i beérkezése
után az elsőfokú adóhatóság a kérelemnek részben
helyt adott: engedélyezte 254 636 343 forint áfa
visszatérítését, elutasította 92 803 004 forint áfa
visszatérítését. A visszautasításra részben azért
került sor, mert a kért összeget korábban már vagy
teljes egészében, vagy részben visszautalták,
részben pedig azért, mert az Áfa tv. 247.§ (3)
bekezdése nem teszi lehetővé a számlában
szereplőnél magasabb adótartalom visszautalását.
Azokban az esetekben, ahol a kérelemhez tartozó
kimutatásban szereplő áfa tartalom alacsonyabb
volt, mint a mellékelt számla szerinti áfa tartalom, a
kimutatásban megjelölt összeg visszatérítéséről
rendelkezett az elsőfokú adóhatóság.

[4] Az alperes a 2235518878 számú határozatával
helybenhagyta az elsőfokú döntést. Indokolása
szerint a visszatéríteni kért összeg a kérelem
leglényegesebb tartalmi eleme, megváltoztatása új
kérelmet eredményez. A felperesi fellebbezésben
hivatkozott adminisztratív tévedés kijavítása is ilyen
új kérelem lenne. A felperes esetében az új kérelem
benyújtására azért nem volt mód, mert bár az
érintett tárgyév tekintetében a felperes már a követő
tárgyév, azaz 2017 januárjától jogosult volt a
kérelem benyújtására, de erre csak 2017.
szeptember 28-án került sor, és a jogvesztő határidő
2017. szeptember 30-án letelt. A visszatéríteni kért
összeg téves feltüntetése és a benyújtás időpontja a
felperes terhére esik. A felperes esetében a tényállás
egyértelműen megállapítható volt, nem volt szükség
hiánypótlásra. Nem várható el az adóhatóságtól,
hogy a kérelem hibás kitöltése esetén
meggyőződjön a hiba okáról.
A kereseti kérelem
[6] A felperes keresetében azon számlák tekintetében
kezdeményezett bírósági jogorvoslatot, amelyeknél
a kimutatás adataira való hivatkozással a számlában
megjelenő tényleges adótartalomnál alacsonyabb
összegben állapították meg a visszatérítendő áfa
összegét. A kereseti kérelem 31 db számlára, illetve
66 329 980 forint irányult, mivel azok között
szerepelt olyan számla is, amelynek egy részét az
adóhatóság korábban már visszautalta. Álláspontja
szerint sem az Áfa tv., sem az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. tv. (a továbbiakban: Art.)
szabályai alapján nem lett volna mellőzhető a
kimutatás és a csatolt számlák közötti ellentmondás
feloldása, így megalapozatlan az alperesi tényállás.
Az elsőfokú ítélet
[7] Az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével elutasította a
felperes
keresetét.
Indokolása
szerint
a
visszatéríttetés joga, az eljárás megindítása, a
visszatéríttetéssel
érintett
áfa
összegének
meghatározása a kérelmező/felperes kezében van. A
felperes hivatkozása kiüresítené a kérelem
intézményét, mivel abban az esetben elegendő lenne
a csupán a visszatéríttetési jog alapját képező
számlák csatolása, és – az arányosítás esetét kivéve
– adóhatóságnak kötelessége lenne minden esetben
elrendelni a számlák alapján járó maximális
adóösszeg visszafizetését. Az alperesnek csak akkor
van lehetősége a kiegészítő adatok kérésére, ha azok
szükségesek a megalapozott döntéshez, vagy a
lényeges információ hiányzik, de jelen esetben ez
nem állt fent. Az alperes vonatkozó érvelése
okszerű és így helytálló volt.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[8] A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős
ítélet hatályon kívül helyezését és a kereseti
kérelemnek helyt adó döntést kért. Álláspontja
szerint a jogerős ítélet sérti a Tanács 2006.
november 28-i, a közös hozzáadottértékadórendszerről szóló 2006/112/EK irányelv (a
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továbbiak: HÉA irányelv) 1. cikk (2) bekezdésében
foglalt adósemlegesség elvét. Az elsőfokú bíróság
figyelmen kívül hagyta az adóeljárás garanciális
alapelvét, mindössze a visszatérítési eljárás
technikai szabályainak való megfelelést vizsgálta.
[10] A tanács elnöke a Kfv.4. sorszámú végzésével
elrendelte, hogy az ügyben a Kúria öt hivatásos
bíróból álló tanácsban járjon el.
A Kúria döntése és jogi indokai
[11] A felperes felülvizsgálati kérelme alapos.
[14] Az Áfa tv. 249.§ (1) bekezdése szerint az adóvisszatéríttetési jog érvényesítése a belföldön nem
letelepedett adóalany erre irányuló, az állami
adóhatóság jogszabályban kijelölt szervéhez címzett
írásos kérelmére történik (a továbbiakban: adóvisszatéríttetési kérelem). A 251/F.§ (1) bekezdés a)
pontja alapján abban az esetben, ha az állami
adóhatóság a rendelkezésre álló adatok, egyéb
információk alapján úgy ítéli meg, hogy az adóvisszatéríttetési kérelemről megalapozott döntés
nem hozható, a 251/E. § (1) bekezdésében
meghatározott
határidőn
belül
–
írásos
megkereséssel – kiegészítő adatokat, egyéb
információkat kérhet a belföldön nem letelepedett
adóalanytól.
[15] A Tanács 2008. február 12-i, a nem a visszatérítés
helye szerinti tagállamban, hanem egy másik
tagállamban letelepedett adóalanyok részére a HÉA
irányelvben előírt hozzáadottérték-adóvisszatérítés
részletes szabályainak megállapításáról szóló
2008/9/EK
irányelvének
(a
továbbiakban:
2008/9/EK irányelv) 20. cikk (1) bekezdése szerint
azokban az esetekben, amikor a visszatérítés helye
szerinti tagállam úgy ítéli meg, hogy nem áll
rendelkezésére minden lényeges információ ahhoz,
hogy határozatot hozzon a teljes vagy részleges
visszatérítésre vonatkozóan, a 19. cikk (2)
bekezdésében említett négy hónapos időszakon
belül elektronikus úton kiegészítő információt
kérhet különösen a kérelmezőtől vagy a letelepedés
helye szerinti tagállam illetékes hatóságaitól. Ha a
kiegészítő információkat a kérelmezőtől vagy
valamely tagállam illetékes hatóságától eltérő
személytől kéri, a kérés – amennyiben a kérés
címzettje rendelkezik ilyen eszközökkel – csak
elektronikus úton történhet. Szükség esetén a
visszatérítés helye szerinti tagállam további
kiegészítő információt kérhet. Az e bekezdéssel
összhangban kért információ magában foglalhatja a
vonatkozó számla vagy import okmány eredeti vagy
másodpéldányának benyújtását, ha a visszatérítés
helye szerinti tagállam indokolhatóan kételkedik
egy bizonyos követelés érvényessége vagy
pontossága tekintetében. Ebben az esetben a 10.
cikkben említett küszöbértékek nem alkalmazandók.
[16] A Kúria a felülvizsgálati kérelem elbírálása során
észlelte, hogy az irányadó uniós és nemzeti
szabályok nem tartalmaznak számszaki korlátozást
a jogvesztő határidőn belül előterjeszthető
visszatérítési kérelmek számára, azaz a kérelmezők
újabb kérelmek benyújtásával korrigálhatják
esetleges korábbi tévedéseiket. A jogvesztő
határidőhöz közeli időpontban benyújtott kérelem
esetén azonban lényegessé válik annak megfelelő
értelmezése, hogy a kérelemben és a benyújtott
számlákon szereplő áfa tartalom közötti eltérések
tisztázásának elmaradása esetén hozhat-e alperes
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megalapozott döntés a kérelemről. Ezért a Kúria
Kfv.I.35.682/2019/11. számú végzésével, az eljárás
felfüggesztését követően, előzetes döntéshozatali
eljárást kezdeményezett az Európai Unió Bírósága
(EUB) előtt, majd az EUB C-396/20. számú ítéletét
(a továbbiakban: Ítélet) követően folytatta az
eljárást.
[17] Az Ítéletben az EUB összevetette a HÉA irányelven
alapuló héa-semlegesség elvét a 2008/9/EK irányelv
szerinti héa-visszatérítési eljáráshoz kapcsolódó
megfelelő ügyintézés elvének követelményeivel. A
36. pont alapján az adólevonási joghoz hasonlóan a
visszatérítéshez való jog is az uniós szabályozás
által bevezetett közös héa-rendszer egyik alapelvét
képezi, és a főszabály szerint nem korlátozható. A
közös héa-rendszer ebből következően valamennyi
gazdasági tevékenység adóterhét illetően biztosítja a
semlegességet, függetlenül e tevékenységek céljától
és eredményeitől, feltéve, hogy az említett
tevékenységek főszabály szerint maguk is
héakötelesek. A 37. pontban rögzítette, hogy a héasemlegesség alapelve megköveteli, hogy az
előzetesen felszámított héa levonására vagy
visszatérítésére sor kerüljön, ha az anyagi jogi
követelmények teljesülnek, még akkor is, ha az
adóalany bizonyos alaki követelményeknek nem tett
eleget. A 38–42. pontokban az EUB – bemutatva a
letelepedési hely és a visszatérítési hely
tagállamainak feladatait – arra világított rá, hogy a
2008/9 irányelv 15. cikkének (1) bekezdése maga
korlátozza a héa visszatérítéséhez való jogot, amikor
úgy rendelkezik, hogy a visszatérítési kérelmet
legkésőbb a visszatérítési időszakot követő naptári
év szeptember 30-ig kell benyújtani, továbbá a
visszatérítés helye szerinti tagállam által
információk kérhetők, amelyeknek lehetővé kell
tenniük a visszatérítési kérelem egészének vagy egy
részének elbírálását. A kiegészítő információk
kérése esetében az EUB a 2008/9 irányelv általános
rendszeréből és annak 20. cikkéből a visszatérítési
eljárás minél gördülékenyebbé tételére helyezte a
hangsúlyt. A 42. pont szerint a héa-mechanizmus
semlegességének a héa teljes körű visszatérítése
révén való lehetővé tétele érdekében az információk
iránti kérelmeknek így valamennyi releváns, és ily
módon e célból szükséges információra ki kell
terjedniük.
[18] Az összevetésekre tekintettel a 46. pontban arra a
következtetésre jutott az EUB, hogy az alapügyben
szereplőhöz hasonló helyzetben mérlegelni kell az
adóalanyt terhelő kötelezettségeket és az érintett
nemzeti adóhatóságra háruló kötelezettségeket. Így
emlékeztetett arra, hogy az adóalany van leginkább
abban a helyzetben, hogy meggyőződjön azon
ügyletek tényleges megvalósulásáról, amelyek
tekintetében visszatérítési kérelmet nyújt be, és
hogy ezért – legalábbis bizonyos mértékben –
viselnie kell saját adminisztratív magatartásának
következményeit. Az adóalanyt többek között az
általa kibocsátott számlákon feltüntetett adatok,
különösen pedig a HÉA irányelv 226. cikke
rendelkezéseinek megfelelően a héa összegére és az
alkalmazandó adómértékre vonatkozó adatok kötik.
A 47. pont szerint az olyan jogvesztő határidő,
amelynek eltelte azzal a következménnyel jár, hogy
szankcionálja a nem eléggé gondos adóalanyt, nem
minősíthető összeegyeztethetetlennek a HÉA
irányelvben megállapított rendszerrel.
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[19] Ugyanakkor a 48. és 49. pontban az EUB
emlékeztetett arra, hogy amennyiben valamely
tagállam az uniós jogot hajtja végre, a megfelelő
ügyintézéshez való jogból eredő követelményeket
alkalmazni kell az adóellenőrzési eljárásban.
A megfelelő ügyintézés elve megköveteli
a közigazgatási hatóságtól, hogy a rá háruló
ellenőrzési kötelezettségek keretében valamennyi
releváns körülményre kiterjedő gondos és
pártatlan vizsgálatot folytasson le, ily módon
megbizonyosodva arról, hogy a végleges határozat
meghozatala során a lehető legteljesebb körű
és
legmegbízhatóbb
információk
álljanak
rendelkezésére. Következésképpen, ha az adóalany
a visszatérítési kérelmében hibát vagy hibákat vét,
és azokat utólag sem ő, sem az érintett adóhatóság
nem fedezi fel, a felelősség nem terhelhető az
említett adóhatóságra, kivéve, ha az említett hibák
könnyen
észlelhetők,
amely
esetben
az
adóhatóságnak képesnek kell lennie e hibáknak a
megfelelő ügyintézés elve alapján rá háruló
ellenőrzési
kötelezettsége
keretében
való
megállapítására.
[20] A továbbiakban ezen kivétel körében vizsgálódva az
EUB, hangsúlyozva, az adóalany feladata, hogy
különös figyelmet fordítson kérelme tartalmára, azt
állapította meg az 53. pontban, hogy amennyiben az
adóhatóság a megfelelő ügyintézés elve alapján és a
héa-semlegesség elvével összhangban a kérelmének
módosítására hívja fel az adóalanyt azt követően,
hogy a hatóság az e kérelmet érintő hibát tárt fel, a
módosításra irányuló kérelem az eredeti kérelemhez
kapcsolódik, azt úgy kell tekinteni, mint amelyet ez
utóbbi kérelem időpontjában, vagyis az alapügyben
szóban forgó körülmények között a jogvesztő
határidő lejártát megelőzően nyújtanak be. Az 54. és
55. pontokban az EUB a felhívást abból a
szempontból is szükségesnek tartotta, hogy
amennyiben az érintett adóhatóság az adóalany
kellően feltárt hibáját követően bizonyossággal meg
tudja állapítani az adóalany részére visszatérítendő
héa összegét, a megfelelő ügyintézés elve
megköveteli vele szemben, hogy erről kellő
gondossággal tájékoztassa az adóalanyt annak
érdekében, hogy felhívja őt a visszatérítési
kérelmének módosítására, hogy annak helyt
adhasson. Ezenkívül ilyen felhívás hiányában az
érintett tagállam adóhatósága aránytalanul sértené a
héa-semlegesség elvét azáltal, hogy megtagadja az
adóalannyal szemben azt a héát, amelynek
visszatérítésére az jogosult, jóllehet a közös héarendszer célja az, hogy a vállalkozót teljes
egészében mentesítse valamennyi gazdasági
tevékenysége keretében fizetendő vagy megfizetett
héa terhe alól.
[21] Az EUB végső következtetése szerint a nem a
visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy
másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a
2008/9/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdését az
adósemlegesség és a megfelelő ügyintézés elvére
tekintettel úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes,
ha a visszatérítés helye szerinti tagállam
adóhatósága – amennyiben adott esetben az
adóalany által szolgáltatott kiegészítő információk
alapján, meggyőződött arról, hogy az előzetesen
ténylegesen felszámított hozzáadottérték-adónak a
visszatérítésre irányuló kérelemhez kapcsolódó
számlán feltüntetett összege magasabb az e
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kérelemben szereplő összegnél – csak az utóbbi
összeg erejéig téríti vissza a hozzáadottérték-adót,
anélkül
hogy
előzetesen
az
általa
legmegfelelőbbnek tartott módon, a kellő
gondossággal felhívná az adóalanyt arra, hogy olyan
kérelem útján módosítsa a visszatérítési kérelmét,
amelyet úgy kell tekinteni, mint amelyet az eredeti
kérelem időpontjában nyújtottak be.
[22] A Kúria az Ítélet alapján a perbeli tényállás mellett
alkalmazandó nemzeti és uniós jogot egyértelműnek
értékelte, további értelmezést nem tartott
szükségesnek. Az Ítéletben foglalt levezetést
alkalmazva azt állapította meg, hogy az alperes
ugyan helyesen járt el akkor amikor a kérelemhez
kötöttség elvét alkalmazta, tévedett azonban akkor,
amikor a kérelemhez csatolt, a kérelemnél
magasabb áfa összeget tartalmazó számlák esetében
nem tisztázta a tényállást, különös tekintettel arra,
hogy a gazdasági események megvalósulásának
körülményeire vonatkozó okiratok, nyilatkozatok
bekérésével a kérelem adatainak valóságtartalmát
érintő bizonyítási eljárást folytatott le.
[23] Mindezekre tekintettel a Kúria a Kp. 121. § (1)
bekezdés b) pontja alapján a jogerős ítéletet
megváltoztatta,
az
alperesi
határozatot
megsemmisítette a kérelemnél magasabb összeget
tartalmazó számlák esetében, és az alperest új
eljárás lefolytatására kötelezte. A kötelezés során a
Kúria figyelemmel volt arra, hogy a másodfokú
határozatból megállapíthatóan a fellebbezésben a
felperes már a pótolta a kérelem- és a kérelemnél
magasabb összeget tartalmazó számlák esetében a
hiányt, így az új eljárás az alperes által is
lefolytatható.
(Kúria Kfv.I.35.561/2021.)
A nemzeti letelepedési engedély iránti
kérelem elbírálása során a közbiztonságra
109
való veszélyesség értékelésénél, az engedély megadását

kógens módon kizáró, valódi, közvetlen és súlyos
közrendre való veszélyesség megállapítására a
szabálysértési eljárást megalapozó közlekedési
szabályszegések – főszabály szerint – nem alkalmasak
[2007. évi II. törvény (Harmtv.) 33. § (1) bek. c) pont,
(2) bek., 87/B. §; 2007. évi I. törvény (Szmtv.) 94. § (2)
bek. c) pont; 114/2007. (V. 24.) Korm.rendelet (Vhr.)
37. § (1) bek., 97/A. § (1) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes afgán állampolgár 1995 óta tartózkodik
Magyarország területén, bevándorlását a JászNagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztálya az 1995. május 16.
napján kelt 40/2370-1995. számú határozatával
engedélyezte. A felperes részére legutóbbi kérelme
alapján került kiállításra a 2019. április 14. napjáig
érvényes állandó tartózkodási kártya. A felperes
1994. november 12. napján kötött házasságot,
házasságából négy gyermek született, akikkel egy
háztartásban élnek.
[2] A felperes 2019. február 25. napján terjesztett elő
nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet az
elsőfokú idegenrendészeti hatóságnál. Az elsőfokú
hatóság 2019. május 8-án kelt 106-117974/14/2019-L számú határozatával a kérelmet
elutasította. A döntés ellen előterjesztett fellebbezés
folytán meghozott – az elsőfokú döntést
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[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

helybenhagyó – határozattal szemben a felperes
által előterjesztett kereset folytán eljárt Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 2020.
február 21. napján kelt 8.K.33.385/2019/15. számú
ítéletével a 106-L-19183/5/2019. számú alperesi
határozatot megsemmisítette, és a másodfokú
hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. A
megismételt eljárásra a hatóság számára a tényállás
teljes körű tisztázását, e körben a felperes személyes
körülményeinek teljes körű feltárását és a II. rendű
alperes mint másodfokú szakhatóság erre vonatkozó
tájékoztatással és a felperes fellebbezésének megküldésével történő ismételt megkeresését írta elő.
A felperessel szemben 2013. és 2018. év között
nyolc alkalommal került sor szabálysértés
elkövetése miatt helyszíni, illetőleg közigazgatási
bírság
alkalmazására
(pl.
biztonsági
öv
bekapcsolásának
elmulasztása,
mobiltelefon
használata, irányjelző használatának elmulasztása,
tehergépjármű műszaki érvényességének lejárata
miatt).
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: BRFK) XXI. kerületi Rendőrkapitánysága
2016. február 13. napján 01210-318/2016/bü.
számon a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi
C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 236. § (1)
bekezdésébe ütköző és aszerint minősülő közúton,
illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi
meghajtású jármű vezetésével, ittas állapotban
elkövetett járművezetés vétsége miatt indított
eljárást. A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróság BPK-416/2016/3. számú, 2016. június 15én jogerőre emelkedett ítéletében a felperessel
szemben 150 000 forint pénzbüntetést és tíz hónap
közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki.
A BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság
01060/3986/2015.bü. számon folytatott eljárást a
felperessel szemben a 2015. december 22-én
elkövetett cselekmény miatt. A Pesti Központi
Kerületi Bíróság a Btk. 334. § (1) bekezdésébe
ütköző garázdaság vétsége miatt 2018. március 7.
napján jogerőre emelkedett 14.B.VI.10.890/
2017/21. számú ítéletében a felperest 100 000 forint
pénzbüntetésre ítélte.
Az I. rendű alperes a megismételt eljárásban a
felperes személyi körülményeinek ismertetésével és
mellékelve az elsőfokú határozattal szemben
előterjesztett felperesi fellebbezést ismételten
megkereste a II. rendű alperest szakhatósági
állásfoglalás kiadása érdekében. A II. rendű alperes
2020. július 8. napján kelt 29000/18067-2/2020.Ált.
számú szakhatósági állásfoglalásában az elsőfokú
állásfoglalással egyezően a felperes nemzeti
letelepedés iránti kérelmének engedélyezését nem
javasolta,
megállapítva,
hogy
a
felperes
tartózkodása
veszélyezteti
Magyarország
közbiztonságát, mert ittasan vezetett és számtalan
egyéb közlekedési szabálysértést követett el.
Az I. rendű alperes a 2020. július 31. napján kelt
106-L-3690/13/2020. számú határozatában az
elsőfokú hatóság – a nemzeti letelepedési engedély
kiadása iránti kérelmét elutasító – határozatát
helybenhagyta, figyelemmel a Terrorelhárítási
Központ és az Alkotmányvédelmi Hivatal kifogást
nem emelő, illetve a II. rendű alperes kifogást emelő
szakhatósági véleményére.
Indokolásában a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyek beutazásáról

és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény
(a továbbiakban: Szmtv.) 94. § (1)–(3) bekezdéseit,
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról
és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
(a továbbiakban: Harmtv.) 33. § (1) bekezdés c)
pontját és (2) bekezdését, a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Vhr.) 97. § (1) és 97/A. § (1) bekezdéseit felhívva
leszögezte, hogy a megismételt eljárás során
megállapítást nyert, miszerint a felperessel szemben
több alkalommal büntető-, illetve szabálysértési
eljárások indultak.
[9] Hangsúlyozta, hogy a bíróság által elrendelt
megismételt eljárásban a felperes nemzeti
letelepedési engedély iránti kérelmét a korábbi
közigazgatási perben keletkezett iratok és a bíróság
ítéletének tükrében ismételten megvizsgálta,
ezt követően kereste meg ismételten a II. rendű
alperest, aki mindezen tények értékelésével
alakította ki szakhatósági állásfoglalását. Ebben
leszögezte, hogy a felperes nem tanúsít jogkövető
magatartást, a letelepedése veszélyt jelent
Magyarország közbiztonságára, ezért a nemzeti
letelepedési kérelmének engedélyezését nem
javasolta. Kiemelte, hogy a II. rendű alperes
szakhatósági állásfoglalása a Harmtv. 87/B. § (4)
bekezdése alapján kötelező számára, így az abban
foglaltaktól nem térhetett el. Kifejtette, hogy a
szakhatóság az állásfoglalását, valamint határozati
döntését a felperes személyes körülményeinek
vizsgálatát követően alakította ki. Nem vitásan a
felperes magyarországi gazdasági társaság önálló
képviseletre jogosult tagja, továbbá négy magyar
állampolgár gyermek édesapja, akitől azonban
elvárható, hogy mind a gazdasági társaságban, mind
a családban betöltött meghatározó szerepe miatt
példamutató és jogkövető magatartást tanúsítson.
[10] Ezzel szemben a felperes 2013–2018. években két
bűncselekményt és több szabálysértést követett el,
esetenként egy éven belül több alkalommal.
Kifejtette, hogy a fogadó állam területén eltöltött
jelentős idő önmagában nem jelenti a társadalomba
való sikeres beilleszkedést. Az a tény, hogy a
felperessel szemben ez idő alatt több alkalommal
büntető- és szabálysértési eljárások indultak és
büntetések kerültek kiszabásra, a társadalmi
integráció csekély mértékét támasztja alá. A
garázdaság kihívóan közösségellenes, erőszakos
magatartásnak minősül, amely a hatályos jogrend
szabályait nagymértékben sértette. Az ittas
járművezetés vétsége, valamint a számos
közlekedési szabálysértés azt mutatja, hogy a
felperes az alapvető közlekedési szabályokat nem
tartja tiszteletben, az ittas járművezetéssel veszélybe
sodorta a közúti közlekedés többi résztvevőjét,
emellett saját személyét is. A felperes ezen
magatartása megalapozza a jelen idejű, valós
közrendi veszélyt, különös figyelemmel az
elkövetett
bűncselekmények
jellegére
és
gyakoriságára.
[11] Összegzésében megállapította, hogy a felperes nem
tanúsít
a
társadalmi
együttélés
alapvető
szabályainak megfelelő jogkövető magatartást,
magyarországi
tartózkodása
során
olyan
büntetőjogi, illetve szabálysértési tényállásokat
merített ki, amelyek sértik a köznyugalomhoz, a
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közúti közlekedés biztonságához, az abban
résztvevők életének, testi épségének megóvásához,
továbbá a kiskorúak minden irányú fejlődésének
védelméhez fűződő társadalmi érdeket. Mindezek
alapján leszögezte, hogy a felperes az Szmtv. 94. §
(2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeket nem
teljesíti, a Harmtv. 33. § (1) bekezdés c) pontjában
és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok miatt a
nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmét el
kellett utasítani.
A kereseti kérelem és a védirat
[12] A felperes keresetében az alperes határozatának
elsőfokú határozatra kiterjedő megsemmisítését, és
a hatóság új eljárás lefolytatására utasítását kérte.
[19] Az I. rendű alperes védiratában a határozatában
foglalt indokait fenntartva a felperes keresetének
elutasítását kérte azzal, hogy döntése nem
jogszabálysértő, annak indokolása részletesen
tartalmazza, hogy a felperes kérelmének
elutasítására mely okokból került sor. Kiemelte,
hogy a megismételt eljárásban a bíróság előírásának
megfelelően eleget tett a tényállás teljes körű
tisztázására
vonatkozó
kötelezettségének,
teljeskörűen
feltárta
a
felperes
személyi
körülményeit, a II. rendű alperes az arányosság
követelményét betartva részletesen és kimerítően
indokolta állásfoglalását, a felperes által elkövetett
cselekmények és a kizáró ok közötti logikai
kapcsolatot is feltárva, melyet döntése során
kötelezően figyelembe kellett vennie.
[20] A II. rendű alperes védiratában a felperes
keresetének elutasítását kérte, hangsúlyozva, hogy a
szakhatósági állásfoglalása részletesen tartalmazza,
hogy a nemzeti letelepedési engedély kérelem
teljesítése
mely
bűncselekmények,
illetve
közlekedési szabályszegések elkövetése miatt nem
indokolt.
A jogerős ítélet
[21] A törvényszék ítéletével a felperes keresetét
elutasította.
Indokolásában
a
közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 97. § (4) bekezdésében, a
Harmtv. 92/C. § 24. pontja folytán alkalmazandó
123. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltakat felhívva
leszögezte, hogy a hatóságnak a megismételt eljárás
során a korábbi bírósági ítéletben foglaltak szerint
kellett eljárnia, ezért elsődlegesen arról kellett
döntenie, hogy az alperes határozata a bíróság
korábbi
8.K.33.385/2019/15.
számú
ítélete
iránymutatásában foglaltaknak megfelel-e.
[22] Megállapította, hogy az I. rendű alperes széles körű
tényfeltárást végzett az ítéletben szereplő
iránymutatás alapján, és vizsgálta a felperes
személyi, családi, gazdasági helyzetét, valamint
ismételten megkereste a másodfokon eljárt
szakhatóságot a már feltárt tények és a felperesi
fellebbezés rendelkezésre bocsátásával.
[23] Leszögezte,
hogy
a
II.
rendű
alperes
állásfoglalásában részletesen értékelte a felperes
által sem vitatottan megvalósult bűncselekményeket
és
szabálysértéseket,
azok
közrendre,
közbiztonságra
veszélyességének
értékelését
elvégezte, az I. rendű alperes pedig az ismételten
bekért szakhatósági állásfoglalásra figyelemmel
hozta meg döntését, amelyben összegezte és
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rendszerezte az ítéletben szereplő iránymutatás
alapján az összes információt.
Az Szmtv. 94. § (1)–(3), a Harmtv. 33. § (1)–(2),
87/B. § (4) bekezdéseit és a Vhr. 97/A. §
(1) bekezdését felhívva kifejtette, hogy jelen eljárás
kérelemre indult, így a kérelemben előadottak
jelölték ki az eljárás kereteit. A felperes érdekkörébe
tartozott mindazon tények és bizonyítékok
előterjesztése, amelyek a nemzeti letelepedési
engedély iránti kérelmét megalapozzák. A kógens
jogszabályi rendelkezésektől ugyanakkor a
hatóságok nem térhettek el. Hangsúlyozta, hogy a
felperes esetén a II. rendű alperes által kibocsátott
szakhatósági állásfoglalás a Harmtv. 87/B. § (4)
bekezdése értelmében kötelező erővel bír, amely
alátámasztotta, hogy a felperessel szemben a
Harmtv. 33. § (1)–(2) bekezdése alapján kizáró ok
áll fenn.
A felperes érvelésével szemben a személyes
körülmények és a feltárt bűncselekmények, illetve
szabálysértések közötti arányosítás megtörtént. A
felperes családi, jövedelmi viszonyaitól függetlenül
a társadalomba történő integráció alapját jelenti a
jogszabályoknak megfelelő életvitel. Rámutatott
arra, hogy a határozatlan idejű státusszal járó
nemzeti letelepedési engedély iránti kérelemnél
különös hangsúllyal figyelembe veendő szempont a
törvénytisztelő magatartás, amely a rendelkezésre
álló tényadatokkal együtt került értékelésre.
Kiemelte, hogy e körben nem a bűncselekmény
súlyossági fokának van jelentősége, mivel az a
büntetés kiszabásánál érvényesült, hanem annak,
hogy a felperesi magatartás milyen fokban
veszélyes a társadalomra. Ha megindult a büntetőés a szabálysértési eljárás és annak során büntetés
kiszabására került sor, az már elérte azt a szintet,
amelyet a jogalkotó jogellenes magatartásként
szankcionált.
Leszögezte, hogy a döntés az Európai Parlament és
a Tanács 2004/38/EK irányelvben (a továbbiakban:
Irányelv) meghatározott VI. fejezet 27. cikkében
megfogalmazott általános elvekre és indokokra is
kiterjedt. A 2013–2018. évek között megvalósult
garázdaság és ittas járművezetés, továbbá a
többszörös
közlekedési
szabálysértés
nem
egyeztethető össze a jogkövető magatartással, amely
egy állandó magasabb szintű státusz megszerzésénél
elsődleges szempont. Helyesen került értékelésre,
hogy az elkövetett cselekmények időben rendkívül
közel estek a kérelem benyújtásának időpontjához,
éveken keresztül ismétlődő szabályszegések voltak,
így önmagában az a felperesi érvelés sem fogadható
el, hogy a legutóbbi szabálysértés 2018-ban volt,
azóta semmilyen cselekményt nem követett el.
Mindezek alapján leszögezte, hogy az I. rendű
alperes a kötelezően figyelembe veendő II. rendű
alperesi szakhatósági állásfoglalással együtt
okszerűen jutott arra a következtetésre, hogy a
felperes letelepedésével kapcsolatosan kizáró ok áll
fenn, mert letelepedése veszélyezteti Magyarország
közrendjét, közbiztonságát.

A felülvizsgálati kérelem és az ellenkérelmek
[28] A felperes a felülvizsgálati kérelmében a
törvényszék ítéletének hatályon kívül helyezését és
az ügyben eljárt bíróság új eljárás lefolytatására és
új határozat hozatalára utasítását, másodlagosan a
jogerős ítélet megváltoztatását és a közigazgatási
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cselekmény
megsemmisítését,
valamint
a
közigazgatási szerv új eljárás lefolytatására
kötelezését kérte.
Az irányadó jogszabályi rendelkezésekre, valamint
az Irányelv vonatkozó rendelkezéseire utalva
kifejtette, hogy az I. és a II. rendű alperes egyaránt
elmulasztotta vizsgálni, hogy a folyamatban volt
eljárások alapján a személyes magatartása valódi,
közvetlen és súlyos veszélyt jelent-e a társadalom
meghatározott érdekére, tekintettel arra, hogy
kizárólag ezen feltételek együttes megléte esetén
alkalmazható a korlátozó intézkedés. Érvelése
szerint a korábbi büntető ítéletek önmagukban nem
szolgálhatnak
a
letelepedési
engedély
megtagadásáról szóló érdemi határozat alapjául.
Kifejtette, hogy a hatóság döntése az ügyhöz
közvetlenül nem kapcsolódó, vagy általános
megelőzési megfontolásokon nem alapulhat.
Hivatkozott továbbá az Európai Unió Bírósága (a
továbbiakban: EUB) 67/74. számú Bonsignore és a
30/77.
számú
Bochereau-ügyben
elfoglalt
álláspontokra. Hangsúlyozta, hogy közrendi,
közbiztonsági ok értékelésénél a személyi
körülményeit,
a
tagállamban
tartózkodása
időtartamát, életkorát, egészségi állapotát, családi és
gazdasági helyzetét, társadalmi és kulturális
integrációját egyaránt figyelembe kell venni.
Kiemelte, hogy az alapeljárásban az elsőfokú
szakhatóságként
eljáró
Budapesti
Rendőrfőkapitányság az állásfoglalását nem indokolta,
a megismételt eljárásban pedig a II. rendű
alperes indokai nem helytállóak, a következtetései
megalapozatlanok
és
az
arányosság
követelményének
nem
tesznek
eleget.
Hangsúlyozta, hogy vele szemben kétéves objektív
elévülési időn belül nem volt szabálysértési eljárás
folyamatban. Az elkövetett bűncselekmények
vétségek, enyhe tárgyi súlyúak, így társadalomra
veszélyességük alacsony. A szakmaiságot teljes
mértékben nélkülözi az alperesek által hivatkozott
fokozott veszélye annak, hogy a gyermekei számára
negatív példát mutat, mely megállapítás eltérő
tárgya miatt jelen eljárásban nem is értelmezhető.
Kifejtette, hogy több, mint 20 éve ugyanazon
gazdasági társaság keretein belül végzi a gazdasági
tevékenységét 10 alkalmazottal, a cégnek több száz
millió forint értékben vannak ingatlantulajdonai,
multinacionális vállalatok a partnerei, ezen felül
Cs.-n, egy magas munkanélküliséggel küzdő
településen varrodát üzemeltet, több ember
megélhetése a cégtől, így a felperestől függ.
Kifejtette, hogy magyar állampolgár feleségével
huszonöt éve él házasságban, négy gyermeket
nevelnek együtt, a felesége a négy gyermek körüli
teendőkkel és a háztartással foglalkozik, így egyedül
biztosítja a hat fős család megélhetését. Két
legnagyobb gyermeke egyetemista, a két kisebbik
gyermeke szintén tanul, sportolnak is, fiai fociznak,
lánya kézilabdázik.
Hivatkozott a diszkrimináció tilalmának elvére,
megjegyezve, hogy a megállapítás, miszerint évente
kb. egy alkalommal szabálysértési eljárás van vele
szemben folyamatban, ez azonos mérce esetén arra
vezetne, hogy valamennyi magyar állampolgár is
veszélyes a társadalomra és a közrendre, akinek
évente legalább egyszer van szabálysértési eljárása
pl. gyorshajtás miatt. Ilyen jellegű mérce
alkalmazása súlyosan diszkriminatív a felperessel
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szemben, hiszen a magyar állampolgárok esetén
nincs lehetőség arra, hogy ilyen indokkal
megállapításra kerüljön a közrendre veszélyességük.
Ezzel szemben az értékelés során nem kellő súllyal
került figyelembevételre a felperes több évtizedes
magyarországi tartózkodása, családi élete, gazdasági
életben betöltött szerepe, amelyet a hatóságok
súlytalanként értékeltek.
Álláspontja szerint a törvényszék a II. rendű alperes
állásfoglalásának, illetve az I. rendű alperes
határozatának jogszerűségéről téves következtetést
vont le, ugyanis a II. rendű alperes szakhatósági
állásfoglalása a korábbi állásfoglalás tartalmával
teljes mértékben megegyezik, ezért a korábbi
bírósági ítéletben előírt többletkövetelménynek nem
felel meg. Az ügyben eljárt törvényszék a Kp. 78. §
(2) bekezdésében foglalt mérlegelést nem végezte
el, mert okszerű következtetés nem volt levonható
arra, hogy tartózkodása a közrendre és a
társadalomra veszélyes-e, amennyiben igen, akkor
az elmúlt húsz évben miért nem jelentett veszélyt.
Az I. rendű alperes a felülvizsgálati ellenkérelmében
a törvényszék ítéletének hatályában történő
fenntartását kérte, hivatkozással arra, hogy az nem
jogszabálysértő. Hangsúlyozta, hogy a Harmtv. és a
Vhr. rendelkezései alapján a II. rendű alperes
szakhatósági állásfoglalását be kellett szereznie,
amelytől a szakkérdés tekintetében eltérni nem
lehetett. Utalt arra, hogy a felperes tévesen
hivatkozott a vonatkozó Irányelvre és az EUB
ítéleteiben foglaltakra, ugyanis 2019. január 1.
napjától személye nem esik az Szmtv. hatálya alá,
vagyis nem rendelkezik a szabad mozgás és
tartózkodás jogával. Erre figyelemmel nem kellett
vizsgálni a tartózkodási jog korlátozásának
arányosságát, és azt sem, hogy a korlátozásra csak a
felperes olyan személyes magatartása vezethet,
amely valódi, közvetlen és súlyos veszélyt jelent
Magyarország közbiztonságára.
Hangsúlyozta, hogy a közigazgatási eljárás során a
határozatlan időre szóló nemzeti letelepedési
engedély kedvezményes megszerzésére vonatkozó
kérelme került elutasításra, azonban a felperes nem
került kiutasításra Magyarországról, az EU
területéről, továbbá az idegenrendészeti hatóság
Magyarország elhagyására sem utasította, tehát
nincs elzárva attól, hogy magyarországi
tartózkodását a Harmtv. rendelkezései alapján
tartózkodási engedéllyel biztosítsa. Utalt arra, hogy
a hivatkozott Bonsignore-ügy a felperes esetében
már csak azért sem irányadó, mivel a felperes esetén
kiutasítására nem került sor.
Kiemelte, hogy a megismételt eljárás során a
korábbi ítélet iránymutatásaiban foglaltaknak
maradéktalanul eleget tett, részletesen értékelte a
felperes személyes körülményeit, a másodfokú
szakhatósági állásfoglalás pedig részletesen
tartalmazza
a
felperes
által
elkövetett
cselekményeket és azokat a körülményeket,
amelyek megalapozzák, hogy a felperes
letelepedése
veszélyezteti
Magyarország
közbiztonságát.
A II. rendű alperes felülvizsgálati ellenkérelmében
jogszabálysértés hiányában az elsőfokú ítélet
hatályában történő fenntartását kérte, leszögezve,
hogy az ítélet a rendelkezésre álló tényszerű
bizonyítékok mérlegeléséből levont okszerű
következtetésen
alapul,
ezért
érdemben
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megalapozott. Kifejtette, hogy a felperes a
köznyugalom elleni bűncselekmények körében
szabályozott garázdaság bűncselekményt elkövette,
amely
kirívóan
közösségellenes,
erőszakos
magatartásnak minősül, és alkalmas arra, hogy
másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen,
egyértelműen a társadalmi együttélés elemi
szabályaival ellentétes, közösséggel szembeszegülő
magatartást jelent. Ezen magatartása az ágazati
szabályok alapján a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alóli mentesüléstől függetlenül a kérelme
teljesítése körében értékelhető volt.
[38] Álláspontja szerint a szabálysértés mértékét elérő
cselekményekkel kapcsolatos felperesi érvelés sem
fogadható el, mert jelentéktelennek kívánja
beállítani az általa elkövetett szabálysértés szintjét
elérő
cselekményeket.
Ezen
cselekmények
jelentőséggel bírnak a letelepedéshez fűződő
feltételek, így a közbiztonságra való veszélyesség
megítélése kérdésében, mert e magatartásai a
közlekedés
biztonsága,
másodlagosan
a
közlekedésben résztvevő személyek életének, testi
épségének és egészségének a védelméhez fűződő
társadalmi érdek körében értékelendők.
[39] Mindezek alapján álláspontja megalapozott, hogy
a felperes letelepedése veszélyt jelent Magyarország
közbiztonságára. Az I. rendű alperessel egyezően
hivatkozott arra, hogy a felperes esetén a szabad
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog elsődleges
kedvezményezettjeire
vonatkozó
Irányelv
rendelkezései
nem
voltak
alkalmazhatók.
Álláspontja szerint nem volt alapos a felperesnek a
személyi körülményei értékelésének hiányára
irányuló kifogás sem, mivel azt az I. rendű
alperesnek a szakhatóság állásfoglalására tekintettel
kellett értékelnie és figyelembe vennie.
A Kúria döntése és jogi indokai
[40] A felperes felülvizsgálati kérelme az alábbiak
szerint alapos.
[41] A Kúria a felperes felülvizsgálati kérelmét a Kp.
118. § (1) bekezdés a) pont aa) és ad) alpontjainak
alkalmazásával fogadta be.
[42] A Kúria a jogerős ítéletet a Kp. 115. § (2) bekezdése
alapján alkalmazandó Kp. 108. § (1) bekezdése
szerint a felülvizsgálati kérelem és a felülvizsgálati
ellenkérelmek keretei között, az abban megjelölt
jogszabálysértések körében vizsgálta felül, amely
alapján megállapította, hogy az ügyben eljárt
törvényszék a döntés alapjául szolgáló tényállást a
szükséges mértékben feltárta, azonban az irányadó
jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel az alperes
határozatának jogszerűsége tekintetében téves
álláspontra helyezkedett.
[43] A felperes a felülvizsgálati kérelmében a II. rendű
alperes azon szakhatósági állásfoglalására alapított,
az I. rendű alperes által meghozott határozati
rendelkezést vitatta, miszerint a közbiztonságra való
veszélyessége megállapítható, ezért a nemzeti
letelepedési engedély iránti kérelmének teljesítésére
nem kerülhet sor. Azzal érvelt, hogy a bíróság által
elrendelt megismételt eljárásban sem teljesült
arányosság követelményének megfelelő vizsgálata,
mert a rendelkezésre álló iratokból nem lehet azt a
következtetést levonni, hogy a közrendre való
veszélyessége a kérelem benyújtásának időpontjára,
az eljárás időtartamára és a jövőre vonatkozóan
megállapítható. Esetében a valódi, közvetlen és
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súlyos veszélyeztetettség követelményei nem
teljesülnek, mivel a szabálysértési tényállásként
megvalósuló szabályszegések, valamint az általa
elkövetett két bűncselekmény enyhe tárgyi súlyúak.
A Kúria mindenekelőtt kiemeli, hogy a felperes, aki
a korábbiakban az Szmtv. hatálya alá tartozott,
2019. április 14. napján érvényes állandó
tartózkodási kártya birtokában terjesztett elő
nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet az
Szmtv. 94. § (2) bekezdésében meghatározott
kedvezményes feltételekkel. A kedvezményes
feltételek értelmében a hatóságnak a kérelemmel
összefüggésben számos kérdést (pl. megfelelő
lakhatás, megélhetés, egészségügyi ellátásokra
vonatkozó megfelelő biztosítás) nem kell vizsgálnia,
ugyanakkor az Szmtv. 94. § (2) bekezdés c) pontja
szerint
a
nemzeti
letelepedési
engedély
megadásának akadályát képezi, amennyiben a
letelepedéssel kapcsolatosan a Harmtv. 33. § (1)
bekezdés c) pontjában és (2) bekezdésében foglalt
kizáró okok állnak fenn.
A Harmtv. 33. § (1) bekezdés c) pontja értelmében
az a harmadik országbeli állampolgár kaphat
ideiglenes
letelepedési
engedélyt,
nemzeti
letelepedési engedélyt vagy EK letelepedési
engedélyt, akivel szemben az e törvényben
meghatározott kizáró ok nem áll fenn. A Harmtv.
33. § (2) bekezdés b) pontja értelmében nem kaphat
ideiglenes
letelepedési
engedélyt,
nemzeti
letelepedési engedélyt vagy EK letelepedési
engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár,
akinek a letelepedése veszélyezteti Magyarország
közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát.
A Vhr. 97/A. § (1) bekezdése szerint a
közbiztonságra való veszélyesség kérdésében a
hatóságnak első fokon a megyei rendőrfőkapitányságot, másodfokon az Országos Rendőrfőkapitányságot kell szakhatóságként megkeresnie
állásfoglalás adása érdekében, amely megállapítás
fő szabályként az Szmtv. 87/B. § (4) bekezdése
alapján az idegenrendészeti hatóságra a szakkérdés
tekintetében kötelező erővel bír.
Az ügyben eljárt törvényszék arra helyesen mutatott
rá, hogy a határozat jogszerűségével összefüggésben
elsődlegesen azt kellett vizsgálnia, hogy az a
korábbi ítéleti iránymutatásában foglaltaknak
megfelelt-e. A felperes azonban a felülvizsgálati
kérelmében azzal is érvelt, hogy a megismételt
eljárásban lényegében az I. és a II. rendű alperes a
korábbi
álláspontját
fenntartva
a
feltárt
szabálysértésekkel, illetve bűncselekményekkel
összefüggésben érdemi mérlegelést nem végzett,
ezért a közrendre való veszélyesség kérdésében a II.
rendű alperesi állásfoglalás és az I. rendű alperes
határozata egyaránt megalapozatlan. Utalt arra,
hogy a másodfokú szakhatósági állásfoglalás olyan
körülményeket is feltüntetett (bűncselekmény
hiányában megszüntetett csődbűncselekmény,
németországi körözés), amelyek alaptalanok és az
eljárás során nem voltak figyelembe vehetőek.
Hangsúlyozottan hivatkozott az Irányelv 27.
cikkében foglaltakra, kiemelve, hogy a közrendre
való veszélyességének megállapítására a terhére rótt
bűncselekmény esetén is csak közvetlen, valódi és
különösen súlyos esetben kerülhet sor.
A Kúria ezzel összefüggésben mindenekelőtt
rámutat arra, hogy 2019. január 1. napjával a
felperes kikerült az Szmtv. hatálya alól, így esetében

Közigazgatási Kollégium

562

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

e törvény átmeneti rendelkezései mellett a Harmtv.
rendelkezéseit
kell
alkalmazni.
Ennek
figyelembevételével az általa felhívott Irányelv VI.
fejezet 27. cikk (2)–(3) bekezdéseiben foglaltak
közvetlenül nem alkalmazhatók.
A Kúria ugyanakkor hangsúlyozza, hogy
figyelemmel az Alaptörvény XV. cikkéből fakadó
egyenlő bánásmód, valamint a Kp. 2. § (1)–(2)
bekezdéseiben
megfogalmazott
hatékony
jogvédelem és a jogvita tisztességes eljárásban
történő
elbírálásának
követelményére,
a
közbiztonságra való veszélyesség alperes általi
értékelése helytálló voltának megítélésében a
bíróság nem járhat el sematikusan. Ezért függetlenül
attól, hogy a fenti Irányelvből fakadó uniós
kötelezettség alkalmazható-e, a jogalkalmazónak –
az I. rendű alperesnek és a bíróságnak – az absztrakt
jogi normák értelmezését el kellett végeznie.
A fentiek miatt a Harmtv. szerinti közbiztonságra
való veszélyesség mint nemzeti letelepedési
engedélyt kizáró feltétel teljesülése körében nem
mellőzhető annak fogalmi értelmezése és ezzel
összefüggésben annak mérlegelése, hogy a felperes
által megvalósított szabálysértési, illetőleg büntető
tényállások e fogalom kitöltésére alkalmasak-e.
A Kúria álláspontja szerint a Harmtv. hatálya alá
tartozó személyek esetében is meg kell felelni annak
a követelménynek, hogy a veszélyesség fennállása
valódi legyen. Ellenkező eset ugyanis arra vezetne,
hogy a nem valódi vagy valótlan veszélyesség is
korlátozáshoz vezetne, amely nyilvánvalóan nem
lehet jogalkotói cél. Ezért a közbiztonságra
veszélyességnek a felperes esetén is valódinak kell
lennie, e követelménytől eltekinteni nem lehet.
A Kúria értelmezése szerint továbbá közbiztonságra
való fenyegetettség csak közvetlen formában
valósulhat meg, továbbá a fenyegetésnek súlyosnak
kell
lennie.
Amennyiben
ugyanis
e
követelményeknek nem kellene a felperes nemzeti
letelepedési engedélye körében a Harmtv. 33. § (2)
bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata körében
teljesülnie, az argumentum a contrario ahhoz
vezetne, hogy a közvetett vagy csekély súlyú
veszély is további mérlegelés nélkül a
közbiztonságra való veszélyességet megalapozná,
ezáltal a korlátozó intézkedés megtételét
eredményezné.
A Kúria hangsúlyozza, hogy jelen ügyben a felperes
a korábbiakban a házastárs családtagja révén az
Szmtv. hatálya alá tartozott. A rendelkezésre álló
idegenrendészeti
iratokból
megállapíthatóan
huszonöt éve, (de tárgyaláson tett személyes
nyilatkozata szerint ténylegesen 31 éve, hiszen már
az egyetemet is itt végezte) Magyarországon él. A
felperes az öttagú családja, közöttük a házastársán
kívül két nagykorú és két kiskorú gyermeke
eltartásáról gondoskodik, stabil vállalkozása,
varrodája és bútorüzeme van. A bútorüzemben lévő
gyártással
összefüggésben
a
munkájához
kapcsolódik a közúti közlekedésben való intenzív,
rendszeres részvétel.
Mindezen körülmények értékelése mellett a II.
rendű alperes szakhatósági állásfoglalásában
felhívott szabálysértési cselekmények (biztonsági öv
használatának mellőzése, irányjelző használatának
mellőzése, kézben tartott mobiltelefon, műszaki
érvényesség lejárata) összességében csekély
súlyúnak tekinthetők. A 2015. decemberben
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elkövetett garázdaság és a 2016. februárban
elkövetett
ittas
járművezetés
vétsége
bűncselekmények esetén a Kúria álláspontja szerint
szintén szükséges vizsgálni a valódi, közvetlen és
súlyos veszélyeztetés kritériumait is, ugyanis ennek
hiányában a közrendre, közbiztonságra való
veszélyesség a Harmtv. hatálya alá tartozó
személyek esetén sem értelmezhető.
A felperes ezért a felülvizsgálati kérelmében
helytállóan hivatkozott arra, hogy a közbiztonság
megsértése valódi, közvetlen és súlyos veszély
fennállását feltételezi, amely a társadalom valamely
alapvető érdekével, rendjével szemben áll. Ezzel
összefüggésben kizárólag az aktuális és releváns
körülmények vizsgálhatóak, amelyeket minden
esetben szükséges összevetni a kérelmet előterjesztő
részletesen feltárt személyes (családi, gazdasági,
egyéb) körülményeivel.
A Kúria a fentiek figyelembevételével azt állapította
meg, hogy a II. rendű alperes a szakhatósági
állásfoglalását nagyobb részt olyan adatokra
(szabálysértési tényállások) alapította, amelyek a
közbiztonságra való közvetlen, súlyos és valódi
veszélyesség megállapítására nem alkalmasak,
illetve olyan adatokat (csődbűncselekmény miatt
indult eljárás, német körözés) is szerepeltetett
állásfoglalásában, amelyek feltüntetése és értékelése
nem volt indokolt és kellően alátámasztott, és
amelyek szintén nem alkalmasak a közvetlen, valódi
és
súlyos
közrendre
való
veszélyesség
megállapítására.
A felperes által 2015. decemberben elkövetett
garázdaság és a 2016. februárban elkövetett ittas
járművezetés bűncselekmények esetén – amelyek a
felperes kérelmének előterjesztését megelőző
mintegy három évet megelőzően történtek –
szükséges
részletesen
értékelni,
hogy
megalapozzák-e a valódi, közvetlen és súlyos
veszélyességet, amit össze kell vetni a felperes
korábban részletezett személyes körülményeivel és
csak e teljes körű értékelést követően lehet állást
foglalni arról a kérdésről, hogy a felperes esetén a
közbiztonságra való veszélyesség a kérelem
elutasítását megalapozó mértéke megállapítható-e.
A
Kúria
megállapította,
hogy
a
fenti
iránymutatásban foglaltak szerinti részletes
értékelést a II. rendű alperes szakhatósági
állásfoglalásának kibocsátásakor nem végezte el,
illetőleg
olyan
szabálysértési
eljárásokat
szerepeltetett állásfoglalásában, amelyek esetén a
valódi, súlyos, közvetlen közbiztonságra való
veszélyesség nem állapítható meg. Az I. rendű
alperes pedig az állásfoglalásban foglaltakat
jogszerűtlenül értékelve a Kp. 85. § (6) bekezdésébe
ütközően végezte a közbiztonság mint absztrakt jogi
fogalom kitöltéséhez szükséges jogi mérlegelését.
Az ügyben eljárt törvényszék a fentiek miatt az
irányadó jogszabályok téves értékelésével jutott arra
a következtetésre, hogy az I. rendű alperes
határozata jogszerű.
Mindezek alapján a Kúria a jogerős ítéletet
a Kp. 121. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel
megváltoztatta, és az alperes határozatának elsőfokú
határozatra kiterjedő megsemmisítése mellett az
elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására
kötelezte. Az új eljárás során az elsőfokú
hatóságnak ismételten meg kell vizsgálnia a felperes
nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmét, ennek
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érdekében új állásfoglalásokat kell beszereznie. A
közbiztonságra
való
veszélyességgel
összefüggésben az állásfoglalás kialakításánál a
rendőrhatóságnak figyelemmel kell lennie a Kúria e
döntésében foglaltakra, miszerint a közlekedési
szabálysértési eljárások nem képezhetik a
veszélyesség alapját. Erre figyelemmel a
megismételt eljárásban a felperes terhére 2015.,
illetve 2016. évben elkövetett bűncselekmények és a
felperes
személyes
körülményeinek
fenti
szempontok szerinti értékelését követően foglalhat
állást
a
felperes
közbiztonságra
való
veszélyességéről, amelyet a fenti szempontok
alapján az I. rendű alperesnek is újra kell értékelnie.
(Kúria Kfv.II.37.741/2021.)
Ha az elfogadó nyilatkozatot tevő és a
110
szerződéses vevő is földműves tulajdonostárs,
ekként a Földforgalmi tv. 18. § (3) bekezdése szerinti

elővásárlásra jogosult, akkor a Földforgalmi tv. 18. §
(1) bekezdése az elővásárlás sorrendjében nem
releváns [2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.)
18. §, 29. § (1) bek., 28/A. §].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A perben nem álló eladó és az alperesi érdekelt (a
továbbiakban: érdekelt) mint vevő között 2019.
január 29-én ingatlan adásvételi szerződés jött létre
a perbeli ingatlanok tulajdoni hányadára.
[2] A szerződés 5.4. pontjában a felek rögzítették, hogy
az érdekeltet a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
(a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 18. § (3)
bekezdésére figyelemmel illeti meg elővásárlási jog,
mint tulajdonostárs földművest.
[3] A felperes a kifüggesztett adásvételi szerződésre
elfogadó nyilatkozatot tett. Ennek 2. pontja
értelmében a felperes a Földforgalmi tv. 18. § (1)
bekezdés d) pontjára tekintettel jogosult
elővásárlásra, mert olyan földműves, aki helyben
lakónak minősül. Továbbá a felperes földműves
tulajdonostárs, ezért a Földforgalmi tv. 18. § (3)
bekezdésére alapítottan is jogosult elővásárlásra. A
nyilatkozat 3. pontjában a felperes előadta, hogy a
Csillagfürt-5 Erdőbirtokossági Társulat tagja, így az
erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX.
tv. (a továbbiakban: Ebtv.) 30. § (2) bekezdésére
figyelemmel is elővásárlási joggal bír.
[4] A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest Megyei és
Fővárosi Szervezete az adásvételi szerződés
jóváhagyását a felperessel és az érdekelttel is
támogatta.
[5] Az alperes a 2020. május 5-én hozott 576.411/2020.
számú határozatában az adásvételi szerződést az
érdekelttel hagyta jóvá. Az indokolásban kifejtette,
hogy az érdekelt mint szerződés szerinti vevő a
perbeli ingatlanok mindegyikében bejegyzett
tulajdonostárs, erre tekintettel a Földforgalmi tv. 18.
§ (3) bekezdésére alapított elővásárlási jogot vele
szemben a többi tulajdonostárs – önmagában a
társtulajdonosi jogállására hivatkozva – nem tud
érvényesíteni.
A felperes nyilatkozatában a Földforgalmi tv. 18. §
(4) bekezdése szerinti belső ranghelyet nem tudott
megjelölni, ennek következtében az adásvételi
szerződéses felekhez képest harmadik személyként

elfogadó jognyilatkozata hatálytalan volt, azt
mellőzni kellett.
[6] Az alperes szerint a Földforgalmi tv. 18. § (3)
bekezdésén alapuló érdekelti elővásárlási jog
megelőzi a felperesnek a Földforgalmi tv. 18. § (1)
bekezdés d) pontjára és az Ebtv. 30. § (2)
bekezdésére alapított elővásárlási jogát.
A kereseti kérelem
[7] A felperes keresetében a Földforgalmi tv. 18. §
(1) bekezdés d) pontjának, 18. § (3) bekezdésének,
(4) bekezdésének, 21. § (5) bekezdésének; a
Földforgalmi
tv.-nyel
összefüggő
egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló
2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.)
13. § (3) bekezdésének; az Ebtv. 30. § (2)
bekezdésének és az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 2. § (2) bekezdés b) pontjának,
valamint 81. § (1) bekezdésének sérelmét állította.
Az elsőfokú ítélet
[8] A törvényszék jogerős ítéletében az alperes
határozatát megsemmisítette és az alperest új eljárás
lefolytatására kötelezte.
[9] A
Kúria
Kfv.III.37.673/2016/4.
és
Kfv.VI.37.265/2018/6. számú ítéleteit hivatkozva
kiemelte, téves és önkényes az alperes
jogértelmezése, amely szerint a Földforgalmi tv.
18. § (4) bekezdésében rögzített szempontok
hiányában a felperes a 18. § (3) bekezdésében
meghatározott „jogosulti csoportból” kiesik, míg az
érdekelt – aki szintén nem felel meg a 18. § (4)
bekezdésében írt szempontoknak – kizárólag a
felperes kiesése folytán „e jogosulti csoportban”
bent marad, majd immár egyedül a 18. § (3)
bekezdése szerinti elővásárlási jogosultként a
rangsorban megelőzi a felperes 18. § (1) bekezdés
d) pontjára és az Ebtv. 30. § (2) bekezdésére
alapított elővásárlási jogosultságát.
[10] Az alperes adós maradt azoknak a jogi indokoknak
a rögzítésével, hogy az érdekelt Földforgalmi tv. 18.
§ (3) bekezdésére alapított nyilatkozata pontosan
milyen okból, miért vehető figyelembe a
tulajdonostárs felperessel szemben.
[11] A Földforgalmi tv. 18. § (3) bekezdésének
értelmezése nyilvánvalóan nem attól függ, hogy a
tulajdonostárs a vevő, vagy az elfogadó
nyilatkozatot tevő felperes nem lett a Földforgalmi
tv. 18. § (4) bekezdése szerinti szempontok
hiányában
„harmadik
személy”,
ugyanúgy
tulajdonostárs maradt.
[12] Az új eljárásra az elsőfokú bíróság előírta, hogy az
alperesnek az egyenlő elbánás elvére is figyelemmel
a Földforgalmi tv. 18. § (3) bekezdését azonosan,
következetesen értelmezve és alkalmazva kell
meghoznia a döntését. Ha ennek során arra a
következtetésre jutna, hogy azonos ranghelyen álló
elővásárlásra jogosult javára hozhatna jóváhagyó
döntést, akkor a Földforgalmi tv. 29. § (1)
bekezdése szerinti eljárásnak van helye.
A felülvizsgálati kérelmek és az ellenkérelem
[13] A jogerős ítélet ellen az alperes és az érdekelt
nyújtottak be felülvizsgálati kérelmet.
[14] A Kúria a Kfv.III.37.428/2021/4. számú végzésében
az alperes felülvizsgálati kérelmét visszautasította.
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[15] Az érdekelt felülvizsgálati kérelmében az ítélet
hatályon kívül helyezését kérte. Véleménye szerint
az ítélet sérti a Földforgalmi tv. 28/A. §-át,
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
(a továbbiakban: Kp.) 2. § (4), illetve a 85. § (1)
bekezdését,
továbbá
eltér
a
Kúria
Kfv.III.37.673/2016/4., és Kfv.VI.37.265/2018/6.
számú ítéleteitől.
[16] Kiemelte, hogy a törvényszék figyelmen kívül
hagyta, hogy a Földforgalmi tv. 28/A. §-a
egyértelmű szabályozást tartalmaz arra az esetre, ha
a szerződés szerinti vevő és az elővásárlásra
jogosult azonos ranghelyen állnak, és így a
mezőgazdasági igazgatási szerv javukra egyaránt
hozhatna jóváhagyó döntést. Emellett a felperesnek
nincs az érdekeltet mint szerződéses vevőt
megelőző ranghelyen álló elővásárlási joga, ezért
elővásárlási jogot nem tud érvényesíteni az
érdekelttel szemben. Tulajdonostárs csak akkor tud
elővásárlási jogot érvényesíteni, ha az eladó a
tulajdoni hányadát nem egy másik tulajdonostársnak
adja el, hanem kívülálló harmadik személynek, vagy
ha a tulajdonostárs vonatkozásában további,
elsőbbséget eredményező körülmény áll fenn a
másik tulajdonostárshoz képest a Földforgalmi tv.
18. § (4) bekezdésére figyelemmel. Ilyen
elsőbbséget megalapozó körülmény azonban a
felperes javára nem mutatkozik.
[17] Jogszabálysértően járt el az elsőfokú bíróság,
amikor az alperes határozat megsemmisítése
körében döntését egyebek mellett a Földforgalmi tv.
29. § (1) bekezdésére alapozta, annak ellenére, hogy
a felperes keresetében ilyen jogsérelemre nem
hivatkozott.
[18] Az érdekelt az általa hivatkozott kúriai döntésekből
azt a következtetést vonta le, hogy a tulajdonostárs a
másik tulajdonostárssal szemben csak akkor tud
elővásárlási
jogot
érvényesíteni,
ha
a
vonatkozásában a Földforgalmi tv. 18. § (4)
bekezdése szerinti, elsőbbséget eredményező
körülmény áll fenn. Az érdekelt hangsúlyozta, a
törvényszék ítéletében helytelenül értelmezte a
Kúria fenti döntéseit és indokolatlanul tért el
azoktól.
[19] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős
ítélet hatályában fenntartását indítványozta.
Érvelése szerint a felperes és az érdekelt közötti
sorrendet a Földforgalmi tv. 18. § (1) és (2)
bekezdései döntik el. Utalt arra, hogy az irányadó
kúriai döntés szerint csak akkor kell mellőzni a 18.
§ (1)–(2) bekezdései szerinti sorrendet, ha van a (4)
bekezdés szerinti belső ranghely. A perbeli esetben
nem volt a 18. § (4) bekezdése szerinti ranghely.
[20] Az érdekelt által megjelölt Földforgalmi tv. 28/A. §a csak 2020. július1-jén lépett hatályba, így azt az
alperes
nem
alkalmazhatta
a
döntése
meghozatalakor.
[21] A törvényszék a Kp. 85. § (3) bekezdés a) pontjára
tekintettel jogszerűen vette figyelembe a
Földforgalmi tv. 29. §-át.
A Kúria döntése és jogi indokai
[22] Az érdekelt felülvizsgálati kérelme nagyobb részt
alaptalan, kisebb részt alapos.
[23] A Kp. 120. § (5) bekezdésére figyelemmel a
felülvizsgálati eljárásban bizonyítás felvételének
nincs helye, a Kúria a felülvizsgálati kérelem
elbírálása során a jogerős határozat meghozatalakor
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rendelkezésre álló iratok és bizonyítékok alapján
dönt.
A Kúria álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a
törvényesen megállapított tényállásból egyrészt
helytálló, másrészt helytelen jogi következtetésre
jutott.
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.
l.60.002/2021/7. számú határozata szerint „az
ügyazonosság több tényező által befolyásolt,
összetett jogfogalom, amelyet mindig esetről esetre
kell vizsgálni. Ennek során szigorúan kell venni az
összehasonlított bírói döntésekben az alkalmazott
anyagi
jogszabály
egyezőségét
(hatály,
normatartalom) és a jogértelmezés szempontjából
releváns tények lényegi hasonlóságát, továbbá
közigazgatási perben – a kérelemhez kötöttség és a
közigazgatási ügy tárgya által meghatározott
vizsgálat miatt – a hatósági, a kereseti és a
felülvizsgálati kérelem ténybeli és jogi azonosságot
befolyásoló elemeit.” (Határozat [20] bekezdése)
A Kúria másik tanácsa a Kfv.II.37.425/2021/4.
számú végzésében a jelen perben érintettel azonos
felek és érdekelt, ugyanazon alkalmazott anyagi
jogszabályok és azonos hatósági döntés, kereseti
kérelem és érdemben elbírálható felülvizsgálati
kérelem mellett hozta meg döntését, vagyis a két
közigazgatási per között a hivatkozott határozatnak
megfelelő ügyazonosság fennáll.
A Kúria K.III. tanácsa a másik tanács végzésében
foglaltakat teljes mértékben osztja, az abban írtaktól
nem kíván eltérni.
Eszerint a Földforgalmi tv. 28/A. §-át a
termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló
földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes
földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2020. évi XL. törvény 87. §-a iktatta be a
jogszabályba 2020. július 1-jei hatállyal. Mivel a
módosító törvény átmeneti rendelkezést nem
határoz meg, ezért ez a jogszabályhely a
hatálybalépését
követően
indult
hatósági
eljárásokban alkalmazandó.
Az alperes határozatát 2020. május 5-én hozta meg,
ezért az akkor még nem hatályos fenti jogszabályi
rendelkezés a hatósági eljárás során nem volt
alkalmazható.
A Kúria ezt követően vizsgálta a Földforgalmi tv.
18. § (3) bekezdéséhez kapcsolódó irányadó
ítélkezési gyakorlatot.
A Kúria a Kfv.III.37.673/2016/4. számú ítéletében
hangsúlyozta, a Földforgalmi tv. 18. § (3) bekezdése
alapján a harmadik személy bárki lehet, aki nem
tulajdonostárs. A tulajdonostársnak akkor van
elővásárlási joga, ha a másik tulajdonostárs a
tulajdoni
hányadát
nem
egy
harmadik
tulajdonostársnak, hanem egy kívülállónak, tehát
egy harmadik személynek kívánja eladni.
A Kfv.VI.37.265/2018/6. számú kúriai ítélet
kimondta, amennyiben a vevő és az elővásárlásra
jogosult tulajdonostársak, akkor a Földforgalmi tv.
18. § (1) bekezdése a sorrend tekintetében nem
releváns, köztük az elővásárlás sorrendjét a
Földforgalmi tv. 18. § (3) és (4) bekezdései döntik
el. Az előzővel azonos jogi érvelést tartalmazza a
Kfv.II.38.111/2019/9. számú kúriai döntés. A Kúria
a Kfv.II.37.122/2021/5. számú ítéletében rámutatott,
a Földforgalmi tv. 29. § (1) bekezdése szerinti
kijelölési jogosultság abban az esetben illeti meg az
eladót, ha mind a vevő, mind az elővásárlásra
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jogosult azonos ranghelyen áll. A perbeli esetben
nem vitatott, hogy a felperes és az érdekelt a
Földforgalmi tv. 18. § (3) bekezdése szerinti
földműves tulajdonostársak és egyikőjüket sem illeti
meg a Földforgalmi tv. 18. § (4) bekezdése szerinti
belső ranghely, ilyenre nem is hivatkoztak.
A felülvizsgálati bíróság szerint helyesen mutatott
rá az elsőfokú ítélet, hogy a jogszabály nem tesz
különbséget a szerződéses vevő és az elfogadó
nyilatkozatot tevő 18. § (3) bekezdésre alapított
elővásárlás joga között. Azt is helytállóan rögzítette
a törvényszék, hogy amennyiben a vevő és az
elfogadó jognyilatkozatot tevő is tulajdonostársak,
akkor köztük az elővásárlás sorrendjét a
Földforgalmi tv. 18. § (4) bekezdése dönti el, amely
a (3) bekezdésben meghatározott jogosulti
csoporton belüli belső sorrendet rögzíti.
Ugyanakkor az elsőfokú bíróság tévesen értelmezte
az ítélkezési gyakorlatot a Földforgalmi tv. 18. § (1)
és (3) bekezdésének viszonyában, mert amennyiben
a szerződéses vevő és az elfogadó nyilatkozatot tevő
a Földforgalmi 18. § (3) bekezdése szerinti
elővásárlásra jogosultak, akkor a Földforgalmi tv.
18. § (1) bekezdése a továbbiakban nem releváns az
elővásárlás sorrendjében. Ezért nem vehető
figyelembe, hogy a perbeli esetben a felperes a
Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés d) pontja és az
Ebtv. 30. § (2) bekezdése szerint is elővásárlásra
jogosult.
Továbbá a törvényszék helytelenül helyezkedett
arra az álláspontra, hogy a perbeli esetben a
Földforgalmi tv. 18. § (3) bekezdésére vonatkozóan
bármilyen
további
vizsgálódási,
indokolási
kötelezettség merülne fel az alperesi hatóságnál. E
tekintetben ugyanis önmagában annak a ténynek
van relevanciája, hogy mind az érdekelt, mind a
felperes a Földforgalmi tv. 18. § (3) bekezdése
szerinti földműves tulajdonostárs.
A fentiekre figyelemmel helyesen hivatkozott
felülvizsgálati kérelmében az érdekelt arra, hogy az
elsőfokú
bíróság
ítélete
eltér
a
Kúria
Kfv.III.37.673/2016/4. és Kfv.VI.37.265/2018/6.
számú döntéseitől.
A felülvizsgálati bíróság szerint – a felülvizsgálati
kérelemben írtakkal szemben – a jogerős ítélet a
kereseti kérelmen nem terjeszkedett túl, így nem
sértette meg a Kp. 2. § (4) és 85. § (1) bekezdését.
A törvényszék ítéletében a megismételt eljárásban
a Földforgalmi tv. 29. § (1) bekezdésének
alkalmazását írta elő arra az esetre, amennyiben az
alperes arra a megállapításra jut, hogy több azonos
ranghelyen álló elővásárlásra jogosult javára
hozhatna jóváhagyó döntést.
A felperes keresetében ugyan nem hivatkozott a
Földforgalmi tv. 29. § (1) bekezdésének
megsértésére, azonban, ha a bíróság a perben arra a
következtetésre jut, hogy az alperes eljárása során
jogszabálysértés történt, úgy a törvényes rend
helyreállítása érdekében a megismételt eljárásra a
jogszabálysértés felszámolása érdekében köteles a
jogszabály helyes alkalmazását erre irányuló külön
kereset nélkül is előírni. Jelen esetben ez történt, az
elsőfokú bíróságnak a Földforgalmi tv. 29. § (1)
bekezdésének
alkalmazására
vonatkozó
iránymutatása a törvényes rend szerinti eljárás
lefolytatására vonatkozik. A fenti jogi álláspont felel
meg a Kp. 2. § (1) bekezdésében megjelölt hatékony
jogvédelem biztosítására.
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[39] A Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét a Kp. 121. § (1)
bekezdés a) pontja alkalmazásával hatályon kívül
helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárás
lefolytatására és új határozat hozatalára utasította.
[40] A megismételt eljárás során a törvényszék köteles a
jelen végzésben foglaltakat figyelembe venni és
ennek megfelelően eljárni. A Földforgalmi tv. 18. §
(3) bekezdése tekintetében további vizsgálódás nem
szükséges, valamint a Földforgalmi tv. 18. § (1)
bekezdése a perbeli esetben nem alkalmazható.
(Kúria Kfv.III.37.428/2021.)
A bíróság által elrendelt megismételt
eljárásban az eljárási határidő túllépése
111
önmagában nem teszi kizárttá, hogy – a törvényi
feltételek fennállása esetén – az eljáró hatóság a
közigazgatási eljárás felfüggesztéséről döntsön [2017.
évi I. törvény (Kp.) 13. §, 48. §, 81. §; 2016. évi CL.
törvény (Ákr.) 48. §, 51. §].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes 2009. évi egységes területalapú
támogatás igénybevételével kapcsolatos ügyében a
2017.
november
30.
napján
benyújtott
fellebbezésében kérte az alperes ügyvezetőjének a
másodfokú eljárásból történő kizárását. Az alperes
2018. május 3-án kelt AHÁT/6/2018. iktatószámú
végzésével a kizárás iránti kérelmet elutasította. A
Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a
10.K.27.467/2018/17. számú végzésével kijavított
10.K.37.467/2018/15. számú ítéletével az alperes
végzését megsemmisítette, és az alperest új eljárásra
kötelezte.
[2] A megismételt eljárásban az alperes a 2019. július
2-án kelt JHÁT/5-1/2019. iktatószámú végzésével
ismételten elutasította a felperes kizárás iránti
kérelmét, mely végzést a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság 2020. március 5-én
kelt 30.K.32.681/2019/30. számú ítéletével
megsemmisített és az alperest ismételten új eljárás
lefolytatására kötelezte. Az alperes az ítélettel
szemben 2020. április 5-én felülvizsgálati kérelmet
nyújtott be a Kúriához.
[3] A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a
jogerős ítéletére tekintettel az alperes a kizárás
tárgyában az eljárást ismét megindította, majd 2020.
május 7. napján meghozta a felülvizsgálattal érintett
JHÁT/3/2020. számú végzést, mellyel az eljárását a
Kúria előtt a megismételt eljárás alapjául szolgáló
jogerős
ítélettel
szemben
előterjesztett
felülvizsgálati kérelmére tekintettel a felülvizsgálati
kérelem elbírálásáig az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a
továbbiakban: Ákr.) 48. § (1) bekezdés a) pontja
alapán felfüggesztette.
A felperes keresete és az alperes védekezése
[4] A végzéssel szemben a felperes terjesztett elő
keresetet, melyben elsődlegesen a jogorvoslati
tájékoztatásban megjelölt Fővárosi Törvényszék
illetékességét kifogásolta figyelemmel arra, hogy a
döntés
az
ingatlanait
érintő
területalapú
támogatáshoz kapcsolódott ezért az ingatlanai
fekvésére tekintettel a Pécsi Törvényszék
rendelkezett a per lefolytatására illetékességgel.
Kérte továbbá a végzés megsemmisítését
figyelemmel arra, hogy annak meghozatalára az
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alperes számára nyitva álló ügyintézési határidőn túl
került sor. Kérte továbbá az Ákr. 51. § b) és c)
pontjaiban előírt ügyintézési határidő túllépésének
esetére az eljárás lefolytatásáért 30 000 forint
megfizetésére kötelezni az alperest. Az álláspontja
szerint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017.
évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) 119. § (1) bekezdése
szerint a felülvizsgálati kérelem benyújtásának a
felülvizsgálni kért bírósági határozat hatályosulására
nincs halasztó hatálya, így nem volt helye az eljárás
felfüggesztésének. Az alperes eljárása ezáltal
sértette a tisztességes eljáráshoz való jogát.
[5] A felperes a keresetindítási határidőn túl kérte a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
30.K.32.681/2019/30. számú jogerős ítéletének
kikényszerítését, az alperes eljárási bírsággal
sújtását, továbbá a támadott végzéssel szemben
előterjesztett
keresetét
módosítva
annak
megsemmisítését már nem kérte. Kérte azonban
annak megállapítását, hogy a végzés a Kp. 119. §
(1) bekezdésére tekintettel jogsértő volt.
[6] Az alperes a kereset elutasítását kérte, nem vitatva,
hogy az ügyintézési határidőt túllépte, azonban
véleménye szerint ez nem hatott ki az ügy érdemére.
[7] Az alperes a hozzá előterjesztett keresetet a
védirattal és az ügy irataival a Kp.-ban foglalt
határidőben a bírósághoz nem küldte be, ezért a
felperes a bíróságtól közvetlenül kérte az alperes
kötelezését az iratok beterjesztésére.
A jogerős ítélet
[8] A Fővárosi Törvényszék 2021. március 30. napján
kelt jogerős ítéletével a keresetet elutasította.
Megállapította, hogy az illetékessége fennállt, mivel
a per tárgyát nem a felperes ingatlanjaival
kapcsolatos területalapú támogatások ügyében
hozott határozatok felülvizsgálata képezte, így az
illetékességet nem az ingatlanok fekvésének a helye
határozta meg, hanem a Kp. 13. § (1) bekezdés e)
pontja alapján a per tárgyává tett közigazgatási
cselekmény megvalósulásának helye, mely írásbeli
közigazgatási tevékenység esetén az a hely, ahol az
írásbeli közigazgatási tevékenység megvalósult. A
végzés
keltezése
tartalmazta
a
végzés
meghozatalának helyét és időpontját, ezáltal a
közigazgatási tevékenység megvalósulásának a
helye a végzésből egyértelműen megállapíthatóan
Budapesten volt, melyre tekintettel a perre a
Fővárosi Törvényszék rendelkezett illetékességgel.
[9] Az elsőfokú bíróság a felfüggesztés jogszerűségével
kapcsolatosan megállapította, hogy az Ákr. 48. § (1)
bekezdés a) pontjában foglalt feltételek teljesültek,
mivel a Kúria felülvizsgálati eljárás során olyan
döntést is hozhat, hogy az új eljárást elrendelő
ítéletet hatályon kívül helyezi és a felperes keresetét
elutasítja, avagy az új eljárást elrendelő ítéletet
hatályában fenntartja, de az új eljárásra vonatkozóan
eltérő vagy részben eltérő iránymutatást ad. Nem
tartotta alaposnak továbbá a felperes Kp. 119. § (1)
bekezdésére való hivatkozását, mivel ugyan a
jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelem benyújtása
ellenére hatályosul, azonban amennyiben az eljárás
lefolytatására vonatkozó szabályok szerint az eljárás
felfüggesztésének helye van, úgy a hatóság jogosult
az eljárását felfüggeszteni. Utalt rá, hogy a teljesítés
kikényszerítése iránti kérelem sem lehet alapos,
mivel a felülvizsgálati kérelem benyújtásának ténye
olyan ok, amelyre tekintettel a hatóság az eljárását
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felfüggesztheti és ebben az esetben a teljesítési
határidő nyugszik.
[10] Az ügyintézési határidő túllépésének tényét a
jogerős ítélet megállapította, azzal, hogy az
ügyintézési határidő elmulasztása a döntés
szempontjából nem jogvesztő. Az eljárási határidő
betartása körében mindenekelőtt azt kell értékelni,
hogy az eltelt idő mennyiben érintette a felperest az
ügyféli jogok gyakorlásában. Figyelemmel pedig
arra, hogy a Kúria döntését követően az eljárás
tovább folytatódik, a Kúria döntésétől függően a
felperes kizárás iránti kérelme elbírálásra kerül.
Kiemelte továbbá, hogy a felperes maga sem
hivatkozott olyan ügyféli jogának sérelmére, melyet
értékelni lehetett volna, ezért a felfüggesztő
végzésnek az eljárási határidő leteltét követően
történő meghozatalát nem értékelte olyan súlyos, az
ügy
érdemi
elbírálására
kiható
eljárási
jogszabálysértésnek, amely a végzés megsemmisítését és új eljárás elrendelését indokolná.
[11] Az illeték visszafizetésével kapcsolatos kérelem
tekintetében a bíróság megállapította, hogy az Ákr.
51. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a
hatóságnak az eljárás befejező döntésében kell
rendelkeznie, amennyiben azt a hatóság elmulasztja,
úgy az eljárás befejező határozata elleni jogorvoslati
kérelemben kifogásolható. Minderre tekintettel a
felperes ilyen tárgyú kérelme idő előtti volt.
[12] A felperes eljárás során előadott Kp. 40. § (1)
bekezdésének
megsértésével
kapcsolatos
hivatkozásaira tekintettel kifejtette, hogy az alperes
a bíróság felhívására továbbította a felperes
keresetlevelét, így pénzbírság kiszabása nem volt
indokolt, ezért a bíróság azt mellőzte. A
megállapításai szerint az alperes ezen késedelme
nem alapozza meg mulasztási per megindítását sem.
A felülvizsgálati kérelem
[13] A jogerős ítélettel szemben a felperes terjesztett
felülvizsgálati kérelmet, az ítélet hatályon kívül
helyezése az eljárt bíróság új eljárás lefolytatására,
új határozat hozatalára utasítása iránt. Hangsúlyozta,
hogy jelen ügyön kívül hasonló tárgyú ügye is
folyamatban volt 2011. évi és a 2013. évi
támogatási kérelmével kapcsolatosan, ezért azokat
az ügyeket a Kúria Kfv.IV.35.537/2015/13. számú
végzésére tekintettel együttesen kell elbírálni.
[14] A felperes felülvizsgálati kérelmében kifejtette,
hogy a támogatási kérelem tárgyú ügyei már sok
éve tartanak, emiatt az eljárások mielőbbi
befejezéséhez szükséges ezen ügy érdemi elbírálása
is. Az álláspontja szerint sérült az Alaptörvény
XXIV. cikkében biztosított tisztességes hatósági
eljáráshoz való jogának részét képező észszerű
határidőn belüli eljáráshoz való joga, mivel a
jogsértő felfüggesztés miatt az eljárás ideje
meghosszabbodott. Alapvető eljárásjogi sérelemnek
tekintette, hogy a bíróság az ügyintézési határidő
hosszát helytelenül állapította meg.
[15] A felperes megismételte hivatkozásait abban a
tekintetben, hogy a Fővárosi Törvényszék
illetékességgel nem rendelkezett, továbbá kifejtette,
hogy álláspontja szerint az eljárási határidő 8 és
nem 60 nap volt, és véleménye szerint nem
lehetséges az ügyintézési határidő után az eljárás
felfüggesztéséről rendelkezni. Hivatkozott ezzel
kapcsolatosan a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság egy ítéletére. Álláspontja szerint az ügye
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észszerű határidőn belüli elbíráláshoz való alapvető
eljárási jog sérelme azzal következett be, hogy az
eljárás ideje meghosszabbodott, ezért a keresetének
helyt kellett volna adni, a bíróságnak értékelnie
kellett volna az eljárási szabálysértések összeadódó
hatását, ahogyan azt a Kúria Kfv.IV.35.537/
2015/13. számú végzés indokolásának [21]
bekezdésében kifejtette.
[16] A felperes felülvizsgálati kérelmében kitért arra,
hogy az eljárás során mulasztási keresetet is indított,
melyet az elsőfokú bíróság érdemben nem bírált el,
továbbá az elsőfokú bíróság megsértette a Kp. 85. §
(1) bekezdését, mivel kérte a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 30.K.32.681/2019/30.
számú ítéletéből fakadó eljárási kötelezettség
elmulasztásának megállapítását, és hivatkozott a
Kp. mulasztási perre vonatkozó szabályaira is,
azonban a mulasztási per vonatkozásában kizárólag
a keresetlevél bíróságra való benyújtásának
elmulasztását említette.
[17] A felperes szerint a teljesítés kikényszerítésére
irányuló kérelme kapcsán az elsőfokú bíróság azt
rögzítette, hogy azon eljárás lefolytatásának nem
volt helye, mely a kérelem érdemi elbírálását
jelentette, megsértve ezáltal a Kp. 151. § (1) bekezdését, mivel a határozat teljesítésének kikényszerítésére irányuló kérelem elbírálására a törvény
nemperes eljárás lefolytatását írja elő. Megsértette
továbbá a (2) bekezdést is, mivel a teljesítés
kikényszerítése iránti nemperes eljárás az általános
szabályok szerinti keresettel nem kapcsolható össze.
Érdemi elbírálás esetén a bíróságnak a Kp. 152. §
(2) bekezdése szerint kellett volna eljárnia.
[18] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmet nem
terjesztett elő.
A Kúria döntése és jogi indokai
[20] A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint
megalapozatlan.
[21] A Kúria a Kp. 115. § (2) bekezdése alapján
alkalmazandó 108. § (1) bekezdése szerint a jogerős
ítéletet a felülvizsgálati kérelem elbírálása során a
felülvizsgálati kérelem és a felülvizsgálati
ellenkérelem keretei között vizsgálja felül. A Kp.
120. § (5) bekezdésére figyelemmel a felülvizsgálati
eljárásban bizonyítás felvételének nincs helye. A
Kúria a felülvizsgálati kérelem elbírálása során a
jogerős határozat meghozatalakor rendelkezésre álló
iratok és bizonyítékok alapján dönt.
[22] A Kúria kiemelten hangsúlyozza, hogy jelen perben
nem a felperes 2009. évi területalapú támogatási
ügyében, hanem az azzal összefüggésben indult
kizárási eljárásban hozott végzés képezte a bírósági
eljárás alapját. Kizárási kérelem pedig nem
tekinthető ingatlanhoz kapcsolódó jognak vagy
kötelezettségnek, illetve ingatlanra vonatkozó
jogviszonynak. Minderre tekintettel a Kp. 13. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti illetékességi ok nem
merülhetett fel, helytállóan állapította meg az
elsőfokú bíróság azt, hogy az illetékessége a
közigazgatási
cselekmény
megvalósulásának
helyéhez, jelen esetben Budapesthez igazodott,
melyre tekintettel a perre a Kp. 13. § (1) bekezdés e)
pontja alapján a Fővárosi Törvényszék rendelkezett
illetékességgel.
[23] A Kp. 37. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a
keresetlevélben meg kell jelölni a közigazgatási
tevékenységgel okozott jogsérelmet az annak
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alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai
előadásával. A Kp. 43. § (1) bekezdése szerint a
felperes a keresetét legkésőbb az első tárgyaláson
változtathatja meg. A keresetet a közigazgatási
cselekmény keresettel nem támadott, a cselekmény
egyéb rendelkezéseitől egyértelműen elkülöníthető
rendelkezésére csak a keresetindításra nyitva álló
határidőn belül lehet kiterjeszteni.
Minderre tekintettel a felperes 2020. május 18-i
keresetében foglaltak képezhették a bíróság
vizsgálatának tárgyát, azaz az, hogy a támadott
végzés megsemmisítésének van helye, mivel az
eljárás felfüggesztésére az ügyintézési határidőn túl
került sor, továbbá az illeték visszafizetésével
kapcsolatos kérelem ügyében járhatott volna el a
bíróság. A felperes további, keresetindítási
határidőn túl előadott, nem a támadott közigazgatási
cselekmény (az eljárás felfüggesztéséről szóló
végzés tartalmát illető jogsértésekre vonatkozó és
további kérelmei), mint például a 2020. december
22-i kereseti kérelemnek nevezett iratban foglalt
bírósági ítélet kikényszerítésére irányuló kérelme,
továbbá mulasztási per megindítását célzó kérelme
jelen eljárásban nem lett volna értékelhető,
mindezért a Kúria a jogerős ítélet ezekkel
kapcsolatos megállapításait mellőzi.
Megállapítható azonban, hogy az elsőfokú bíróság
az utóbbi kérelmek tekintetében tájékoztatási
kötelezettségének nem tett eleget, így felperest nem
tájékoztatta arról, hogy ez irányú igényét – a
jogszabályi keretek között – jelen eljárástól
elkülönülten érvényesítheti. Ezen tájékoztatás
elmaradása – tekintve, hogy az nem a
szabályszerűen,
határidőben
előterjesztett
keresethez kapcsolódott – az ügy érdemére nem volt
kihatással.
A Kúria megállapította továbbá, hogy felperes Ákr.
51. § b) és c) pontjára alapított 30 000 forint
megfizetésére
irányuló
kereseti
kérelme
tekintetében az Ákr. 51. § rendelkezései szerint a
bíróság eljárását közigazgatási hatóság eljárásának
kellett volna megelőznie. Tévedett azonban az
elsőfokú bíróság amikor ennek következményeként
ezen kereseti kérelem tekintetében is a kereset
elutasításáról rendelkezett. Az említett ok ugyanis a
Kp. 48. § (1) bekezdés e) pontja értelmében
visszautasítási ok, melyre tekintettel a Kúria ebben a
körben a jogerős ítéletet a Kp. 110. § (4) bekezdése
alapján hatályon kívül helyezte, és az eljárást a Kp.
81. § (1) bekezdés a) pontja és 48. § (1) bekezdés e)
pontja alapján megszüntette.
Az Ákr. 48. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a
hatóság felfüggeszti az eljárást, ha az előkérdés
bíróság hatáskörébe tartozik.
Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az eljárás
felfüggesztésére az ügyintézési határidőn túl került
sor. Ebből a szempontból nem volt jelentősége
annak, hogy az ügyintézési határidő pontosan mely
napon járt le, hiszen annak elmulasztása a felperes
felülvizsgálati kérelmétől eltérő, jogerős ítéletben
foglalt számítási mód szerint is megállapítható volt.
Mindezért a Kúriának nem kellett állást foglalnia
abban az ügy érdeméhez közvetlenül nem
kapcsolódó kérdésben, hogy az eljárási határidő
ténylegesen mikor telt le.
Az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése a
tisztességes ügyintézéshez való jog egy-egy
szelvényjogaként mondja ki, mind az észszerű

Közigazgatási Kollégium

568

[30]

[31]

[32]

[33]

határidőn belüli ügyintézéshez való jogot, mind a
hatóságokat terhelő indokolási kötelezettséget.
Az ügyintézési határidő az az időintervallum,
amelyen belül az ügyet el kell intézni, a hatóságnak
az ügyet lezáró döntését meg kell hoznia. Az
ügyintézési határidő biztosítja az ügyfelek
igényérvényesítésének hatékonyságát és az észszerű
időben való eljárást. Mivel a hatékonyság és azon
belül a gyorsaság elve a bírói gyakorlat szerint is a
tisztességes ügyintézéshez való jog részét képezheti,
az sem kizárt, hogy az ügy érdemére kiható
jogszabálysértést
eredményezzen.
(Kfv.IV.35.817/2012/5., Kf.IV.37.298/2020/13.)
Az ügyintézési határidő elmulasztása azonban
általában nem hat ki az érdemi döntésre, de lehetnek
olyan esetek, amikor éppen az időmúlás
következtében kerül az ügyfél hátrányosabb
helyzetbe, akár a bizonyítás, akár az eljárási
jogainak gyakorlása terén vagy az ügyben
alkalmazandó jogszabályok időközbeni változása
miatt. Ilyen esetekben elismerést nyert az
ügyintézési határidőnek az ügy érdemét befolyásoló
hatása, melynek megsértése a közigazgatási
határozat hatályon kívül helyezéséhez vezetett.
[1/2010 (II.18.) KJE, Kf.IV.37.298/2020/13.]
A Kúria osztotta az elsőfokú bíróság azon érvelését,
mely szerint az ügyintézési határidő túllépése nem
jelenti szükségképpen az ügy érdemi elbírálására
lényeges
kihatással
bíró
jogszabálysértés
megvalósulását. A felperes azonban keresetében bár
a tisztességes eljárás elvébe ütközőnek tartotta az
eljárás elhúzódását, azzal kapcsolatosan, hogy az az
ügy érdemére mennyiben hatott ki, semmit nem
adott elő, így ezen elő nem adott körülmények
vizsgálatára az eljárásban értelemszerűen nem
kerülhetett sor. (Kfv.I.35.343/2020/3. szám)
Emellett az elsőfokú bíróság a kialakult
alkotmánybírósági [17/2019.(V. 30.) AB határozat]
és az annak alapján
kialakított kúriai
(Kfv.I.35.367/2019/12., Kfv.V.35.123/ 2020/4.)
joggyakorlatnak megfelelően állapította meg, hogy
esetleges ügyintézési késedelem csupán a
tisztességes hatósági eljáráshoz fűződő alapjog
sérelme esetén, erre irányuló és bizonyított kereseti
kérelem alapján hathat ki az ügy érdemére.
A felülvizsgálati bíróság rögzíti továbbá, hogy
önmagában nem tekinthető az ügy érdemi
elbírálására kiható jogsértésnek az eljárás eljárási
határidőn
túli
felfüggesztése.
Az
eljárás
felfüggesztése kétségtelenül az eljárás objektív
elhúzódásával jár, azonban a jogintézmény célja
annak megakadályozása, hogy egy utóbb
bekövetkezett bírósági döntésre tekintettel az akár
határidőben meghozott döntés utóbb jogellenessé
váljon. Az eljárás felfüggesztés jogszerűségének
megítélése során azt kell vizsgálni, hogy a
felfüggesztés indoka, jelen esetben a bíróság
hatáskörébe tartozó előkérdés megléte fennállt-e.
Figyelemmel pedig arra, hogy a hatóság
megismételt
eljárását
elrendelő
döntés
felülvizsgálatára a Kúrián eljárás indult, azon eljárás
megismételt eljárás előkérdésének tekinthető, így a
felfüggesztés jogszabályi feltételei fennálltak.
A felperes helytállóan hivatkozott a Kp. 119. § (1)
bekezdésére, mely szerint a felülvizsgálati kérelem
benyújtásának a felülvizsgálni kért bírósági
határozat és az annak alapjául szolgáló
közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs

halasztó
hatálya.
Azonban
abból
téves
következtetésre jutott, mivel az új eljárást elrendelő
bírósági döntés hatályosulását az új eljárás
megindulása jelenti, nem következik azonban abból
a felfüggesztés lehetőségének kizárása.
[34] A kifejtettekre tekintettel a Kúria megállapította,
hogy az elsőfokú bíróság helytállóan jutott arra a
következtetésre, hogy az eljárás felfüggesztése a
felperes keresetében foglalt okokból nem volt az
ügy érdemére kihatóan jogszabálysértő, tévesen
jelölte meg azonban a kereset elutasításának
jogalapjául a Kp. 88. § (1) bekezdés a) pontját,
ugyanis az indokolásában – helyesen –
megállapította az ügyintézési határidő elmulasztását,
mint jogsértést azzal, hogy annak az ügy érdemi
elbírálására lényeges kihatása nem volt, mindezért a
kereset elutasításának helyes jogalapja a Kp. 88. §
(1) bekezdés c) pontja volt.
[35] A Kúria a felperes Kfv.IV.35.537/2015/13. számú
végzésre
történő
hivatkozásaira
tekintettel
megállapította, hogy abban az ügyben a Kúria a
felperes ingatlanaival kapcsolatos helyszíni
ellenőrzés (fényképkészítés helye, ideje, iránya
pontos feltüntetésének hiánya) kapcsán a
jogsértések esetleges összeadódó hatásának, hasonló
ügyek eltérő bírósági megítélésének következtében
az eltérések okainak vizsgálatát írta elő, mely
azonban jelen ügyben nem volt értékelhető.
[36] A kifejtettekre tekintettel a Kúria az eljárás részbeni
megszüntetésével nem érintett körben megállapította, hogy az elsőfokú bírósági eljárásban az
elutasítás jogalapjának megjelölése és a jelen perben
támadott közigazgatási cselekményen túli felperesi
kérelmekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség
elmaradása tekintetében olyan eljárási szabálysértés
történt, amely az ügy érdemi elbírálására nem hatott
ki, ezért a jogerős ítéletet a Kp. 121. § (2) bekezdése
szerint hatályában fenntartotta.
(Kúria Kfv.IV. 35.286/2021.)
A fakitermeléshez kapcsolódó utólagos
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hatósági ellenőrzésnek nem feladata az
erdőrészlet határvonalának újrafelmérése, így ehhez –

főszabály szerint – nem kapcsolódhat a kitermelő
jogsértő magatartásának hatósági tudomásra jutása
[2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2. § (3) bek., 50. § (1),
(4) bek.; 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) 41. §, 107. §
(1) bek. a) pont].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A
Kormányzati
Ellenőrzési
Hivatal
(a
továbbiakban: KEHI) a 2017. április 4-én érkezett
iratában megkereste az elsőfokú erdészeti hatóságot
azzal, hogy a légifotók és az erdészeti hatóság által
megküldött dokumentumok alapján összesen
50 olyan esetben merült fel annak a gyanúja, hogy
a felperes a hatósági bejelentésben szereplő
területek-nél nagyobb területen, illetve olyan
erdőrészleten is végzett fakitermelést, amelyre
vonatkozóan az erdészeti hatóság felé bejelentéssel
nem élt.
[2] Az elsőfokú hatóság a megkereséssel érintett
ingatlanokon helyszíni szemlét végzett, majd 2017.
május 18-án eljárást indított. Az annak
eredményeként 2017. május 26-án hozott
határozatában a felperest mint erdőgazdálkodót
bejelentés nélkül végrehajtott fakitermelések miatt
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[3]

[4]

[5]

[6]

14 620 000
forint
erdőgazdálkodási
bírság
megfizetésére kötelezte.
Az indokolásban kifejtette, hogy 11 fakitermelés
vonatkozásában – amely 14 erdőrészletre terjed ki –
a felperesnek felróható bejelentés nélküli fakitermelés tényét állapította meg. A bírság kiszabásának
az alapja az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény (a továbbiakban: Evt.) 107. § (1) bekezdés
a) pontja. A hatóság rögzítette, hogy a fakitermelés
területi mértékét a hatósági helyszíni szemlék
mérési jegyzőkönyveinek feldolgozása, míg az érintett területhez kapcsolódó kitermelt fa mennyiségét
az erdőgazdálkodó által a hatóság felé jelentett
terület és fakészletadatok alapján határozta meg.
A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes a 2017.
augusztus 29-én kelt PE/FE/931-2/2017. számú
határozatában az elsőfokú határozatot oly módon
változtatta meg, hogy a fizetendő bírság összegét
13 860 000 forintra szállította le. A határozat egyéb
részeit változatlanul hagyta.
Az indokolásban kiemelte, hogy a felperes a
túlvágással érintett erdőrészletekre fakitermelési
tevékenységet nem jelentett be a hatósághoz, így
azokon engedély nélkül végzett fakitermelést.
A felperes – megsértve az Evt. 16. § (9) bekezdését
– nem kellő gondossággal végezte el a
fakitermeléssel érintett területen a kijelölést, amikor
a természetbeni határvonalak figyelembevételével
állapította meg az erdőrészletek határvonalát. Az
Evt. 107. § (1) bekezdése a) pontjában foglalt
tényállás megvalósult, ezért az erdészeti hatóságnak
mérlegelés nélkül bírságot kellett kiszabnia. A
jogszabályhely nem ad lehetőséget sem a
szándékosság,
sem
az
elkövetés
okának
figyelembevételére. A megváltoztatás oka az volt,
hogy egy erdőrészlet tekintetében számítási hiba
folytán valótlan adat szerepelt a fatömegmennyiség
tekintetében.

A kereseti kérelem
[7] A
felperes
eljárási
és
anyagi
jogi
jogszabálysértésekre
hivatkozással
keresettel
támadta az alperes határozatát, kérve annak bírósági
felülvizsgálatát.
Az elsőfokú ítélet
[8] A törvényszék jogerős ítéletében a keresetet
elutasította.
[9] Kifejtette, a jogsértő magatartás hatóság általi
tudomásra jutásának napja a KEHI 2017. április 4-i
megkeresésének érkeztetési időpontja. Az erdészeti
hatóság döntését ehhez képest egy éven belül hozta
meg, így jogszerűen került szankció kiszabásra, nem
sérült a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 94/A. § (2) bekezdése.
[10] Az elsőfokú bíróság szerint, figyelemmel a Kúria
Kfv.III.38.181/2018/3.
számú
ítéletében
kifejtettekre is nem volt jogszabályi lehetőség arra,
hogy a felperes által csatolt fahasználati
tevékenységgel összefüggő dokumentációt, leíró
lapokat a törvényszék a kereset alátámasztására
szolgáló bizonyítékként elfogadja.
[11] Nem volt megállapítható a felperes által
hangsúlyozott Ket. 1. § (1) és (2), 2. § (3)
bekezdésében, 3. § (2) bekezdés b) pontjában,
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[12]
[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]
[22]

továbbá az 50. §-ban rögzített alapelvek, előírások
megsértése sem.
A hatóság a tényállást a szükséges mértékben
tisztázta, döntésének kellően alapos ténybeli és jogi
indokát adta.
A szankcionálás alapjául szolgáló erdőrészletek
kapcsán
fakitermelés
végzésére
vonatkozó
tevékenység bejelentésére a felperes részéről az
erdészeti hatóság felé nem került sor, így egyrészt
sérült az Evt. 41. § (1) bekezdése, másrészt
a túlvágással érintett erdőrészletek vonatkozásában
a fakitermelés engedély nélküli volt. Ezért az Evt.
107. § (1) bekezdés a) pontjára alapított
bírságkiszabás jogszerűen történt. Amennyiben a
felperes az erdészeti adatbázisban mint közhiteles
nyilvántartásban szereplő térképi határt vette volna
figyelembe, úgy túlvágás nem következik be.
Az Evt. 16. § (9) bekezdésére figyelemmel a
felperesnek mint erdőgazdálkodónak a feladata a
fakitermeléssel érintett terület erdőrészlet határainak
egyértelmű megjelölése, szem előtt tartva a hatósági
térkép adatait.
A természetes és a térképi határvonal
különbözősége esetén a korrigálás szükségességét a
felperesnek a hatóság felé jeleznie kellett volna az
Evt. 16. § (6) bekezdése szerint. Ilyen bejelentés
nem történt, így a felperes nem mentesülhet a
szankció alól arra hivatkozással, hogy az erdőrészlet
természetes határa nem fedi le a térképi határt.
Nem alapos az a felperesi érvelés, miszerint a
hatóságnak a térképezés hibáit a fakivágás,
véghasználat ellenőrzése során észlelnie és a
kijavítás iránt hivatalból intézkednie kellett volna.
Az Evt. végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.)
FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 23. § (3) és
(7) bekezdéséből levonható következtetés, hogy
ezen ellenőrzéseknek nem célja és feladata, hogy az
erdőrészlet határvonalai újra felmérésre kerüljenek.
A törvényszék szerint a határozat jogszerűségét nem
érintik a felperes által az erdőtervezés alapelvei
körében kifejtettek, valamint az Erdőrendezési
Szabályzatról szóló 88/2000.(XI. 10.) FVM rendelet
(a továbbiakban: Erdőrendezési Szabályzat)
hivatkozott pontjai sem.
A hibahatár körében az elsőfokú bíróság
irányadónak
tekintette
a
Kúria
Kfv.VI.37.116/2018/6. számú ítéletében írtakat,
hangsúlyozva, hogy a Vhr. 24. § (4) bekezdésének
rendelkezése és az abban meghatározott öt méteres
hibahatár csak az erdészeti nyilvántartási térképre
vonatkozik.
Az Evt. 107. § (1) bekezdés a) pontjához
kapcsolódóan nincs jelentősége a felperes
szándékosságra vagy gondatlanságra irányuló
hivatkozásának, mert ez a jogszabályhely objektív
felelősséget ró az erdőgazdálkodóra.
A törvényszék nem fogadta el a felperes által
becsatolt igazságügyi szakértő által készített
szakvéleményt a kereset megalapozottságának
alátámasztására, mert a szakértő jogkérdésekben
foglalt állást, ami nem a feladata.
Mivel a jogvita tárgya jogértelmezési kérdés, így a
bíróság mellőzte a felperes által tett igazságügyi
szakértő kirendelése iránti indítványt.
Nem sérült a Ket. 86. § (3) bekezdése, mert a
kialakult állapot a KEHI értesítést követően
lefolytatott szemle és az ellenőrzés alapján jutott a
hatóság tudomására.
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A felülvizsgálati kérelem
[23] A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet elsődlegesen annak
hatályon kívül helyezése és a hatósági eljárás
megszüntetése, másodlagosan a hatályon kívül
helyezés mellett az elsőfokú bíróság új eljárásra és
új határozat hozatalára utasítása iránt.
[24] Álláspontja szerint az ítélet sérti a Ket. 1. § (1) és
(2), a 2. § (3), az 50. § (1) és (4), a 94/A. § (2)
bekezdését, az Evt. 107. § (1) bekezdését, a Vhr.
23. § (3) és (7) bekezdését, továbbá a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, (a
továbbiakban: régi Pp.) 164. § (1) bekezdését.
[25] Hangsúlyozta, az alperesi megállapítások kizárólag
téves jogszabályi értelmezésen alapulnak, amelyek
teljesen eltérnek a hatóság korábban alkalmazott
gyakorlatától. Az alperes a releváns körülményeket
figyelmen kívül hagyta, a tényállást nem tisztázta.
Nem vette figyelembe azt a tényt, hogy a pontos
határkijelölésnek objektív akadályai voltak.
[26] Az alperes jogszabálysértően mellőzte a helyszíni
bejárás tapasztalatait és a felperes nyilatkozatait. Az
első- és a másodfokú hatóság határozatában az
indokolási kötelezettségének nem tett eleget,
emellett egyszerű határozati kijelentései nem
azonosak a tényállás tisztázásával.
[27] Az erdészeti hatóság a jelen ügyben bírságolt
erdőgazdálkodói tevékenység esetleges hibájáról
hatósági feladatainak ellátása során, már a KEHI
megkeresés előtt meggyőződött, az ezzel ellentétes
alperesi és bírósági okfejtés jogszerűtlen. Téves az
az érvelés is, hogy a fakitermelést követő műszaki
átvételkor az erdészeti hatóság csak a felújítás
sikerességét ellenőrzi. A felperes szerint a hatóság
feladata komplett és az egyes eljárási cselekményei
nem szűkíthetők le.
[28] A perben érintett munkák 2012–2014. években
kerültek elvégzésre, azokat a hatóság folyamatában
ellenőrizte és jogszerűnek ítélte meg. Így az eljárás
megindítása a Ket. 94/A. § (2) bekezdésében
meghatározott egy éven túl történt, ezért a
felperessel szemben szankció nem szabható ki.
[29] A felperes az Evt. 16. § (7) bekezdése, 34. § (1)
bekezdése és az Erdőrendezési Szabályzat 71. § (1)
és (3) bekezdése alapján kifejtette, hogy a hatóság a
perbeli eljárás megindítása előtt egy évnél korábban
több olyan eljárást folytatott, ahol a határok
egyezőségét köteles volt vizsgálni.
[30] A felperes hivatkozott az elsőfokú bíróság felé
25. alszámon benyújtott, 2021. március 31-én kelt
beadványában tett észrevételeire, amelyeket
véleménye szerint a törvényszék nem értékelt.
Kiemelte a felperes, hogy a korábban általa
állítottaknak megfelelően öt érintett erdőrészletben a
nyilvántartási térkép hibás volt, jogszabálysértően
készült. Az erdőrészlet határát pedig az erdészeti
hatóság állapította meg és ezután került a közhiteles
nyilvántartásba. Ezen erdőrészletek tekintetében a
közhiteles nyilvántartás kijavításának elmaradása a
Ket. 86. § (3) bekezdését sérti.
[31] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmet nem
terjesztett elő.
A Kúria döntése és jogi indokai
[32] A felülvizsgálati kérelem alaptalan.
[33] A régi Pp. 275. § (1) és (2) bekezdésére
figyelemmel a felülvizsgálati eljárásban bizonyítás
felvételének nincs helye, a Kúria a felülvizsgálati

[34]
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[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

kérelem elbírálása során a rendelkezésre álló iratok
alapján dönt. A jogerős ítélet csak a felülvizsgálati
kérelem és a csatlakozó felülvizsgálati kérelem
keretei között vizsgálható felül.
A Kúria szerint az elsőfokú bíróság a pontosan és
törvényesen megállapított tényállásból helyes jogi
következtetéseket vont le.
A Ket. 94/A. § (2) bekezdésének első mondata
szerint, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik,
nem indítható a jogsértés megállapítására és bírság
kiszabására eljárás, ha a jogsértő magatartásnak a
bírság kiszabására jogosult hatóság tudomására
jutásától számított egy év vagy az elkövetéstől
számított öt év eltelt.
A Ket. 94/A. § a jogsértésért való felelősség
elévülésének szabályait rögzíti. A relatív elévülési
idő egy év, amelyet attól a naptól kell számítani,
amikor a jogsértés a hatóság tudomására jutott. Ez
esetben a jogsértő magatartás körében közömbös,
hogy egyszeri vagy folyamatosan elkövetett
jogsértésről van-e szó.
A Kúria jelen ügyben eljáró tanácsa egyetért a
törvényszék
által
helyesen
hivatkozott
Kfv.III.38.181/2018/3. számú kúriai ítéletben
foglaltakkal, a másik tanács ezen döntéstől nem
kíván eltérni.
Az előző pontban megjelölt ítélet [56] pontjában
rögzítést nyert, „reális az az érvelés, hogy a
fakitermelést követő műszaki átvételkor a hatóság
alapesetben nincs abban a helyzetben, hogy a
részlethatárokat ismételten kitűzze, a műszaki
átvétel ugyanis a felújítás sikerességét ellenőrzi.
Jelen esetben a határazonosítás nem fedte fel az
ellentmondást, a hatóság az érintett erdőrészletet
vizsgálta, a szomszédost nem. A hatóság a jelen
eljárás megindításáig jónak vélt, de utóbb hibásnak
bizonyult területadatok szerint állította ki a
jegyzőkönyvet, így eredetileg nem merült fel a
jogosulatlan fakitermelés gyanúja. A hatóság
tudomására csak a KEHI megkeresése nyomán
jutott a jogsértés, a tudomásra jutástól tehát nem telt
el egy év.”
Az ítélet [53] pontja kimondta, „ugyancsak nem
befolyásolhatta az ügy megítélését azon felperesi
kifogás, hogy a térképezési hibát a hatóságnak a
fakivágás ellenőrzése során észlelnie kellett volna,
és a kijavítás iránt hivatalból intézkedni. E körben is
helyesen mutatott rá az alperes, amit alappal
fogadott el az elsőfokú bíróság is, hogy a
tarvágással kapcsolatban – figyelemmel a Vhr. 23. §
(3) és (7) bekezdéseiben foglaltakra is – sem az
előzetes
bejelentéssel
összefüggő
un.
ellenjegyzésnek, sem az utólagos ellenőrzésnek nem
feladata, célja, az erdőrészlet határvonalának
felmérése, (újrafelmérése), hanem az erdészeti
tevékenység, az erdőfelújítás ellenőrzése.”
A fentiekre figyelemmel az elsőfokú hatóság
tudomására a felperesi jogsértések a KEHI iratának
hozzá történő megérkezésének napján, vagyis 2017.
április 4-én jutottak. A hatóság az eljárást az
innentől számított egy éven belül, 2017. május 18án megindította, így nem sérült a Ket. 94/A. § (2)
bekezdése. Az ezzel ellentétes felperesi okfejtés
nem foghat helyt.
A Ket. 50. § (1) bekezdése szerint a hatóság köteles
a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni.
Ha ehhez nem elegendők a rendelkezésre álló
adatok, bizonyítási eljárást folytat le. Az 50. § (4)
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bekezdése alapján a hatósági eljárásban olyan
bizonyíték használható fel, amely alkalmas a
tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték
különösen: az ügyfél nyilatkozata, a tanúvallomás, a
szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői
vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült
jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.
A Kúria megítélése szerint az elsőfokú hatóság a
tényállás tisztázása érdekében a szükséges és
egyben elégséges bizonyítást lefolytatta, a döntés
meghozatalához szükséges tények, adatok az elsőés a másodfokú hatóság részére rendelkezésre
álltak. A Ket. 50. § (1) és (4) bekezdése, továbbá a
2. § (3) bekezdése a hatósági eljárás során nem
sérült.
A Ket. 72. § (1) bekezdés e) pontjában megjelölt
releváns elemeket az elsőfokú és az alperesi
határozat megfelelő mélységben tartalmazza, így az
eljárt
hatóságok
eleget
tettek
indokolási
kötelezettségüknek. Önmagában az a tény, hogy az
indokolás egyes ténybeli és jogi elemeivel a felperes
nem ért egyet, nem alapozza meg az indokolási
kötelezettség hatósági megsértését.
Az erdészeti igazgatási és az erdőgazdálkodási
egységek kialakítására irányadó szabályokat az Evt.
16. §-a rögzíti.
Az Evt. 16. §-ához kapcsolódó egységes bírói
gyakorlat szerint az erdőrészlet határait az erdészeti
nyilvántartási térkép tartalmazza, amely közhiteles
nyilvántartásból
származó
adat,
és
az
erdőgazdálkodónak a tevékenysége során azt az
erdőrészlethatárt kell figyelembe vennie, amelyet a
nyilvántartási térkép tartalmaz. Akkor is a
nyilvántartási határ az irányadó, ha bármely – akár
térképezési – okból az erdőrészlet egységes,
természetes határa nem egyezik meg a térképivel.
Az erdőrészlet határvonalainak kijelölése az Evt. 16.
§ (9) bekezdésének megfelelően az erdőgazdálkodó
feladata. Ennek alapjául a térképi adatok szolgálnak,
azoktól eltérni egyéb megfontolásból, illetve
értelmezéssel nem lehet. Amennyiben az
erdőgazdálkodó álláspontja szerint az erdészeti
hatóság a térképi határt célszerűtlenül állapította
meg, mert például az nem követi az eltérő
faállományok által kirajzolt határt, lehetősége van
azt az erdészeti hatóság felé jelezni, amely a kérdést
megvizsgálja és indokolt esetben helyesbíti a
térképet. A bejelentés nélküli, ezáltal jogellenes
fakitermelés jogkövetkezményei alól tehát nem
mentesült az erdőgazdálkodó arra hivatkozással,
hogy az erdőrészlet definitív, illetve természetes
határa nem fedi le a térképi határt. A bejelentés
elmaradása miatt bekövetkezett engedély nélküli
fakivágás (túlvágás) miatt az erdőgazdálkodási
bírság kiszabása akkor is jogszerű, ha az
erdőállomány szerkezet szerinti erdőrészlet határa a
nyilvántartási térképpel nem egyezik. Az
erdőgazdálkodónak a bejelentés megtételekor a
közhiteles nyilvántartásból származó erdészeti
nyilvántartási térképet kell alapul vennie. (Kúria
Kfv.III.38.181/2018/3. számú ítélet [48], [51], [52]
és [60] pontjai).
A Kúria Kfv.IV.37.087/2019/12. számú végzése
szerint a tényleges, valóságnak megfelelő
határvonalak
kijelölése
az
erdőgazdálkodó
felelőssége, másképpen megfogalmazva „e
kötelezettség címzettje az erdőgazdálkodó”.
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[47] Az Evt. 41. § (1) bekezdése értelmében az
erdőgazdálkodó az erdő fenntartására, védelmére,
valamint az erdei haszonvételek gyakorlására
irányuló, az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban meghatározott erdőgazdálkodási
tevékenységet az erdészeti hatósághoz történt
előzetes bejelentést követően végezhet. Az Evt. 107.
§ (1) bekezdés a) pontja szerint az
erdőgazdálkodóra erdőgazdálkodási bírságot kell
kiszabni, ha az erdőgazdálkodó az erdejében
bejelentés nélkül végzett fakitermelésre megbízást
adott vagy a fakitermelésről tudomással bírt, és azt
haladéktalanul nem jelentette be az erdészeti
hatóságnak vagy a 41. § (3) bekezdésében foglalt
előírásokat megsérti.
[48] A felperes keresetlevelében egyebek mellett előadta,
hogy nem volt tudomása arról, hogy a hatóság által
kijelölt többéves, illetve a természetes határok
esetleg nem egyeznek a térképen feltüntetettekkel és
a fentiek értelmében nem volt arra alap, hogy abban
akár kételkedjen (keresetlevél 6. oldal utolsó
bekezdés). A keresetlevélben a felperes azt is
rögzítette, hogy a megállapított túlhasználattal
érintett területeken végzett munkák nem önálló
fakitermelések; azok az egyébként jogszerűen
bejelentett fakitermelési munkákkal szervesen
összefüggenek, azoknak részét, mégpedig a területi
adatokból megállapíthatóan csekély mértékű részét
képezik (keresetlevél 10. oldal negyedik bekezdés).
[49] A Kúria a Kfv.III.37.635/2019/14. számú ítéletében
kiemelte, hogy „az erdőgazdálkodó a fakitermelést a
bejelentésnek megfelelő erdőrészletben végezheti,
melynek során az erdőrészlet határaként a közhiteles
nyilvántartásban szereplő térképi határt köteles
figyelembe venni”.
[50] A Kúria a fenti számú ítéletében azt is rögzítette,
hogy a felperes mint erdőgazdálkodó felelőssége
objektív, az erdészeti hatóság esetleges jogsértő
magatartása a közigazgatási perben nem vehető
figyelembe oly módon, hogy az mentesíti a felperest
a felelősség alól.
[51] A fentiekre figyelemmel a Kúria megállapította,
hogy az alperes határozata nem sérti az Evt. 107. §
(1) bekezdését, az erdőgazdálkodási bírság
kiszabása jogszerűen történt.
[52] Az
erdőgazdálkodási
bírság
kiszabásának
összegszerűségét a felperes nem vitatta.
[53] A Kúria a régi Pp. 275. § (3) bekezdését alkalmazva
a jogerős ítéletet helybenhagyta.
(Kúria Kfv.III.37.983/2021.)
A perköltség-biztosíték adása kapcsán a
lakóhely – ideértve ebben az esetben lakóhely
113
hiányában a szokásos tartózkodási helyet is – nem
szűkíthető le az Nytv. szerinti lakóhelyre, hanem azon
minden olyan helyet érteni kell, ahol a természetes
személy fél a rendszeres, huzamos tartózkodás
céljával ténylegesen él, vagy tartózkodik [2016. évi
CXXX. törvény (Pp.) 595. §; 1992. évi LXVI. törvény
(Nytv.) 4. § (1) bek.; 2007. évi II. törvény (Harm.tv.)
73. § (3) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Észak-alföldi Regionális Igazgatósága a 106-214857/2/2021-T. számú elsőfokú határozatával a
felperes tanulmányok folytatása célú tartózkodási
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engedélyét visszavonta. A felperes fellebbezése
folytán eljárt alperes a 106-T-15526/1/2021. számú
határozatával
az
elsőfokú
határozatot
helybenhagyta.
[2] A felperes az alperes határozatával szemben
keresetet terjesztett elő, melyben az alperesi
határozat elsőfokú határozatra is kiterjedő
megsemmisítését és az elsőfokú hatóság új eljárásra
kötelezését kérte.
[3] Az
alperes
védiratában
a
közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 36. § (1) bekezdés k) pontja
alapján alkalmazandó, a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Pp.) 595. § (1) bekezdésére hivatkozással kérte,
hogy az elsőfokú bíróság kötelezze a felperest
70 000 Ft értékű perköltség-biztosíték nyújtására.
Kifejtette, hogy esetleges pernyertessége esetén
perköltség iránti igényének nem tud érvényt
szerezni azon külföldiek tekintetében, akik a
polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a
továbbiakban:
Nytv.)
szerinti
lakóhellyel,
tartózkodási hellyel nem, csak szálláshellyel
rendelkezhetnek. Tekintettel arra, hogy felperes az
Nytv. 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban megjelölt
személyi körbe nem tartozó nem magyar
állampolgár, ezért esetében a perköltségbiztosítékadási kötelezettség alperes álláspontja szerint
fennáll.
[4] Az alperes hivatkozott továbbá arra, hogy a felperes
lakóhelye Nigéria területén található, azaz a felperes
sem az EU tagállamában, sem az EGT-ről szóló
megállapodásban részes államban, vagy nemzetközi
szerződés alapján velük egy tekintet alá eső
államban nem rendelkezik lakóhellyel. Nincs
továbbá tudomása arról, hogy a felperes a
perköltség-biztosíték fedezetéül szolgáló belföldi
ingatlannal, vagyonnal rendelkezne, illetve, ha
mégis, abból az alperes esetleges perköltség
igényének kielégítése aránytalan nehézséggel járna.
Az elsőfokú bíróság végzése
[5] A Debreceni Törvényszék az alperes perköltségbiztosíték adása iránti kérelmét elutasította.
Megállapította, hogy a felperes a harmadik
országbeli
állampolgárok
beutazásáról
és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a
továbbiakban: Harm. tv.) 1. § (1) bekezdése alapján
Magyarországon tartózkodik, így a szokásos
tartózkodási helye Magyarország területén van,
ezért jelen perben perköltség-biztosíték adására a
felperes nem kötelezhető. Kifejtette továbbá, hogy
az az alperes által hivatkozott körülmény, hogy a
felperes esetleges pervesztessége folytán olyan
személynek fog minősülni, aki nem rendelkezik
magyarországi szálláshellyel és tőle a perköltség
behajtása aránytalan nehézséggel járna, nem ad
alapot a Pp. 595. § (1) bekezdésében foglalt
rendelkezések figyelmen kívül hagyására, jelesül
arra, hogy jelenleg felperes szokásos tartózkodási
helye Magyarország területén található, így
perköltség-biztosíték adására nem kötelezhető.
A fellebbezés
[6] Az alperes az elsőfokú bíróság végzésével szemben
előterjesztett
fellebbezésében
a
végzés
megváltoztatását és kérelme teljesítését kérte. Az
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álláspontja szerint az elsőfokú bíróság tévesen
állapította meg, hogy felperes szokásos tartózkodási
hellyel rendelkezik Magyarországon. Tekintettel
arra, hogy a Kp. és a Pp. nem tartalmaz a lakóhely
és tartózkodási hely értelmezésére vonatkozó
fogalom meghatározást, azt az Nytv. szerint kell
értelmezni. Az Nytv. 4. § (1) bekezdés a) pontjában
megjelölt személyi körbe nem tartozó harmadik
országbeli állampolgárokra, így felperesre sem
terjed ki. Utalt továbbá arra, hogy a harmadik
országbeli állampolgár Magyarországon a Harmtv.
73. § (3) bekezdése szerint nem lakó- vagy
tartózkodási
hellyel,
hanem
szálláshellyel
rendelkezik.
[7] Az alperes szerint azt, hogy a Magyarországon
tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek nem
rendelkeznek
magyarországi
lakóhellyel
(tartózkodási hellyel) alátámasztja a Harmtv.
végrehajtására kiadott 114/2007. (V. 24.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 91. § (l)–(3)
bekezdése is, mivel ott a jogalkotó rögzítette, hogy a
tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik
országbeli állampolgár az ideiglenes letelepedési
engedély, a nemzeti letelepedési engedély, illetve az
EK letelepedési engedély iránti kérelme
előterjesztésével egyidejűleg terjeszti elő az első
magyarországi lakóhelyének létesítése iránti
kérelmét. A letelepedett státusszal rendelkező
személyek pedig már rendelkeznek magyarországi
lakóhellyel, szerepelnek a személyi adat- és
lakcímnyilvántartásban, beletartoznak az Nytv. 4. §
(1) bekezdés a) pontjában megjelölt személyi körbe,
a jogszerűen tartózkodó, tartózkodási engedéllyel
rendelkező harmadik országbeli állampolgárok, akik
nem tartoznak az Nytv. 4. § (1) bekezdés a)
pontjának hatálya alá, nem szerepelnek a személyi
adat- és lakcímnyilvántartásban, a szálláshelyükre
vonatkozó adatokat a Harmtv. X. fejezete alapján az
alperes kezeli.
[8] Az
alperes
a
fellebbezésében
annak
vonatkozásában, hogy a tartózkodási engedéllyel
rendelkező harmadik országbeli állampolgárok
Magyarországon szálláshellyel rendelkeznek, így
nem tartoznak Nytv. hatálya alá, a Kúria
Kpkf.VI.39.885/2020/2.,
Kkk.V.39.590/2020/2.,
Kpkf.
VI.39.976/2020/2.
számú
döntéseire
hivatkozott.
[9] A felperes a fellebbezésre nyilatkozatot nem tett.
A Kúria döntése és jogi indokai
[10] A fellebbezés az alábbiak szerint megalapozatlan.
[11] A Kúria az elsőfokú bíróság végzését a Kp. 112. §
(3) bekezdése folytán alkalmazandó, a 108. § (1)
bekezdése szerint a fellebbezés keretei között bírálta
felül.
[12] A Pp. 595. § (1) bekezdése kimondja, hogy az a
felperes, akinek lakóhelye, székhelye vagy szokásos
tartózkodási helye nem az Európai Unió
tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, valamint
nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá
eső államban van, az alperes kérelmére, az alperes
perköltségének fedezése céljából biztosítékot
köteles adni.
[13] A jelen ügyben a Kúriának abban a kérdésben
kellett állást foglalnia, hogy a Pp. 595. §-a
értelmezése során a harmadik országbeli
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[15]

[16]

[17]

[18]

állampolgár szálláshelye szokásos tartózkodási
helynek minősül-e.
A Pp. 7. § 3. pontja értelmében a „lakóhely
(lakóhely hiányában tartózkodási hely)”, illetve a
„kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási
helytől eltér)” a természetes személy azonosító
adata. Ebből következően a Pp. alkalmazása során a
lakóhely – ideértve ebben az esetben lakóhely
hiányában a tartózkodási helyet is – nem szűkíthető
le az Nytv. szerinti lakóhelyre, hanem azon
mindazon helyet érteni kell, ahol a természetes
személy fél a rendszeres, huzamos tartózkodás
céljával ténylegesen él vagy tartózkodik. Ezt
támasztja alá az értelmező rendelkezés következő
fordulata is, amely szerint kézbesítési cím
jelentőséggel csak abban az esetben bír, ha az a
lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltér.
Rá kell mutatni továbbá, hogy a Pp. szabályai –
eltérően
a
korábban
hatályos
polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 89. §ában foglaltaktól – a perköltség-biztosíték adása
iránti kötelezettség alapját már nem a fél
állampolgárságához, hanem a harmadik országbeli
(nem az Európai Unió tagállamában, az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, valamint nemzetközi szerződés alapján
velük egy tekintet alá eső államban lévő)
lakóhelyéhez, illetve szokásos tartózkodási helyéhez
köti.
Az
alperes
érvelésének
elfogadása
tulajdonképpen arra vezetne, hogy a fél szokásos
tartózkodási helye az állampolgársága alapján lenne
megítélhető, ami így ellentétes lenne a Pp. hatályos
szabályozási koncepciójával is.
A Pp. fogalomrendszere a „szokásos” tartózkodási
helyet csak a perköltség-biztosíték jogintézménye
kapcsán használja. Ebből következően a „szokásos”
tartózkodási hely fogalma a tartózkodási helyhez
képest olyan többlettartalommal rendelkezik, amely
a tartózkodás rendszerességét, életvitelszerűségét
hangsúlyozza. Abból az alperes által hivatkozott
Nytv. és Harmtv. szerinti fogalmi (és személyi
hatálybeli) különbségek nem vezethetőek le. Nincs
jelentősége továbbá annak sem, hogy a Pp. 595. §
(1) bekezdése szerinti lakóhelyet vagy a szokásos
tartózkodási helyet mely hatóság, mely jogszabályi
rendelkezés alapján, milyen elnevezéssel tartja
nyilván.
Másrészt a lakóhelynek vagy a szokásos
tartózkodási helynek a kérelem elbírálásakor kell
fennállnia. Nem értékelhető így az sem, hogy a
felperes a pervesztességét követően (várhatóan) hol
tartózkodna.
Az
alperes
hivatkozott
a
Kúria
Kpkf.VI.39.885/2020/2.,
Kkk.V.39.590/2020/2.,
Kpkf. VI.39.976/2020/2. számú döntéseiben
megnyilvánuló gyakorlatára, amely szerint az Nytv.
által definiált tartózkodási hely és a szálláshely
eltérő fogalmak. Szálláshely alatt a Harmtv. 13. §
(1) bekezdés e) pontja, 96. § (1) bekezdés i) pontja,
98. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, valamint a
Harmtv. végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.)
Korm. rendelet 155. §-ában és 156. §-ában
megjelenő, azaz az idegenrendészeti tartózkodási
jogcímekkel
összefüggésben
bejelentendő
szálláshely került szabályozásra. A szálláshely és a
tartózkodási hely tehát nem szinonim fogalmak, a
tartózkodási helyen alapuló illetékességi szabály –
arra vonatkozó jogszabályi rendelkezés hiányában –
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[20]

[21]

[22]

[23]

nem terjeszthető ki a szálláshelyre. A tartózkodási
engedéllyel rendelkező harmadik országbeli
állampolgárok nem tartoznak az Nytv. hatálya alá,
az Nytv. szerinti lakóhellyel, tartózkodási hellyel
nem, csak szálláshellyel rendelkezhetnek, ez utóbbi
azonban a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
illetékességi okot nem alapozza meg. Ezért a
jelenleg tartózkodási engedéllyel sem rendelkező
harmadik
országbeli
állampolgár
felperes
tekintetében a lakóhely, tartózkodási hely fogalma
nem értelmezhető, ezért a Kp. 13. § (1) bekezdés c)
pontja sem alkalmazható.
A Kúria megállapította, hogy a hivatkozott ügyek és
jelen ügy között a Jogegységi Panasz Tanács
Jpe.I.60.002/2021/7. határozatának [19]–[21] és
[25]
bekezdéseiben
kifejtettek
szerinti
ügyazonosság nem állt fenn. Egyrészt a hivatkozott
döntések a Kp. illetékességi szabályainak
értelmezése kapcsán születtek. Ezzel szemben jelen
ügy tárgya a Kp. 35. § (1) bekezdése alapján
alkalmazandó Pp. 595. § értelmezése volt.
Ez utóbbi jogintézmény célja annak biztosítása,
hogy az alperes a felperes által letett biztosítékból
könnyen kielégítést nyerjen abban az esetben, ha a
perköltség tekintetében hozott magyar határozatot
csak külföldön, a végrehajtás helye szerinti külföldi
állam belső joga alapján lehetne végrehajtani. Ilyen
esetben
ugyanis
a
külföldi
végrehajtás
kezdeményezése körülményesebb a belföldi
végrehajtásénál, amennyiben pedig nincs olyan jogi
norma, amely a határozat külföldi végrehajtásának
jogi alapját képezhetné, az alperes csak a felperes
általi önkéntes teljesítés esetén juthatna hozzá
követeléséhez. A Pp. 595. §-a tehát azon a
feltevésen alapul, hogy az a fél, akinek lakóhelye,
székhelye vagy szokásos tartózkodási helye nem az
Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes államban,
valamint nemzetközi szerződés alapján velük egy
tekintet alá eső államban van, ezen államokban
jellemzően vagyonnal sem rendelkezik.
A Pp. 595. § rendelkezései tehát a Kp. 13. §-hoz
képest teljesen eltérő célra irányulnak. A külföldi
végrehajtás ugyanis az adós (jelen esetben a
felperes) külföldön található végrehajtható vagyona,
jövedelme esetében értelmezhető, mindezért a
szokásos tartózkodási hely fogalmát ennek fényében
értelmezve megállapítható, hogy az életvitelszerű
tartózkodás – és így az annak államában nagy
valószínűséggel fellelhető végrehajtható vagyona,
jövedelme – és nem a tartózkodás adminisztratív
nyilvántartása bír döntő jelentőséggel.
Ezt az értelmezést támasztja alá többek között a
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
16. § k) pontja is, amely szerint a végrehajtási lapot
kiállító járásbíróság illetékessége az adós lakóhelye,
székhelye hiányában az adós végrehajtás alá
vonható vagyontárgyának helyén is alapulhat.
Belföldi vagyonra vezethető végrehajtás esetén
pedig a perköltség-biztosíték adásának célja, a
kiküszöbölendő külföldi végrehajtás sem jöhet
szóba.
Másrészt az alperes által hivatkozott ügyek és jelen
ügy között a ténybeli azonosság sem állapítható
meg, mivel az alperes ugyan a felperes tartózkodási
engedélyét visszavonta, azonban az elsőfokú
bíróság elrendelte a felperes által előterjesztett
keresetlevél benyújtásának az alperes 106-T-
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15526/1/2021. számú határozatára vonatkozó teljes
halasztó hatályát.
[24] A kifejtettekre tekintettel a perköltség-biztosíték
adása kapcsán annak van jelentősége, hogy a
rendelkezésre álló és a felek által nem vitatott
adatok szerint a felperesnek az alperes kérelme
előterjesztésének
időpontjában
és
annak
elbírálásakor Magyarországon volt a szokásos
tartózkodási helye. Ennek megfelelően a Pp. 595. §
(1) bekezdésében foglalt jogszabályi feltétel,
nevezetesen az, hogy a felperes lakóhelye,
székhelye vagy szokásos tartózkodási helye nem az
Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes államban,
nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá
eső államban legyen, nem valósul meg, így a
felperes
perköltség-biztosíték
adására
sem
kötelezhető.
[25] A Kúria mindezek alapján az elsőfokú bíróság
végzését a Kp. 112. § (3) bekezdése folytán
alkalmazandó Kp. 109. § (1) bekezdése alapján
helybenhagyta.

[2]

[3]

(Kúria Kpkf.IV.41.154/2021.)
I. A megrendelő igényei szerint megtervezett
és kivitelezett, a megrendelő logóját,
114
védjegyét, illetőleg egyéb hozzá köthető tájékoztató

ábrákat magán hordozó reklámanyag nyomdai
előállítása a helyi iparűzési adó szempontjából
igénybe vett szolgáltatásnak minősül.
II. A bolti kiskereskedelmi tevékenység és az
élelmiszergyártás TEÁOR szerinti elhatárolásánál
annak van döntő jelentősége, hogy a felperes
alapvetően nem a gyártással együtt és ahhoz
kapcsolódóan
folytatott
kiskereskedelmi
tevékenységet, hanem a kiskereskedelmi tevékenysége
keretében értékesített általa gyártott árut is.
III. Az adóköteles tevékenységből származó nettó
árbevétel az adó alapja. A nettó árbevétel helyett nem
lehet csupán az árrés az, ami az adólapba
beletartozik, mert nem tartalmaz semmilyen
korrekciót az Áktv. a nettó árbevételt érintően.
IV. Az, hogy valaki rendelkezik az adott áruházlánc
által kiállított vevőkártyával, még nem jelenti azt,
hogy a számára kiállított számla nagykereskedelmi
értékesítés lenne. A kérdés eldöntésénél az Áktv. 1. §
1. pontjában foglaltak adnak iránymutatást [2000. évi
C. törvény (Számv.tv.) 78. § (3) bek.; 1990. évi C.
törvény (Htv.) 39. § (1) bek.; 2003. évi XC. törvény
(Ktia.tv.) 4. § (1) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az elsőfokú adóhatóság valamennyi adónemre
vonatkozóan bevallások utólagos vizsgálatára
irányuló ellenőrzést folytatott le a felperesnél 2011–
2012.
évekre
vonatkozóan,
amelynek
eredményeként 2140277677 számú határozatával a
felperes
terhére
összesen
1 646 070
Ft
adókülönbözetet állapított meg. A felperes
fellebbezése folytán eljárt alperes a 2017. december
18-án kelt 2233857142 számú határozatával az
elsőfokú határozatot megváltoztatta akként, hogy az
adókülönbözet összegét 1 320 350 000 Ft-ban, az
adóbírság összegét 171 880 000 Ft-ban és a
késedelmi pótlék összegét 227 867 000 Ft-ban
állapította meg. Megállapította továbbá, hogy a
felperes az adózás előtti eredményét a 2011. évben

[4]

[5]

647 789 000 Ft-tal és a 2012. évben 685 561 000 Fttal, a társasági adóalapját a 2011. évben
647 789 000 Ft-tal, 2012. évben 528 335 000 Ft-tal
magasabb összegben mutatta ki a ténylegesnél. Ezt
meghaladóan az alperes az elsőfokú határozatot
helybenhagyta.
Leszögezte, hogy a reklámanyagok nyomdák általi
kinyomtatása a felperes szempontjából megrendelt
szolgáltatásnak minősülnek, a nyomdák nyomdai
szolgáltatást nyújtottak a felperesnek, ami az
Számv.tv. 78. § (3) bekezdése szerinti igénybe vett
szolgáltatásként számolandó el, és nem az
Számv.tv. 78. § (2) bekezdése szerinti
anyagköltségnek minősülnek, ezért e költségekkel
az innovációs járulék alapja sem csökkenthető.
Az adóhatóság leszögezte, hogy a vizsgált
időszakban a felperes a saját áruházaiban működő
hentesüzem, pékség és cukrászat által gyártott
termékek áruházban történő értékesítéséből
származó nettó árbevétele után, továbbá a „számlás”
értékesítések nettó árbevétele után az egyes
ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi
XCIV. törvény (a továbbiakban: Áktv.) bolti
kiskereskedelmi tevékenység különadóját (a
továbbiakban: bolti kiskereskedelmi különadó) a
nettó árbevétele után nem állapította meg és nem
fizette meg a vizsgált időszakra vonatkozóan. Az
Áktv. 1. § 1. pontja a TEÁOR’ 08 ágazati besorolás
szerinti kiskereskedelmi tevékenységekre utal vissza
azzal, hogy a 2011. november 30-tól hatályos
módosítás egyértelműsíti, hogy az Áktv.
alkalmazásában
a
bolti
kiskereskedelemi
tevékenység körébe tartozik minden olyan
kereskedelmi
tevékenység,
ahol
vevőként
vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt is
kiszolgálnak. A 2011. november 30. napjától
hatályos jogszabályszöveg a jogalkalmazás
megkönnyítése érdekében egyértelműsítette a bolti
kiskereskedelmi tevékenység fogalmát, az adózókra
nézve nem tartalmaz hátrányos változást, hanem a
hatályos
jogszabályokkal
összhangban
egyértelműsítette a jogalkotó az értelmezést.
Ugyanakkor a felperes az ún. vevőkártyás, illetve
áfás számlás értékesítéseket nagykereskedelmi
tevékenységnek tekintette, így ezek az értékesítések
nem képezték az ágazati különadó alapját, mivel a
gyorsabb kiszolgálás érdekében ún. áfás kártyákat
bocsátott ki vevőinek, akik üzleti céllal vásároltak
és áfás számla igényüket jelezték. Az áfás kártyák
csak vállalkozások használhatják vásárláskor, ezért
ezeket az értékesítéseket, valamint a vevőkártya
hiányában
történő
számlás
értékesítéseket
automatikusan nagykereskedelmi tevékenységnek
tekintette. Ezt a módszert alkalmatlannak
minősítette az adóhatóság, mivel sem statisztikailag,
sem az Áktv. alkalmazásában nem meríti ki a
nagykereskedelmi
tevékenység
fogalmát.
Önmagában az a körülmény, hogy valamely vevő
(vállalkozás, köztestület) adószámmal rendelkezik,
nem elégséges információ arra, hogy a termék
értékesítésére
nagykereskedelmi
tevékenység
körében, a termék vevő általi továbbértékesítése
céljából került sor.
A vevőkártyás értékesítéseken felül az adózó
a saját cukrász-, pék- és húsüzemekből származó
termékek értékesítéséből származó nettó árbevételt
szintén nem vette figyelembe az ágazati különadó
alapjának megállapítása során. A felperesi adózó e
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tevékenységeket feldolgozó ipari tevékenységnek
tekintette. Az adóhatóság és a felperes is
állásfoglalást kért a KSH információszolgálatától a
hipermarketben működtetett hentesüzemekben
végzett
tevékenységek
során
létrehozott
késztermékek helyben történő értékesítésnek
TEÁOR’ 08 szerinti besorolásával kapcsolatban. A
KSH
állásfoglalása
alapján
egyértelműen
megállapítható, hogy amennyiben a cukrász-, pékés húsüzem átadja a termékeit a hipermarketnek,
ebben az esetben már nem a cukrász-, pék- és
húsüzem, hanem a hipermarket értékesíti a
terméket.
[6] Az adóhatóság rögzítette, hogy a felperes az
Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a
továbbiakban:
EUMSZ)
állami
támogatást
szabályozó 107. cikk (1) bekezdésére hivatkozva
alaptalanul sérelmezte, hogy az adóhatóság a bolti
kiskereskedelmi
tevékenység
különadója
adókötelezettséggel
összefüggésben
az
adókötelezettség hiányát (2011. évre 3 021 120 148
Ft, 2012. évre 3 439 573 499 Ft összegben) javára
nem állapította meg. Az EUMSZ állami támogatást
szabályozó 107. és 108. cikkeinek tekintetében
kifejtette, hogy az Áktv. az azonos helyzetben lévő
adóalanyok (szolgáltatók) mindegyikére egyformán
vonatkozó adóterhet ír elő, nem tesz különbséget az
adóalanyok között honosságuk, illetve szerkezeti
felépítésük szerint, kizárólag a bolti kiskereskedelmi
tevékenységből származó árbevétel alapján
differenciál. Rögzítette, hogy az adómérték
progresszivitása azért indokolt, mert a nagyobb
árbevétel nagyobb piaci befolyásra, alacsonyabb
fajlagos költségekre, magasabb jövedelmezőségre,
ekként sokkal erőteljesebb adóteherviselési
képességre utal, illetve megállapítható az is, hogy a
kiskereskedelmi különadó esetében nem merülhet
fel a piactorzító hatás, illetve a közvetett állami
támogatás sem.
A felperes keresete és az alperes védekezése
[7] A jogerős határozat ellen a felperes keresetet
terjesztett elő, amelyben elsődlegesen a jogerős
határozat megváltoztatását, másodlagosan a jogerős
határozat hatályon kívül helyezését és az alperes új
eljárás lefolytatására és új határozat meghozatalára
kötelezését kérte. Az Európai Unió Bírósága (a
továbbiakban: EUB) előzetes döntéshozatali
eljárását kezdeményezte. Kifejtette, hogy a
nyomdák
által
az
egyes
reklámanyagok
előállításának ellenértékeként kiszámlázott összegek
a Számv.tv. 78. § (2) bekezdése szerinti
anyagköltségnek tekintendők, amelyből fakadóan
összhangban a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (a továbbiakban: Helyiadó tv.) 39. § (1)
bekezdésével, valamint a kutatási és technológiai
innovációs alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a
továbbiakban: Ktia.tv.) 4. § (1) bekezdésével, az
innovációs járulék alapját csökkentik. A saját
üzemeiben (pékség, hentes, cukrászat) gyártott
termékek esetében nem teljesül a kereskedelmet
jellemző legkritikusabb ismérv, az átalakítás nélküli
továbbértékesítés, ezért az ide sorolható
termékkörök értékesítése az Áktv. fogalmi
meghatározása szerinti bolti kiskereskedelmi
tevékenységnek nem minősül. A vevőkártyás,
illetve áfás számlás bevételek esetén a vevők
jellegére figyelemmel (vállalkozások, közületek)
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minősítette az ebből származó árbevételét az Áktv.
hatálya alá nem tartozó nagykereskedelmi
tevékenységből származó bevételnek. Az Áktv.
bolti kiskereskedelmi különadó kötelezettséget
előíró rendelkezései az EUMSZ 49., 54. és 107.
cikkeivel ellentétesek, ezáltal alkalmazhatatlanok,
ezért a megfizetett különadó visszatérítésére
jogosult.
Az elsőfokú ítélet
[9] Az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével a felperes
keresetét elutasította.
[11] Az innovációs járulék alapja a Helyiadó tv. 39. § (1)
bekezdése alapján meghatározott adóalap. Idézte a
Számv.tv. 78. § (2) és (3) bekezdését, a Helyiadó tv.
39. § (1) bekezdését, 52. §-át, 52. § 36. pontját, és
megállapította, hogy a felperes által megrendelt és a
nyomdák
által
elkészített
reklámanyagok
(szórólapok, akciós reklámújságok, plakátok) mint
fizikailag kész termékek a nyomdákban készültek
el, de az is tény, hogy a nyomdák nem bárki
számára elérhető és megvásárolható, a felperestől
függetlenül egyébként is gyártott terméket adtak el a
felperesnek, hanem a felperes igényei szerint, a
felperes által megtervezett és meghatározott
formában és tartalommal (külső megjelenés, alak,
méret, szín, szövegek, azonosítók, logók, képek)
voltak kötelesek a reklámanyagokat legyártani, tehát
a kész reklámanyagok elkészültében benne volt a
felperes saját teljesítménye is (tervezés stb.) mint
részfolyamat.
[12] Utalt a helyi iparűzési adó alapjának csökkentése
körében az anyagköltség és a szolgáltatás
elhatárolási
szempontjait
tartalmazó
kúriai
döntésekre
(Kfv.I.35.644/2014/6.,
Kfv.I.35.072/2015/6.,
Kfv.V.35.603/2016/4.,
Kfv.I.35.302/2018/8.). A releváns tényállási elemek
azonosnak tekinthetők ezen ügyekben, és a Kúria
leszögezte, hogy az ilyen tartalmú nyomdai
szolgáltatás
ellenértéke
nem
minősíthető
anyagköltségnek. Ezért a nyomdai szolgáltatások
költségét a Számv.tv. 78. § (3) bekezdésére
figyelemmel
igénybe
vett
(anyagjellegű)
szolgáltatásként kellett elszámolni, amelynek
költsége a Helyiadó tv. 39. § (1) bekezdése szerint
az iparűzési adó alapjának meghatározásakor, ennél
fogva Ktia.tv. 4. § (1) bekezdése alapján az
innovációs járulék alapjának meghatározásakor
csökkentő tételként nem vehető figyelembe. Az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (továbbiakban: Áfa tv.) vagy bármely más
adójogszabály szempontjai, minősítése eltérhet a
Számv.tv. és a Helyiadó tv. szerinti minősítéstől, de
az
közömbös.
A
nyomdai
tevékenység
ellenértékének megítélése jogkérdés és nem
szakkérdés, ezért az e körben beszerzett igazságügyi
szakértői vélemény megállapításai nem voltak
figyelembe vehetők.
[13] Az Áktv. 2. § a) pontja alapján adóköteles a bolti
kiskereskedelmi tevékenység. Idézte az Áktv. 2011.
november 30-ig hatályos, illetve 2011. november
30-tól hatályos l. § 1. pontját, valamint az Áktv. 4. §
(1) bekezdését a TEÁOR’ 08.47 ágazat
(kiskereskedelem) és a TEÁOR’ 08.47.1 ágazat
(nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem),
továbbá a TEÁOR’ 08.10 ágazat (élelmiszergyártás)
definícióját. Az elhatárolásnál annak van döntő
jelentősége, hogy a felperes alapvetően nem a

Közigazgatási Kollégium

576

[14]

[15]

[16]

[17]

gyártással együtt és ahhoz kapcsolódóan folytatott
kiskereskedelmi
tevékenységét,
hanem
a
kiskereskedelmi tevékenysége keretében értékesített
általa gyártott árut is, nem az elkülönült
élelmiszergyártó tevékenységet folytató üzemi
egységeknek (húsüzem, pékség, cukrászat) volt
saját üzlete, hanem a bolti kiskereskedelmi
tevékenységet folytató üzemi egység (áruház)
rendelkezett tőle és egymástól is elkülönítetten
működő gyártó üzemekkel.
A felperes által hivatkozott TEÁOR’ 08.47 ágazat
(kiskereskedelem) leírásában szereplő „átalakítás
nélküli értékesítés” kapcsán rögzítette, hogy a
felperes
e
tevékenységéhez
kapcsolódóan
semmilyen átalakítást nem végzett a termékeken, az
áruházak üzleti terébe bekerülő árukat a vevők
részére az összes más forrásból származó többi
termékkel együtt értékesítette. A KSH-nak a KSHINFO-837-2-2013 számú besorolási állásfoglalása a
bevételek szervezeti egységek közötti megosztása
kapcsán tartalmazza, hogy a KSH véleménye szerint
a feldolgozóipari (hús-, illetve sütőipari)
tevékenység árbevételeként a saját előállítású ipari
termékek
előállítási
költségei
(közvetlen
önköltsége) elszámolhatók, és az árbevétel
fennmaradó része a kereskedelmi tevékenység
értéke (árrés), azonban a bíróság megítélése szerint
nincs jogi alapja kizárólag az „árrésnek” megfelelő
összegű bevétel figyelembe vételének, mert a „bolti
kiskereskedelmi tevékenység” tekintetében az Áktv.
és a TEÁOR’ 08.47 sem tesz különbséget a saját
előállítású termék és a mástól vásárolt termék
árbevétele között.
A grillpultok tevékenységéből származó árbevétel
esetén a felperes állításával ellentétesen eltérő
indokok merültek fel, mivel a grillpultok ugyan az
eladótérben kerültek elhelyezésre, de a vásárlók itt a
sütő, főző, melegen tartó nagyüzemi konyhai
berendezéseken készült helyben fogyasztható
készételeket és italokat fogyaszthattak asztal, szék,
tányérok és evőeszközök igénybevételének
lehetőségével, helyben és külön kasszánál fizettek
meleg ételre vonatkozó utalvánnyal is, vagyis
vendéglátás szolgáltatást vettek igénybe.
Az Áktv. 2011. november 30-tól hatályos 1. § 1.
pontjában a jogalkotó pontosította az Áktv.
alkalmazása során irányadó bolti kiskereskedelmi
tevékenység fogalmát azzal, hogy az „azaz minden
olyan
kereskedelmi
tevékenység,
melynek
folytatása esetén a vevő a vállalkozónak nem
minősülő magánszemély is lehet” fordulattal
meghatározta mit ért a megjelölt TEÁOR’ 08 kódok
alatt. Ezért a felperes vevőkártyás és áfás számlás
értékesítéseinek bevételei is az Áktv. hatálya alá
tartozó „bolti kiskereskedelmi tevékenységből”
származó bevételeknek minősülnek, mivel a vevő a
vállalkozónak nem minősülő magánszemély is
lehetett.
Nem vitatta azt a felperesi érvet, hogy az Áktv.
értelmezett
rendelkezésével
összefüggésben
felmerül a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (1) bekezdésében
rögzített követelmény sérelme, illetve felmerül a Jat.
2. § (2) bekezdése szerinti visszamenőleges hatályú
jogalkotás tilalmának sérelme is, de az Alaptörvény
37. cikk (4) bekezdése miatt nem kezdeményezhette
az Alkotmánybíróságnál az Áktv. alaptörvényellenességének megállapítását.

[18] Előadta, hogy vizsgálta azt, hogy a tagállami és
közösségi szabályozás között fennáll-e ellentét, ezen
belül a közösségi jog értelmezéséhez szükséges-e
előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése.
Ennek eldöntésekor a 283/81-es számú ügyben
(CILFIT ügy) foglaltakat tartotta szem előtt.
Kifejtette, hogy nem tartotta szükségesnek az
előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezését,
mert az EUB a C-323/18. számú ügyben (Tescoügy) az EUMSZ letelepedés szabadságát szabályozó
és a társaságok székhelyén alapuló közvetett
hátrányos megkülönböztetés tilalmát magába
foglaló 49. és 54. cikkeire, valamint az EUMSZ
állami támogatást szabályozó 107. és 108. cikkeire
vonatkoztatva
vizsgálta
az
Áktv.
bolti
kiskereskedelmi
különadó
kötelezettséget
megállapító
rendelkezéseit.
Az
EUB
jogértelmezésre alapján a felperes alaptalanul
hivatkozott a letelepedés szabadságát szabályozó és
a társaságok székhelyén alapuló közvetett hátrányos
megkülönböztetés tilalmát magába foglaló 49. és
54. cikkeire. Az Áktv. 4. § (1) bekezdésében
megállapított adóalap és az 5. § a) pontja szerinti
progresszív
adómérték
ugyanis
a
bolti
kiskereskedelmi különadó alanyainak mindegyikére
egyformán vonatkozik, kizárólag a bolti
kiskereskedelmi tevékenységből származó árbevétel
alapján differenciál, nem tesz különbséget az
adóalanyok között honosságuk szerint. Önmagában
az a körülmény, hogy magyar bolti kiskereskedelmi
piacon a külföldi tulajdonú társaságok rendelkeznek
a legnagyobb árbevétellel, a székhelyen alapuló
közvetett
hátrányos
megkülönböztetés
megállapítására nem alkalmas.
[19] Az EUMSZ 107. cikke értelmezésekor hivatkozott
az EUB a C-266/04–C-270/04., C-276/04. és C321/04–C-325/04. számú egyesített ügyekben
hozott döntés 34., 40. és 42. pontjára. Az EUB a C323/18. számú ügyben (Tesco-ügy) a 38–44.
pontjaiban az Áktv. bolti kiskereskedelmi különadó
kötelezettséget előíró rendelkezései kapcsán az
EUMSZ 107. és 108. cikkeit vizsgálva rögzítette,
hogy a különadó alóli mentességnek, amelyben
bizonyos adóalanyok részesülnek, az uniós jog
szempontjából való esetleges jogellenessége nem
alkalmas arra, hogy befolyásolja magának, ezen
adónak a jogszerűségét, ily módon a Tesco nem
hivatkozhat e de facto mentesség jogellenességére
annak érdekében, hogy kivonja magát az említett
adó megfizetése alól, vagy hogy azt a részére
visszatérítsék. Hivatkozott az ítélet 42. pontjára is.
Mindezek alapján megállapította, hogy a felperes
keresete alaptalan.
A felülvizsgálati kérelem és az alperes
ellenkérelme
[21] A nyomdai teljesítmények anyagköltségként történő
elszámolásával összefüggésben hivatkozott arra,
hogy a jelen ügyben vitatott kérdés számviteli,
amelynek megválaszolása szakértő bevonását
igényli, mivel elsősorban szakkérdés és nem
jogkérdés. Ha egy tétel helyes elszámolása a
Számv.tv. szerint anyagköltség, akkor eszerint kell
alakulnia a Helyiadó tv., így a Ktia tv. szerinti
besorolásnak is. Hivatkozott a Számv.tv. 15. § (3)
bekezdésére (valódiság elve) és 16. § (3)
bekezdésére (a tartalom elsődlegessége a formával
szemben elv), a Számv.tv. 4. § (2) bekezdésére. A
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készletek esetében kétféle hasznosítási módot
különböztet meg a Számv.tv. Amennyiben a készlet
változatlan formában továbbértékesítésre kerül, úgy
a kivezetést az eladott áruk beszerzési értékével
szemben kell elszámolni. Nem továbbértékesítési
célú vállalkozási tevékenység keretében történő
felhasználás esetén ugyanakkor a készletek
bekerülési értékét a felhasználással arányosan az
anyagköltségek között kell elszámolni a Számv.tv.
78. § (2) bekezdésének megfelelően. A termék nem
értékesítési célú felhasználását illetően a Számv.tv.
sem követel meg további megbontást. Ugyanerre
jutott az igazságügyi szakértői szakvéleményében,
amikor kifejtette, hogy „nem kifogásolható, ha a
szórólapok, akciós újságok és plakátok költségét
anyagköltségként számolják el”. Téves az alperes
azon megállapítása, hogy a szóban forgó anyagok
felhasználása nem felperes vállalati működéséhez
kapcsolódott.
[22] A bíróság ítéletében nem tárgyalta és nem orvosolta
azt az érdemi jogszabálysértést, hogy a tényállás
nem teljes körű feltárásával alperes megsértette az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 97. § (4) bekezdését, illetve a
feltárt tényállásból hibásan levont számviteli
következtetés a Számv.tv. 78. § (2) bekezdésébe, a
Helyiadó tv. 39. § (1) bekezdésébe és a Ktia tv. 4. §
(1) bekezdésébe ütközik. A szakértő szakértői
véleményében helyesen járt el, amikor a
szolgáltatások fogalmát a KSH által kiadott
szolgáltatások
jegyzéke
című
kiadványban
meghatározottak szerint definiálta.
[23] A számviteli szempontok figyelembevételének
hiányát mutatja az is, hogy jelentősen eltérő
számviteli és adózási következményekkel járna
felperes szórólap beszerzése, amennyiben a felperes
ugyanazon szórólapokhoz a hordozópapírt maga
szerezné be és átadná a nyomdának, hogy a nyomda
arra nyomtassa a kívánt tartalmakat. Ebben az
esetben a nyomda teljesítményének értéke is
csökkentené felperes innovációs járulék adóalapját,
míg a felperesi tényállásban ugyanezen momentum,
nevezetesen a nyomda tevékenységének értéke nem
csökkenti az adóalapot.
[24] Egyetért a Kúria Kfv.I.35.302/2018/8. számú
döntésének elvi tartalmával, azonban amennyiben a
gazdasági esemény tartalmában sok százezres, akár
milliós példányszámban sorozatgyártott késztermék
elkészítését valósítja meg, akkor az mind a
számviteli alapelvek, mind a gazdasági racionalitás
szempontjából eszközként, azon belül anyagként
(annak felhasználása pedig anyagköltségként)
mutatandó ki számviteli szempontból. Az ügy
szempontjából releváns jogszabályok (Ktia tv.,
Helyiadó tv., Számv.tv.) egyike sem ír elő olyan
követelményt, hogy ha egy termék megrendelésre
készül és/vagy más számára (szellemi tulajdon
védelme vagy szerződéses kötelem miatt, vagy
bármely okból) nem értékesíthető, azt ebből
kifolyólag kizárólag igénybe vett szolgáltatásként
lehet minden esetben minősíteni. Az elsőfokú
bíróság egy jogszabálysértő és a Ktia tv. a Helyiadó
tv. és Számv.tv. rendelkezéseivel ellentétes
tényállásidegen, iratellenes, a gazdasági élet
működésétől az iparági gyakorlattól is kirívóan
idegen alperesi jogértelmezést erősített meg, az
adóteher normaszövegen túlterjeszkedő növelésével.
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[27] Az alperes elsőfokú bíróság által helybenhagyott
jogértelmezése contra legem jogértelmezéshez
vezet, mivel az Áktv. 1. § 1. pontjában foglalt 2011.
november
30-ával
hatályos
módosításának
visszamenőleges alkalmazása a visszamenőleges
jogalkotás tilalmába esik. A normaszöveg 2011.
novemberi változásának beiktatását követően
hatályos definíció második tagmondata – szemben a
bírósági állásponttal – csak az e feltételeknek
megfelelő tevékenységek esetében vizsgálandó
tovább. Hivatkozott a Jat. 2. § (2) bekezdésére, az
Alkotmánybíróság 7/2016. (IV. 6.) számú
határozatára, és kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság
ítéletében az alperes ezen jogsértő jogértelmezését
megerősítette, a norma tartalmának mellőzését, a
jogalkotói hatáskör felhatalmazás nélküli tiltott
elvonását valósította meg.
[28] A felperes által működtetett feldolgozói ipari
egységekben (pékség, cukrászda, hentesüzem)
előállított termékek eladása nem tekinthető
átalakítás nélküli értékesítésnek, mivel e
feldolgozóipari
egységekben
a
beszerzett
alapanyagok feldolgozása eredményeként új
késztermékek jönnek létre. Az átalakítás nélküli
értékesítés ugyanakkor a TEÁOR rendszerében a
kiskereskedelmi tevékenység elsődleges ismérve,
alapkritériuma. Ezen alapkritériumnak meg nem
felelő tevékenység nem tekinthető különadó köteles
bolti kiskereskedelemnek. Az elsőfokú bíróság e
körben esetenként figyelmen kívül hagyta, máskor
téves következtetést vont le a témában kompetens
KSH által kiadott állásfoglalásokból, továbbá a
mögöttes jogszabályban nem szereplő kritériumokat
tekintett releváns körülménynek (pl. kasszák
elkülönített használata), ezért az elsőfokú ítélet e
körben is jogszabálysértő.
[30] Az Áktv. nem fogalmaz meg olyan kritériumot,
hogy a feldolgozóipari egységekben előállított
termékek értékesítését elkülönült kasszákon
keresztül kellene értékesíteni. Felperes a cikkszám
alapján el tudja különíteni a feldolgozóipari
termékeket a kiskereskedelmi értékesítésektől. Az
elsőfokú bíróság nem adott arra egyértelmű
jogszabályokkal alátámasztott indokolást, hogy a
felperes által alkalmazott bevétel-elhatárolás, szétválasztás mennyiben vitatható a különadó
szempontjából, és jogsértően hagyta figyelmen
kívül azokat a felperes által felsorakoztatott
adatokat, dokumentumokat, amelyek a felperes
feldolgozói
tevékenységének
alátámasztásául
szolgálnak (üzemek működési engedélye, HACCP
jogosítvány, dolgozói egészségügyi kiskönyv,
szakképesítés, stb.). Az elsőfokú bíróság kijelentése,
miszerint „a felperes e tevékenységéhez
kapcsolódóan semmilyen átalakítást nem végzett a
termékeken” érthetetlen, mivel akkor a fenti
dokumentumokra nem lenne szüksége a
felperesnek.
[31] A grillpultokból származó bevétel alperes
álláspontja szerinti elhatárolása nem helytálló, mivel
a legfontosabb ismérv, amely mind a grilltermékek,
mind a sajátüzem termékei esetén kétséget kizáróan
fennáll az, hogy egyik tevékenység esetében sem
valósul meg az átalakítás nélküli értékesítés, azaz
egyik tevékenység sem tekinthető kiskereskedelmi
értékesítésnek. Amennyiben az elsőfokú bíróság
által is elismerten a grillek tevékenységéből
származó bevétel nem képezheti a különadó alapját,
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akkor ugyanazon érvrendszere mentén el kellett
volna, hogy fogadja ezt a pékség, a cukrászat és a
húsüzemek esetében is.
[33] A TEÁOR rendszerében a kis- és nagykereskedelmi
tevékenységek elhatárolását elsődlegesen a vevő
jellege mentén lehet elvégezni, amit a KSH
állásfoglalás is alátámaszt. A nem magánszemély
vevőknek (közületeknek) történő értékesítés
statisztikai – ezáltal pedig különadó – szempontból
nagykereskedelmi értékesítésnek minősül, ami vitán
felül nem tartozik az Áktv. által nevesített
adóköteles tevékenységek közé.
[34] Eljárási szempontból kifogásolható, hogy a
keresetlevélben is hivatkozta, hogy az alperes az
ellenőrzési és hatósági eljárások során semmilyen
számlát nem kért és nem is csatolt
megállapításainak alátámasztására, az elsőfokú
bíróság e körülmény – a tényállás tisztázási és
bizonyítási kötelezettség megsértése ellenére –
alperes döntését jogszerűnek találta. Az elsőfokú
bíróság nem oldotta fel továbbá azt a
bizonytalanságot sem, hogy az Áktv. évközi 2011.
november 30-i módosítása, amely nem hat ki a
teljes 2011-es évre, hogyan osztja meg a revízió
által tett megállapításokat a nagykereskedelem
körében, de akár a feldolgozóipari tevékenység
kapcsán. A felperes nem az adott osztály
árbevételének 45%-át vette figyelembe adóalap
csökkentő tételként, mégis ez szerepel az elsőfokú
határozat 46. oldalán, szerinte a felperes
leányvállalata
határozatának
indokolását
tartalmazza e helyütt a határozat, amelyet a bíróság
figyelmen kívül hagyott.
[35] Az egyes ágazatokat terhelő különadó törvény
közösségi jogba ütközéséről kifejtette, hogy a
különadó
árbevételen
alapuló
progresszív
adómértékei egyértelműen az EUMSZ 107. cikke
szerinti belső piaccal összeegyeztethetetlen állami
támogatásnak minősülnek, mivel a bolti
kiskereskedelmi adó árbevétel sávjai progresszív
adókulcsai és a magyarországi bolti kiskereskedelmi
piac szerkezete együttesen azzal a hatással járt,
hogy a különadó fizetési kötelezettség legfelső
sávjába a saját integrált üzleten alapuló modellel és
ezáltal nagyobb árbevétellel, nagyobb mérettel bíró,
többségében multinacionális piaci szereplők
kerültek, ami egyértelműen diszkriminatív és nem
összeegyeztethető a piaci szereplők egyenlőségének
elvével. Bemutatta a magyarországi bolti
kiskereskedelmi piac felépítését, illetve a különadó
hatását a magyar kiskereskedelmi piacra. Az Áktv.
és a piac szerkezetének jellegzetessége alapján
megállapította, hogy a bolti kiskereskedelmi
különadó árbevételi sávjai és progresszív
díjmértékei különbséget tesznek az adóalany
vállalkozások között, azok árbevétele és így mérete,
valamint tulajdonosi szerkezete (magyar vs.
külföldi) alapján, és szelektív előnyt biztosítanak az
alacsony árbevételű, tehát kisebb vállalkozások
számára, amelyek többnyire franchise rendszerben
működő magyar tulajdonban álló vállalkozások. Ez
az eltérő bánásmód azt is eredményezte, hogy
hátrányosabb helyzetbe kerültek azok a jogalanyok,
akik többségében külföldi anyavállalattal bírtak
és tevékenységüket integráltan leányvállalati
struktúrában végezték. Ezek a hatások felvetik az
Áktv. rendelkezéseinek az EUMSZ 107. cikk (1)
bekezdésében lefektetett állami támogatások
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korlátozó előírásaiba, valamint az EUMSZ 49. és
54. cikkeiben lefektetett letelepedés szabadságát
biztosító előírásaiba ütközését, ezért előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezését kérelmezte.
A Kúria döntése és jogi indokai
[37] A felülvizsgálati kérelem alaptalan.
[39] A Kúria azt állapította meg, hogy az elsőfokú
bíróság a törvényesen megállapított tényállásból
helytálló jogkövetkeztetésre jutott.
[40] A
nyomdai
teljesítmények
elszámolásával
kapcsolatban a Kúria elsősorban utal az elsőfokú
bíróság helyes ítéleti megállapítására, miszerint
a
nyomdai
tevékenység
ellenértékének
anyagköltségként vagy igénybe vett szolgáltatásként
történő kezelése nem szak-, hanem jogkérdés, ezért
nem követett el jogszabálysértést, amikor az e
körben beszerzett igazságügyi szakértői vélemény
megállapításait mellőzte a bizonyítékok értékelése
során.
[41] Az elsőfokú bíróság ítéletét ebben a részében –
helyesen – a Kúria Kfv.I.35.302/2018/8. számú
ítéletében megjelenő jogértelmezésre alapította,
mely ítéletében a Kúria a korábbi ítéleteiben
kialakult
gyakorlat
(Kfv.I.35.644/2014/6.,
Kfv.I.35.072/2015/6.,
Kfv.V.35.603/2016/4.)
fenntartására hivatkozott, amiből következik, hogy a
felülvizsgálati kérelem alaptalan támadása volt,
hogy ezek az ítéletek eltérő tényállás és
jogértelmezés miatt nem voltak hivatkozhatók a
jelen üggyel összefüggésben.
[42] A Kúria fenti döntésében leszögezte, hogy termék
előállítása és szállítása esetén mindig a releváns (az
egész folyamatot jellemző) tényállási történés
határozza meg, hogy az adott helyzetben pusztán
termék értékesítéséről vagy annak előállítását is
magában foglaló szolgáltatás nyújtásáról van-e szó.
A Kúria hangsúlyozza, hogy a felek szerződéses
megállapodásának egyedi feltételeit meghatározó
vállalkozási szerződés (a felperes Zrínyi Nyomda
Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződésének 1.1.
pontja, 2. pontja 3.1. pontja, a szerződés „B”
részének I.1. pontja, II.1.1. pontja, a szerződés „B”
részének III.1.1. pontja), valamint a felek között
létrejövő
vállalkozási
jogviszony
általános
szabályait tartalmazó általános szerződési feltételek,
illetve a nyomdai elkészítéshez szükséges ún.
„leadási anyag” alapján a kiadványok tartalmát
teljes mértékben a felperes határozta meg, vagyis a
megrendelő és a nyomda kapcsolatában alapvetően
a szolgáltatás nyújtása volt a döntő elem, mivel a
felperes nem a gyártók által önállóan megtervezett
és elkészített, előre legyártott kiadványt vásárolta
meg, hanem a gyártási folyamat eredményeként
speciálisan a felperes részére előállított terméket.
[43] A jelen ügyben megállapított tényállás alapján
okszerűen jutott az elsőfokú bíróság arra a
következtetésre, hogy a Kfv.I.35.302/2018/8. számú
döntésben – a jelen perbelivel az elhatárolás
szempontjából
releváns
tényállási
elemek
vonatkozásában azonosnak tekinthető ügyben –
állapította meg a Kúria, hogy az ilyen tartalmú
nyomdai szolgáltatás ellenértéke nem minősíthető
anyagköltségnek, amikor kimondta, hogy „a
megrendelő igényei szerint megtervezett és
kivitelezett, a megrendelő logóját, védjegyét,
illetőleg egyéb hozzá köthető tájékoztató ábrákat
magán hordozó csomagolóanyag, nyomdai
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előállítása a helyi iparűzési adó szempontjából
igénybe vett szolgáltatásnak minősül”.
[45] Arra is helytállóan utalt az elsőfokú bíróság ítéleti
indokolása, hogy a jelen ügyben közömbös az, hogy
az Áfa tv. vagy más adójogszabályok vagy bármely
egyéb jogszabály szerint a nyomda szolgáltatása
minek minősül. A jelen ügyben azt a Számv.tv. 78.
§
(3)
bekezdése
alapján
anyagjellegű
szolgáltatásként kellett elszámolni, aminek költsége
a Helyiadó tv. 39. § (1) bekezdése szerint az
iparűzési adó alapjának meghatározásakor, ennél
fogva a Ktia.tv. 4. § (1) bekezdése alapján az
innovációs járulék alapjának meghatározásakor
csökkentő tételként nem vehető figyelembe.
[46] Az egyes ágazatokat terhelő különadót érintő
megállapításokkal kapcsolatban a Kúria utal arra,
hogy az Áktv. 2011. november 30-tól hatályos 1. §
1. pontjában a jogalkotó – a TEÁOR’ 08.47
(kiskereskedelem), ezen belül a TEÁOR’ 08.47.1
(nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem)
ágazatokat továbbra is megjelenítve – pontosította
az Áktv. alkalmazása során irányadó „bolti
kiskereskedelmi
tevékenység” fogalmát.
A
módosítás
a
törvény
indokolása
szerint
egyértelműsíti a jogalkalmazás megkönnyítése
érdekében – a hatályos szabályokkal összhangban –,
hogy a bolti kiskereskedelem minden olyan
kereskedelmi tevékenység, ahol vevőként nem
vállalkozó magánszemélyt is kiszolgálnak. Az
elsőfokú bíróság helytállóan utalt arra, hogy
Magyarország Alaptörvénye 37. cikk (4) bekezdése
alapján nem kezdeményezhette az Áktv.
alaptörvény-ellenességének megállapítását, így az
elsőfokú bíróság hatáskörét meghaladó eljárási
cselekmény nem kérhető rajta számon, feladata a
jogalkotó által évközben módosított jogszabályhely
értelmezése volt. A Kúria utal arra, hogy a 2011.
november 29. napjáig hatályos Áktv. 1. § (1)
bekezdése a bolti kiskereskedelmi tevékenység
TEÁOR besorolását azonos módon tartalmazza a
2011. november 30-tól hatályos rendelkezésekkel,
függetlenül attól, hogy kétségkívül a jogalkalmazás
egyértelműsítése irányába hatott annak módosítása.
Ebből kifolyólag a felülvizsgálati kérelemben
állított contra legem jogértelmezés, a norma
tartalmának mellőzése és az adókötelezettség
normaszöveghez képest való kiterjesztése, nem
állapítható meg az elsőfokú bíróság jogértelmezése
alapján.
[47] A saját üzemekben folytatott feldolgozóipari
tevékenység tekintetében a felülvizsgálati kérelem
helytállóan hivatkozott arra, hogy az adóköteles
tevékenységek azonosítása a TEÁOR besorolások
keretrendszerében végzendő el. Az elsőfokú bíróság
azonban helytállóan állapította meg, hogy a
jogvitával érintett ügyletek minősítésekor a
TEÁOR’ 08.47 ágazatba (kiskereskedelem) ezen
belül a TEÁOR’ 08.47.1 ágazatba (nem szakosodott
bolti vegyes kiskereskedelem) és a TEÁOR’ 08.10
ágazatba sorolás (élelmiszergyártás) elhatárolásánál
annak van döntő jelentősége, hogy a felperes
alapvetően nem a gyártással együtt és ahhoz
kapcsolódóan
folytatott
kiskereskedelmi
tevékenységet,
hanem
a
kiskereskedelmi
tevékenysége keretében értékesített általa gyártott
árut is. Mivel a felperes saját üzemei által gyártott
termékek belső átadással átkerültek a felperes saját
gyártó üzemeitől elkülönült egységeibe (az
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áruházakba), és ott a felperes e termékeket
elkülönítés nélkül, az összes más forrásból
származó többi termékkel együtt értékesítette a
fogyasztóknak, a TEÁOR’ 08.47 ágazat
(kiskereskedelem) leírásában szereplő „átalakítás
nélküli értékesítés” a felperes bolti kiskereskedelmi
tevékenységi körében megtörtént. Az adóköteles
tevékenységek azonosítása során a TEÁOR
besorolásokat tehát az elsőfokú bíróság helytállóan
értékelte.
[48] A Kúria utal arra is, hogy az elsőfokú bíróság nem
ignorálta
a
KSH-INFO-864-2-2013
számú
tájékoztatást. A tájékoztatás azonban arra is utalt,
hogy a húsüzem átadja a termékeit a
hipermarketnek, és ebben az esetben már nem a
húsüzem, hanem a hipermarket értékesíti a
terméket, a hipermarket értékesítésének besorolása
kiskereskedelem. Ennek analógiájára kell elvégezni
a besorolást abban az esetben is, ha a hipermarket
pékséget vagy egyéb feldolgozóipari egységet tart
fenn. A KSH tájékoztatása azonban nem jogforrás,
illetve azt összességében kell értelmezni, de a
leglényegesebb a kérdés eldöntésénél, hogy a
húsüzemek, pékségek, cukrászatok kizárólag az
áruházak számára állítják elő termékeiket, melyeket
az üzemek önállóan nem értékesítenek, ahogy azt
már a fentiekben kifejtésre került. Ezért nem
jogszabálysértő az elsőfokú bíróság kijelentése,
miszerint „a felperes e tevékenységéhez
kapcsolódóan semmilyen átalakítást nem végzett a
termékeken” (a felperes bolti kiskereskedelmi
tevékenységi körében) és a felülvizsgálati
kérelemben megjelölt, a felperes feldolgozóipari
tevékenységének
alátámasztására
hivatkozott
dokumentumok (HACCP jogosítvány stb.) e
tekintetben nem bírnak jelentőséggel.
[49] Addig amíg a felperes saját üzemei (pékség,
hentesüzem, cukrászat) gyártási tevékenységet
folytattak, önálló értékesítést azonban az
elkülönítetten
működő
gyártóüzemek
nem
folytattak, a grillpultok termékeinek értékesítései
teljesen más értékesítési csatornán keresztül
történnek, mint a kiskereskedelmi értékesítés. A
grillpultokhoz önálló kasszák tartoznak és ott a
felperes által árult egyéb termékeket nem
értékesítenek. A felperes a vásárlóknak a
grillpultokon keresztül vendéglátás-szolgáltatást
nyújtott, amely megfelel a TEÁOR’ 08.56 ágazat
(vendéglátás) leírásában foglaltaknak, amely szerint
az ágazat az összes azonnali közvetlen fogyasztásra
alkalmas étel és ital kiszolgálást tartalmazza. Ezért
helyes volt az elsőfokú bíróság fentiek szerinti
elhatárolása.
[50] Az adóköteles tevékenységből származó nettó
árbevétel az adó alapja [Áktv. 4. § (1) bekezdés]. Az
Áktv. 4. § (2) bekezdése szerint is a kiskereskedelmi
forgalomba eladásra szánt, beszerzett áruk
szállítójának nyújtott szolgáltatásból származó
árbevétel, valamint e szállító által adott
engedményből származó bevétel összege tartozik az
adóalapba, ami ugyancsak azt támasztja alá, hogy az
ezen tevékenységből származó nettó árbevétel
helyett nem lehet csupán az árrés az, ami az
adólapba beletartozik, mert nem tartalmaz
semmilyen korrekciót a törvény a nettó árbevételt
érintően. Helytállóan fogalmazta meg az elsőfokú
bíróság azt is, hogy a bolti kiskereskedelmi
tevékenység tekintetében az Áktv. és a TEÁOR’
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[51]

[52]

[53]

[54]

08.47 sem tesz különbséget a saját előállítású
termék és a mástól vásárolt termék árbevétele
között, mivel nincs olyan jogszabályi rendelkezés,
amely szerint a KSH által önköltségnek nevezett
árbevételrész levonható lenne. Ezért alaptalan a
felülvizsgálati kérelem állítása, miszerint a
kiskereskedelmi tevékenység bevétele csak az
előállítás közvetlen önköltségét meghaladó része
lenne.
A felülvizsgálati kérelemben a felperes kifejtette
álláspontját a nagykereskedelmi tevékenységgel
összefüggésben is. Helytállóan hivatkozott az
elsőfokú bíróság arra, hogy a felperes „vevőkártyás”
és „áfás számlás” értékesítéseinek bevételei is az
Áktv. hatálya alá tartozó bolti kiskereskedelmi
tevékenységből származó bevételnek minősülnek,
mert a felperes kereskedelmi tevékenységének
folytatásakor a vevő a vállalkozónak nem minősülő
magánszemély is lehetett. Az, hogy valaki
rendelkezik vevőkártyával még nem jelenti azt,
hogy a számára kiállított számla nagykereskedelemi
értékesítés lenne. A kérdés eldöntésénél azonban
nem a KSH tájékoztatása, hanem az Ákr.tv. 1. §
1. pontjában foglaltak adnak iránymutatást, amelyre
– a már kifejtettek szerint – itt is visszautal a Kúria.
Az egyes ágazatokat terhelő különadó törvény
közösségi jogba ütközését állította a felülvizsgálati
kérelem. Az e körben a felülvizsgálati kérelem 30–
56. oldalain kifejtett álláspont megegyezik a
felperes keresetének 23–49. oldalain leírtakkal, a
felülvizsgálati kérelem 56–58. oldalán előadottak
megegyeznek a 2006. július 6-i nyilatkozat 2–4.
oldalain előadottakkal. A felülvizsgálati kérelem
ugyanakkor a kereset megismétlésén túl nem jelöli
meg, hogy miért tartja jogszabálysértőnek az
elsőfokú bíróság ítéletében kifejtett álláspontját. A
Kúria azonban vizsgálta, hogy a tagállami és a
közösségi szabályozás között van-e ellentét, vagyis
azt, hogy szükséges-e előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezése. A Kúria a Kfv.V.35.115/2021/7.
számú ügyében már érintette a kérdést, azonban a
jelen ügyben releváns kérdések tekintetében az
alábbiakat fejti ki.
A felperes felülvizsgálati kérelmében előadta, hogy
az Áktv. az EUMSZ 107. cikkébe ütközik, ezért
előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményez.
Véleménye szerint az EUMSZ 107. cikkének (1)
bekezdésében előírt valamennyi feltétel teljesült. Az
elsőfokú bíróság az előtte folyó peres eljárást a
4.K.27.121/2018/16. számú jegyzőkönyvbe foglalt
végzésével az EUB előtt C-323/18. számon
folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásra
tekintettel
felfüggesztette.
Az
előzetes
döntéshozatali eljárás iránti kérelem az EUMSZ 18.,
az EUMSZ 26., az EUMSZ 49., EUMSZ 54EUMSZ 56., EUMSZ 63., EUMSZ 65., EUMSZ
107., EUMSZ 108. és EUMSZ 110. cikkének,
valamint az uniós jog tényleges érvényesülése és
elsőbbsége elvének és az eljárások egyenértékűsége
elvének az értelmezésére vonatkozott.
Az EUB a C-323/18. számú ügyben vizsgálta az
Áktv. EUMSZ 107. cikkébe ütközését. Ennek
kapcsán a Kúria hangsúlyozza, hogy a felperes által
indítványozott, még a 2018. október 9-én kelt
előkészítő iratában előterjesztett kérdések közül a
második kérdés megegyezik a Tesco-ügyben
benyújtott és az EUB által a C-323/18-as számú
előzetes döntéshozatali eljárásban felülvizsgált
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[56]

[57]

[58]

második kérdéssel. Az elsőfokú bíróság helytállóan
utalt a C-266/04., C-270/04., C-276/04. és C321/04., C-325/04. számú egyesített ügyek 34., 40.,
42. pontjára, és állapította meg, hogy az ott
rögzítettekkel azonos következtetésre jutott az EUB
a C-323/18. számú ügyben (Tesco-ügy) annak 38–
44. pontjaiban, az Áktv. bolti kiskereskedelmi
különadó kötelezettséget előíró rendelkezései
kapcsán az EUMSZ 107. és 108. cikkeit vizsgálva.
Leszögezhető tehát, hogy a felperes által
indítványozott (2018. október 9-én kelt előkészítő
irat) második kérdés tekintetében az EUB a Tescoügyben hozott ítéletében részletesen vizsgálódott és
megállapította, hogy „(…) még ha a különadó alóli
de facto mentességet, amelyben bizonyos
adóalanyok részesülnek, az EUMSZ 107. cikk (1)
bekezdése értelmében vett állami támogatásnak is
lehetne
minősíteni,
semmilyen
kötelező
hozzárendeltségi viszony nem áll fenn ezen adó és
az alapügyben szóban forgó adómentességet
biztosító intézkedés között [42]”. Ebből
következően a különadó alóli mentességnek,
amelyben bizonyos adóalanyok részesülnek, az
uniós
jog
szempontjából
való
esetleges
jogellenessége nem alkalmas arra, hogy befolyásolja
magának ennek az adónak a jogszerűségét, ily
módon a Tesco nem hivatkozhat a de facto
mentesség jogellenességére annak érdekében, hogy
kivonja magát az említett adó megfizetése alól, vagy
hogy azt a részére visszatérítsék [43].
Mindebből következően az EUB nem állapította
meg az Áktv. EUMSZ 107. cikkébe ütközését.
Másrészt az Áktv. szabályai alapján nem
hivatkozhat a felperes sem a mentesség
jogellenességére annak érdekében, hogy kivonja
magát az adó megfizetése alól, vagy hogy azt
részére visszatérítsék. Ekképpen foglalt állást az
EUB a C-75/18. számú ügyének (Vodafone-ügy)
27–31. pontjaiban is.
A felülvizsgálati kérelem szerint az Áktv.
rendelkezései az EUMSZ 49. és 54. cikkeiben
lefektetett letelepedés szabadságát és egyenlő
elbánásban részesülést biztosító előírásaiba is
ütköznek. A C-323/18. számú Tesco-ügyben az
EUB döntése szerint „az EUMSZ 49. és EUMSZ
54. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem
ellentétes az a tagállami szabályozás, amely olyan
erősen progresszív adót vezet be, amelyhez
kapcsolódóan az érdemi adóterhet elsődlegesen a
más tagállamok állampolgárainak vagy más
tagállamban székhellyel rendelkező társaságoknak a
közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló
vállalkozások viselik, mivel e vállalkozások
rendelkeznek a legnagyobb árbevétellel az érintett
piacon”. A Tesco-ítélet 69–74. pontjaiban fejti ki az
e körben tett lényeges megállapításait. Ugyanígy
foglalt állást az EUB a C-75/18. számú ügyben
(Vodafone-ügy) 49–54. pontjaiban.
Ezért helytállóan foglalt állást az elsőfokú bíróság a
tekintetben is, hogy az EUB C-323/18. számú
döntésében foglaltak irányadók és alkalmazandók a
jelen ügyben is, mivel az EUB ezen kérdéseket már
vizsgálta, hiszen a felepres az EUMSZ ugyanazon
cikkeinek sérelmére (EUMSZ 49., 54., 107., 108.
cikk) hivatkozott a jelen perben is. A Tesco-ügyben
előterjesztett és a jelen ügyben előterjesztendő
kérdések egyezése, az adónem, az időszak és a piaci
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szerkezet azonossága okán is az EUB hivatkozott
döntése a jelen ügyben is irányadó.
[59] A Kúria szerint a felülvizsgálati kérelem eljárásjogi
hivatkozásai is megalapozatlanok, mivel az elsőfokú
bíróság helytállóan állapította meg, hogy
tényállástisztázási kötelezettségének eleget tett az
adóhatóság, a vizsgálat módszerét sem találta
jogszabálysértőnek a Kúria. Utal rá a Kúria, hogy a
hentesüzemek vonatkozásában szereplő azon
mondatnak, miszerint az adott osztály árbevételének
csak 45%-át, mint igazi átalakítást vette figyelembe
az adóhatóság adóalap csökkentő tételként, nincs az
ügy érdemére kihatása. A hentesüzemekkel
kapcsolatosan tett adóhatósági megállapítás lényege
ugyanis, hogy a felperes saját áruházainak polcán
más termékekkel együtt értékesített termékek
eladásából származó nettó árbevétel a különadó
alapját képezi.
[60] A Kúria a kifejtett indokok alapján a jogerős ítéletet
a Kp. 121. § (2) bekezdését alkalmazva hatályában
fenntartotta.
(Kúria Kfv.V.35.290/2021.)
A bíróságnak a keresetet teljeskörűen el kell
115
bírálnia. A keresetre vonatkozó szabályokat a
Kp. tartalmazza, a Kp. e körben nem utal vissza a

Pp.-re. A Kp.-ban nincsen korlátozva az
előterjeszthető kereset terjedelme, a keresetrészek
száma, a keresetlevélnek a Kp. 37. §-ában előírt
kötelező elemei mellett a felperes maga határozza meg
keresete tartalmát és szerkezetét. Amennyiben az
előterjesztett kereset nagyobb terjedelmű, akár az
állított jogszabálysértések nagy száma, akár az alapul
szolgáló jogszabályok értelmezése miatt, nem kizárt a
részeinek – a logikai rendszerezésen felüli –
számozással vagy más módon történő jelölése [2017.
évi I. törvény (Kp.) 86. § (1) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az alperes, mint elsőfokú hatóság a 2019. augusztus
28-án kelt BP/0103-FSZ/01196-008/2019. számú
határozatával – W002 számon – felügyeleti
szolgáltatói engedélyt adott a Zrt. részére. Az
alperes a 2019. november 26. napján kelt BP/0103FSZ/02208-006/2019. számú határozatával a Zrt.
W002 számú felügyeleti szolgáltatói engedélyét az
élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül
végző automaták műszaki követelményeiről, az
automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és
vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló
31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet (a továbbiakban:
NGM rendelet) 22. § (3)–(4) bekezdések
rendelkezései alapján visszavonta, mert a Zrt. az
NGM rendelet 7. §-ában az engedély feltételéül
szabott telephely biztonsági tanúsítvánnyal nem
rendelkezett.
[2] A felperes 2019. november 8-án a Zrt. W002 számú
felügyeleti szolgáltatói engedélyének a javára
történő átírására irányuló kérelmet terjesztett elő az
alperesnél az NGM rendelet 20. §-a alapján. E
kérelemre indult eljárásban az alperes 2019.
november 19. napján BP/0103-FSZ/02344004/2019. szám alatt függő hatályú határozatot
hozott.
[3] Az alperes a 2019. november 26. napján kelt
BP/0103-FSZ/02344-010/2019. számú végzésével a
felperes felügyeleti szolgáltatói engedély átírására

vonatkozó kérelmét elutasította az átírni kért
engedély visszavonása miatt.
[4] A felperes fellebbezése folytán eljárt Innovációs és
Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM)
mint másodfokú hatóság a 2020. március 5. napján
kelt IF/10862-9/2020-ITM. számú végzésével az
elsőfokú végzést megsemmisítette és az elsőfokú
hatóságot új eljárásra utasította.
[5] Az ITM által elrendelt új eljárásban az alperes az
eljárását a BP/0103-FSZ/02344-017/2019. számú
végzésével felfüggesztette a Zrt. felügyeleti
szolgáltatói engedélyét visszavonó határozattal
szemben kezdeményezett közigazgatási per jogerős
befejezéséig. A Zrt. keresete folytán eljárt Fővárosi
Törvényszék a 2020. június 23-án kelt
113.K.701.397/2020/11. számú jogerős ítéletével a
keresetet elutasította.
[6] A felperes az ITM IF/10862-9/2020-ITM. számú
végzésével szemben keresetet terjesztett elő, melyet
a Fővárosi Törvényszék a 2020. május 22. napján
kelt 15.K.704.570/2020/8. számú végzésével
elkésettség okán visszautasított. A felperes
fellebbezése alapján eljárt Kúria a 2020. október 1.
napján
kelt
Kpkf.V.39.550/2020/2.
számú
végzésével a Fővárosi Törvényszék végzését
helybenhagyta.
A
keresetlevél
késedelmes
benyújtása miatt előterjesztett igazolási kérelmet
a Fővárosi Törvényszék a 2020. június 15. napján
kelt 15.K.704.570/2020/11. számú végzésével
elutasította. A felperes fellebbezése folytán eljárt
Kúria a 2020. szeptember 28. napján kelt
Kpkf.V.39.551/2020/2. számú végzésével a
Fővárosi Törvényszék 15.K.704.570/2020/11.
számú végzését helybenhagyta. A felperes a
Fővárosi Törvényszék 15.K.704.570/2020/8. számú
és a Kúria Kpkf.V.39.550/2020/2. számú
végzéseivel szemben alkotmányjogi panaszt
terjesztett elő.
A keresettel támadott végzés
[7] Az alperes a 2020. november 3. napján kelt
BP/0103-FSZ/02344-26/20109. számú végzésével a
Zrt. részére W002 számon kiadott felügyeleti
szolgáltatói engedély átírása iránti kérelem
tárgyában indult eljárást megszüntette.
[8] Indokolása szerint az átírással érintett W002 számú
felügyeleti szolgáltatói engedély visszavonásának
jogszerűségéről a bíróság jogerős döntést hozott,
ebből következően az engedély átírása nem
lehetséges. Mindezek folytán az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 46. §-a alapján a
kérelem visszautasításának lett volna helye, azonban
a visszautasítási ok csak később jutott a hatóság
tudomására, ezért az Ákr. 47. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az eljárás megszüntetéséről kellett
intézkednie.
A kereset
[9] A BP/0103-FSZ/02344-26/20109. számú eljárást
megszüntető végzést a felperes részére 2020.
november 4-én kézbesítették, a végzéssel szemben
2020. december 4-én keresetlevelet terjesztett elő. A
keresetlevél – tartalomjegyzék szerint – hat fő részre
tagolódott: I. Bevezető rész, II. Eljárási kérdések,
III. Tényállás, IV. Jogi elemzés és jogsértések, V.
Kereseti kérelmek, VI. Záró rész. A felperes a
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[10]

[11]

[12]

[13]

kereset fő részeit fejezetekre, pontokra, alpontokra
osztotta.
A keresetlevél V. rész 61. (i)–61. (iv) pontjai
tartalmazzák a felperes elsődleges–negyedleges
kereseti kérelmeit. Elsődlegesen a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 38. § (1) bekezdés a) pontja és a
92. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást
megszüntető végzés hatályon kívül helyezése
mellett az alperes új eljárásra kötelezését kérte,
illetőleg, hogy e körben az elsőfokú bíróság utasítsa
az alperest az NGM rendelet 1. melléklet A) fejezet
7. c) pontjának figyelmen kívül hagyására – a
311/2018. (X. 16.) AB határozatban foglaltakra is
figyelemmel –, a keresetben részletezett, az ügy
érdemére kiható eljárási jogszabálysértések miatt.
Másodlagosan – eshetőlegesen – a Kp. 38. § (1)
bekezdés a) pontja és a 92. § (1) bekezdés c) pontja
alapján az eljárást megszüntető végzés hatályon
kívül helyezése mellett az alperes új eljárásra
kötelezését és az NGM rendelet az 1. melléklet A)
fejezet 7. c) pontjának figyelmen kívül hagyására
utasítását kérte, tekintettel arra, hogy a visszavonó
határozatot a hatóság olyan jogszabályhelyre
alapította, amely jelen ügyben nem volt
alkalmazható.
Harmadlagosan – eshetőlegesen – a Kp. 38. § (1)
bekezdés a) pontja és a 90. § (1) bekezdés b) pontja
vagy a 90. § (2) bekezdése alapján a felügyeleti
szolgáltatói engedélyt visszavonó határozat
megváltoztatását kérte különös tekintettel arra, hogy
a felügyeleti szolgáltatói engedély egyszerűsített
eljárásban történt átadását kizárólag az Európai
Parlament és a Tanács 2006/123/EK Irányelv (a
továbbiakban: Szolgáltatási Irányelv) alapján nem
alkalmazható engedélyezési feltétel fennállásának
hiányára alapították.
Negyedlegesen – eshetőlegesen –, amennyiben az
elsőfokú bíróság számára a Szolgáltatási Irányelv és
az azt implementáló, a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének
és
folytatásának
általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a
továbbiakban: Szolg.tv.) eljárási rendelkezéseinek
gyakorlati
értelmezése
nem
egyértelmű,
indítványozta az eljárás felfüggesztését és az általa
megfogalmazott konkrét kérdés tárgyában az
Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali
eljárásának kezdeményezését.

Keresetkiterjesztés
[14] A felperes a per első tárgyalását megelőzően –
2021. február 8-án – a Kp. 43. § (1) bekezdés és a
60. § (1) bekezdés rendelkezéseire hivatkozással
keresetkiterjesztés és nyilatkozat elnevezésű
beadványt terjesztett elő. A beadványa két fő részre
tagolódott: keresetkiterjesztésre (keresetváltoztatás)
és a védiratra tett nyilatkozatra.
[15] A felperes a keresetkiterjesztés alapján az eredeti
kereseti kérelmeit kiegészítette és az így kiegészített
keresetét nyolc külön alpontba – 145. (i)–(viii) –
foglalta. A kiegészített elsődlegestől negyedlegesig
előterjesztett kereseti kérelmei [145. (i)–145. (iv)
pontjai] az eredetileg benyújtott keresetben
foglaltakhoz képest új kérelmek. Az ötödleges–
nyolcadlagos kereseti kérelmek [145. (v)–145.
(viii)] megegyeznek az eredeti kereseti kérelmeivel
[keresetlevél 61. (i)–61. (iv) pontok].

[16] A keresetkiterjesztés az ITM IF/10862.9/2020-ITM
számú
végzése
részleges
semmisségének
megállapítására irányult, melyet – hivatkozása
szerint – az elsőfokú bíróságnak a Kp. 85. § (3)
bekezdése alapján hivatalból is észlelnie kell.
[17] A felperes kiegészített, elsődleges kereseti
kérelmében – keresetkiterjesztés és nyilatkozat
elnevezésű beadvány 145. pont (i) pont – a Kp. 38.
§ (1) bekezdés a) pontja és a 92. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az ITM megsemmisítő végzésének
abban a részében történő megsemmisítését, illetve
hatályon kívül helyezését kérte a közlésre
visszamenőleges hatállyal, amelyben az új eljárásra
utasításról döntött. Érvelése szerint a másodfokú
hatóságnak az Ákr. 119. § (4)–(6) rendelkezései
nem adnak felhatalmazást az elsőfokú hatóság új
eljárásra utasítására, ezért az új eljárásra utasításra
hatáskör hiányában került sor, ami a rendelkezés
Ákr. 123. § (1) bekezdés a) pontja szerinti részleges
semmisségét eredményezi.
[18] Másodlagos kiegészített kérelmében – 145. (ii) pont
– a Kp. 38. § (1) bekezdés a) pontja és a 92. § (1)
bekezdés b) pontja és a (2) bekezdése alapján kérte
az eljárást megszüntető végzésnek az alperes
megismételt eljárása megindulásának napjával
történő hatályon kívül helyezését, vagy a Kp. 92. §
(1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást
megszüntető végzés közlésének hatályával történő
megsemmisítését arra tekintettel, hogy azt az alperes
lényeges eljárási szabály, az Ákr. 103. § (1)
bekezdése alapján alkalmazandó Ákr. 46. § (1)
bekezdését, valamint az Ákr. 123. § (1) bekezdés a)
pontját sértő eljárásban hozta meg.
[19] Harmadlagos
és
negyedleges
kiegészített
keresetrészeiben – melyek az eredeti keresethez
képest szintén új kérelmeknek minősülnek – a
felperes nem jogszabálysértés megállapítását kérte,
hanem az elsődleges és a másodlagos kérelmének
megalapozottsága esetén az ott megállapított
jogszabálysértések
jogkövetkezményeinek
levonását.
[20] Harmadlagos kérelme arra irányult, hogy az
elsőfokú bíróság a Kp. 38. § (1) bekezdés d) pontja
és a Kp. 93. §-a alapján állapítsa meg az Ákr. 43. §
(4) bekezdésben foglalt feltétel bekövetkezését, a
függő hatályú döntés véglegessé válását és/vagy a
Szolg.tv. alapján azt a tényt, hogy az alperes a reá
irányadó ügyintézési határidőn belül nem hozott
döntést, így a felperest megilleti a felügyeleti
szolgáltatás megkezdésének és folytatásának joga a
felügyeleti szolgáltatói engedély alapján.
[21] Negyedleges kereseti kérelmében a Kp. 38. § d)
pontja szerint kérte az alperes kötelezését a felperest
a felügyeleti szolgáltató engedély jogosultjaként
történő nyilvántartásba vételére az NGM rendelet
13. § rendelkezéseinek megfelelően.
[22] A keresetkiterjesztés és nyilatkozat elnevezésű
beadványa 18–30. pontjai rögzítik az elsődleges–
negyedleges kérelmeihez kapcsolódó jogi elemzést
és a jogszabálysértések mibenlétének kifejtését.
Védirat
[23] Az alperes a védiratában a kereset elutasítását
indítványozta, a keresetkiterjesztéssel szemben
előterjesztett védiratában pedig a Kp. 48. § (1)
bekezdés b) és g) pontjaira hivatkozással kérte a
keresetkiterjesztés részítélettel való visszautasítását,
tekintettel az ITM IF/10862-9/2020-ITM. számú
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végzésével szemben előterjesztett kereset jogerős
visszautasítására.
Az elsőfokú ítélet
[24] Az elsőfokú bíróság a 47.K.701.101/2021/17.
számú jogerős ítéletével a keresetet elutasította.
Indokolásában a felperes rendszerezését mellőzve –
fejezetekre, pontokra és alpontokra tagolás nélkül –
ismertette a keresetet és a keresetkiterjesztést, azt
egységesen
keresetnek
minősítette,
és
megalapozatlannak értékelte. A keresetkiterjesztés
elnevezésű beadvány 145. (ii) pontjában található
kereseti kérelemhez az ítélet indokolást nem
tartalmaz.

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

A felülvizsgálati kérelem és a felülvizsgálati
ellenkérelem
A jogerős ítélettel szemben a felperes felülvizsgálati
kérelmet terjesztett elő, amelyben az elsőfokú ítélet
hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új
eljárásra utasítását kérte a Kp. 121. § (1) bekezdés
a) pontja alapján. Eshetőlegesen kérte az Európai
Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 267.
cikke, valamint a Kp. 34. § a) pontja folytán
alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 2016.
évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 126. § (1)
bekezdés a) pontja szerint a Szolgáltatási Irányelv
és az azt implementáló Szolg.tv. eljárási
rendelkezéseinek
értelmezése
érdekében
a
felülvizsgálati eljárás felfüggesztését és előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezését az általa
megfogalmazott konkrét kérdésekben.
A felülvizsgálati kérelem 7–18. pontjai tartalmazzák
a felülvizsgálatot megalapozó jogszabálysértéseket
és jogszabályhelyeket. A felülvizsgálati kérelem 7.
pontjában foglaltak szerint a jogerős ítélet sérti a
Kp. 85. § (1) bekezdését és a 86. § (1) bekezdését,
mivel az elsőfokú bíróság a keresetet nem merítette
ki teljeskörűen. Annak ellenére ugyanis, hogy a
2021. február 8-án kiegészített kereseti kérelméhez
– keresetkiterjesztés elnevezésű beadvány 145. (ii)
pont – kapcsolódóan jogszabályi hivatkozásokkal,
részletes érvekkel alátámasztotta a kérelmét, a
jogerős ítélet kizárólag a keresetlevél 145. (i)
pontjában foglalt, az ITM megsemmisítő végzés
semmisségének
megállapításával
kapcsolatos
kereseti kifogást bírálta el.
Hivatkozott a Kf.37.144/2020/4. szám alatt
közzétett kúriai ítélet [33] bekezdésére, amelyben a
Kúria elvi éllel állapította meg azt, hogy a kereseti
kérelem nem teljes körű kimerítése súlyos eljárási
jogszabálysértés.
Az alperes a felülvizsgálati ellenkérelemében az
elsőfokú ítélet hatályában fenntartását kérte, mivel
az elsőfokú bíróság megfelelő részletességgel feltárt
tényállás
alapján
megalapozott,
kellően
megindokolt jogi következtetést vont le jogerős
ítéletében.
A Kúria a felülvizsgálta kérelmet a Kp. 118. § (1)
bekezdés a) pont ad) alpontjának alkalmazásával
befogadta.

A Kúria döntése és jogi indokai
[30] A felülvizsgálati kérelem alapos.
[31] A Kp. 120. § (5) bekezdésének rendelkezése szerint
a felülvizsgálati eljárásban bizonyítás felvételének
nincs helye, a Kúria a felülvizsgálati kérelem
elbírálása során a jogerős határozat meghozatalakor

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]
[39]

rendelkezésre álló iratok és bizonyítékok alapján
dönt.
Az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerint
mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal
éljen az olyan bírósági, hatósági és más
közigazgatási döntés ellen, amely jogát vagy jogos
érdekét sérti.
Az Alkotmánybíróság számos határozatában
foglalkozott a jogorvoslathoz való jog tartalmának
megállapításával. Az Alkotmánybíróság kifejtette,
hogy „a jogorvoslathoz való jog olyan alkotmányos
alapjog, amely tárgyát tekintve a bírói, illetőleg a
hatósági (más közigazgatási) döntésekre terjed ki,
tartalmát tekintve pedig 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. (…) Nem következik mindebből, hogy a
jogorvoslatot elbíráló szervnek a kérelemnek
minden körülmények között helyt kell adnia, azt
azonban feltétlenül, hogy az eljárási szabályok által
meghatározott keretek között a jogorvoslati eljárást
lefolytassák és a jogorvoslati kérelemben írtakat a
jogszabályban
foglaltak
szerint
érdemben
megvizsgálják (3064/2014. (III. 26.) AB határozat,
Indokolás [15–17]).”
A felperes számos előzményi jogorvoslati –
közigazgatási és bírósági – eljárás után, az alperes
eljárást megszüntető végzésének meghozatalát
követően nyújtotta be a keresetét az alperes e
végzése ellen.
A Kp. által szabályozott közigazgatási perben a
felperes eljárási és anyagi jogi jogszabálysértésre
hivatkozással kérheti a határozat bíróság általi
felülvizsgálatát.
A Kp. 2. § (1) bekezdése értelmében a bíróság
feladata, hogy eljárásával a közigazgatási
tevékenységgel megvalósított jogsértéssel szemben
– erre irányuló megalapozott kérelem esetén –
hatékony jogvédelmet biztosítson. A Kp. 2. § (2)
bekezdése szerint a bíróság a közigazgatási jogvitát
tisztességes, koncentrált és költségtakarékos
eljárásban bírálja el.
A Kp. 86. § (1) bekezdése szerint az ítéletben a
perben érvényesített valamennyi kereseti kérelemről
döntést kell hozni. A Kp. 84. § (2) bekezdése
alapján alkalmazandó, a Pp. 341. § (1) bekezdése
értelmében az ítéletben foglalt döntésnek ki kell
terjednie a perben érvényesített valamennyi kereseti
kérelemre.
A Pp. 346. § (1) bekezdése szerint az írásba foglalt
ítélet bevezető, rendelkező, perorvoslati részekre,
indokolásra és záró részre tagolódik.
A (3) bekezdés kimondja, hogy a rendelkező rész
tartalmazza a bíróság döntése szerinti rendelkezést.
A perorvoslati rész tartalmazza, hogy az ítélet ellen
van-e helye fellebbezésnek, azt hol és mennyi idő
alatt lehet benyújtani, továbbá a fellebbezési
tárgyalás tartására irányuló kérelem szabályairól
történő tájékoztatást. A (4) bekezdés rendelkezése
szerint az indokolás a bíróság által megállapított
tényeket, a feleknek a per tárgyára vonatkozó
kérelmét, illetve nyilatkozatát és azok alapjának
rövid ismertetését, az érdemi rendelkezés tartalmára
történő utalást, továbbá a jogi indokolást
tartalmazza.
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[40] A keresetre vonatkozó szabályokat a Kp.
tartalmazza, a Kp. e körben nem utal vissza a Pp.-re.
A Kp.-ban nincsen korlátozva az előterjeszthető
kereset terjedelme, a keresetrészek száma, a
keresetlevélnek a Kp. 37. §-ában előírt kötelező
elemei mellett a felperes maga határozza meg
keresetének tartalmát és szerkezetét. Amennyiben
az előterjesztett kereset nagyobb terjedelmű, akár az
állított jogszabálysértések nagy száma, akár az
alapul szolgáló jogszabályok értelmezése miatt, nem
kizárt a részeinek – a logikai rendszerezésen felüli –
számozással vagy más módon történő jelölése.
[41] A Kp. 86. § (1) bekezdés rendelkezése azt a
követelményt támasztja, hogy az ítéletben foglalt
döntésnek ki kell terjednie a perben érvényesített
valamennyi kereseti kérelemre. A közigazgatási
perben hozott határozatokra alkalmazni rendelt Pp.
rendelkezések szerint a bíróság a per érdemében
ítélettel határoz, az írásba foglalt ítéletnek
tartalmaznia kell a bevezető részt, a rendelkező
részt, a perorvoslati részt, az indokolást és a záró
részt. Az ítélet indokolásában elő kell adni a bíróság
által megállapított tényeket az arra vonatkozó
bizonyítékok megjelölésével, hivatkozni kell azokra
a jogszabályokra, amelyeken a bíróság ítélete
alapszik. Meg kell említeni azokat a körülményeket,
amelyeket a bíróság a bizonyítékok mérlegelésénél
irányadónak vett, utalni kell azokra az okokra,
amelyek miatt a bíróság valamely tényt nem talált
bizonyítottnak, vagy amelyek miatt a felajánlott
bizonyítást mellőzte [Pp. 340. § b) pont, 346. § (1)
bekezdés, d) pont, 346. § (4) és (5) bekezdés].
[42] Az ítélet rendelkezését tehát akként kell
megindokolni, hogy abból megállapítható legyen, a
bíróság a keresetet teljeskörűen elbírálta, azaz az
ítéletnek az előterjesztett kereset minden egyes
részére kell tartalmaznia rendelkezést és indokolást.
A Pp. 346. § (2)–(5) bekezdéseiben foglalt tartalmi
előírások mellett a bíróság maga határozza meg,
hogy követi-e a kereset rendszerét, például
ugyanolyan sorrendben dönt a kereset egyes
részeiről, mint ahogyan azokat a keresetlevél
tartalmazza, vagy sem, átveszi-e a felperes jelöléseit
(a számozásokat) vagy maga rendszerezi a
kérelmeket.
[43] Az elsőfokú bíróság a jogerős ítéletében nem
követte a felperes rendszerezését és jelöléseit, a
keresetet és a keresetkiterjesztést egységesen
keresetnek tekintette és elutasította. Mindebből az
következik, hogy az eljárt bíróság a felperes
valamennyi kereseti kérelmét alaptalannak értékelte.
[44] A Kp. 86. § (1) bekezdése alapján a perben
elbírálatlan keresetrész nem maradhat, ha az ítéleti
rendelkezés a kereset elutasítása, akkor a bíróságnak
a határozata indokolásában a Pp. 346. § (4)
bekezdés rendelkezése alapján minden egyes
keresetrész elutasítását meg kell indokolnia.
[45] A Kúria a felülvizsgálati eljárásban megállapította –
ahogyan arra a felperes helytállóan hivatkozott –,
hogy az elsőfokú bíróság ítélete nem merítette ki a
keresetet teljes körűen, az ítélet ugyanis a
keresetkiterjesztés 145. (ii) pontjában foglalt
kereseti kérelemhez kapcsolható indokolást nem
tartalmaz.
[46] A Kúria hatáskörelvonás tilalma okán nem foglalhat
elsőként állást az eljárást megszüntető végzés
jogszabálysértését – az alperes az eljárást
megszüntető végzését az Ákr. 103. § (1) bekezdése
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alapján alkalmazandó Ákr. 46. § (1) bekezdésébe,
valamint az Ákr. 123. § (1) bekezdés a) pontját sértő
eljárásban hozta meg – állító kereseti kérelem
[keresetkiterjesztés 145. (ii)] kérdésében, az ezen
kereseti kérelem tárgyában való döntés az eljárt
bíróság hatáskörébe tartozik.
[47] Mindezek folytán a Kúria a jogerős ítéletet a Kp.
121. § (1) bekezdés a) pontja alapján hatályon kívül
helyezte, az elsőfokú bíróságot új eljárás
lefolytatására és új határozat hozatalára utasította.
Az új eljárásban az elsőfokú bíróságnak – a
keresetkiterjesztés vonatkozásában a pergátló
akadályok vizsgálata után – a keresetet a Kp. 86. §
(1)
bekezdés
rendelkezésének
megfelelően
teljeskörűen el kell bírálnia, és minden keresetrészre
vonatkozó indokolásrészt döntése indokolásának
tartalmaznia kell a Pp. 346. § (4) bekezdés
rendelkezésének megfelelően.
(Kúria Kfv.VI.38.039/2021.)
A
helyi
önkormányzat
jogalkotási
116
kötelezettsége
elmulasztásának
megállapítására irányuló eljárás célja, hogy a helyi

önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének tegyen
eleget, ezért az indítvány előterjesztésének rendjére a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény adja meg a kereteket
[Alaptörvény 25. cikk (2) bek., 32. cikk (1) bek. a)
pont; 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 23. § (2) bek.;
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 137. § (1) bek.;
1997. évi LXXXVIII. törvény (Étv.) 9/A. § (1)–(4)
bek.; 419/2021. (VII. 15. ) Korm.rendelet (Ttr.) 10. §
(1)–(2) bek., 77. § (3) bek., 78. § (1) bek., 79. § c) pont;
2017. évi I. törvény (Kp.) 142. § (2) bek.].
Az indítvány alapjául szolgáló tényállás
[1] Balatonakarattya Község Önkormányzata (a
továbbiakban: az önkormányzat) a 130/2015. (XII.
28.) önkormányzati határozatával a saját területére
hatályossá
és
érvényessé
nyilvánította
Balatonkenese Város Képviselő-testülete 4/2006. (I.
26.)
számú
határozatával
elfogadott
településfejlesztési koncepcióját. A határozat 3.
pontjában
a
képviselő-testület
önálló
településfejlesztési
koncepció
elkészítésére
vonatkozó szándékát is kinyilvánította.
[2] A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a
továbbiakban:
indítványozó)
törvényességi
felügyeleti jogkörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1)
bekezdésének a) pontja és 134. § (1) bekezdése által
biztosított hatáskörében, valamint a helyi
önkormányzatok törvényességi felügyeletének
részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (7)
bekezdésében foglaltak alapján 2020. május 13.
napján kelt VE/53/226-2/2020. számú ismételt
törvényességi felhívásban 2020. szeptember 30-i
határidővel felhívta Balatonakarattya Község
Önkormányzatának
(a
továbbiakban:
önkormányzat)
Képviselő-testületét
a
jogszabálysértés megszüntetésére, a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések szerint – azoknak
megfelelő tartalommal – a településfejlesztési
koncepció elkészítésére és annak határozattal való
elfogadására.
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[3] Az indítványozó az ismételt törvényességi
felhívásban utalt arra, hogy Balatonakarattya
közigazgatási területére – a két település szétválása
előtti állapotot tükrözve – továbbra is Balatonkenese
Nagyközség 2006. január 26-án elfogadott
területfejlesztési koncepciója van érvényben.
[4] Az önkormányzat képviselő-testülete az ismételt
törvényességi felhívást követően, az abban foglalt
határidőben településfejlesztési koncepciót nem
alkotott.
[5] Az indítványozó ezt követően 2020. október 5.
napján az Mötv. 140. § (1) bekezdés a) pontja
alapján mulasztási pert indított az önkormányzat
ellen. A Veszprémi Törvényszék a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 127. §-a és 128. § (1) bekezdés
b) pontja alapján megállapította, hogy a mulasztási
per feltételei fennállnak, az Mötv. 140. § (1)
bekezdésében a mulasztási per indítására nyitva álló
határidőt az indítványozó megtartotta. A Kp. 129. §a alapján 2021. február 5. napján meghozott
11.K.701.204/2020/9.
számú
ítéletében
az
indítványozó
keresetét
alaposnak
találta,
megállapította, hogy az önkormányzat az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) „9/A. §ában
foglalt
megállapítására
vonatkozó
kötelezettségének nem tett eleget”, és kötelezte,
hogy az elmulasztott közigazgatási cselekményt
legkésőbb 2021. november 10. napjáig valósítsa
meg, azaz az önkormányzat képviselő-testülete
állapítsa
meg
Balatonakarattya
Község
településfejlesztési koncepcióját.
[6] Az önkormányzat fellebbezését elbíráló Kúria a
Kf.V.39.844/2021/4.
számú
végzésével
a
törvényszék ítéletét hatályon kívül helyezte, a
mulasztási per lefolytatására irányuló eljárást
megszüntette, és az ügyet áttette a Kúria
Önkormányzati Tanácsához. A Kúria döntésének
indokolása szerint a településfejlesztési koncepció
elfogadása az önkormányzat képviselő-testületének
normatív
határozata,
megalkotása
törvényi
kötelezettség, ezáltal annak elmulasztása nem a Kp.
XXII. fejezete szerinti mulasztási per tárgya, hanem
a Kp. XXV. fejezete szerinti eljárás az irányadó,
amelynek lefolytatására a Kp. 12. § (2) bekezdés c)
pontja alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa
rendelkezik hatáskörrel.
Az indítvány és az önkormányzat védirata
[7] A Kúria Önkormányzati Tanácsa az áttétel folytán
az indítványozó Veszprémi Törvényszékhez
előterjesztett keresetét és az eljárásban tett
nyilatkozatait
tekintette
indítványnak.
Az
indítványozó a 2020. október 5. napján kelt
keresetében foglaltakat fenntartva kérte az érintett
önkormányzat
normatív
határozathozatali
kötelezettsége elmulasztásának megállapítását és
határidő tűzésével az önkormányzat kötelezését
arra, hogy készítse el és határozattal fogadja el
Balatonakarattya
Község
településfejlesztési
koncepcióját. Indítványának jogalapjaként az Étv. 3.
§ (1) bekezdés a) pontját, 6. § (1) bekezdését, 9/A.
§-át, valamint 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:
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R.) 3. § (1) bekezdését, 5. §-át és 2. számú
mellékletét jelölte meg. Hivatkozott arra, hogy az
önkormányzat az ismételt törvényességi felhívásban
leírt jogsértéseket határidőben nem szüntette meg,
ezzel kapcsolatos döntést nem hozott. Előadta, hogy
az önkormányzat rendelkezik helyi építési
szabályzattal [Balatonakarattya Község Helyi
Építési Szabályzatának megállapításáról szóló
6/2014. (XII. 8.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: HÉSZ)] és az azt megalapozó
településszerkezeti tervvel, ez utóbbi az Étv. 2. § 29.
pontja alapján a településfejlesztési koncepcióban
leírt célok megvalósítását biztosítja. Ebből
következően mind a településfejlesztési koncepció,
mind annak jogszabályokkal való összhangja az
érintett önkormányzat számára kötelezettséget
formál, azonban a 130/2015. (XII. 28.)
önkormányzati határozattal a saját területére
érvényesnek nyilvánított Balatonkenese város
koncepciója az R. 2. mellékletében foglalt tartalmi
követelményeknek nem felel meg. Előadta, hogy a
településfejlesztési koncepció nem jogszabály, így
annak hatályossá nyilvánítása nem lehetséges,
továbbá a Balatonkenese Város Képviselő-testülete
4/2006. (I. 26.) számú határozatával elfogadott
dokumentum hatálya kizárólag e településre és nem
annak elfogadáskori településrészére, a 13/2013.
(I. 8.) KE határozattal önálló településsé vált
Balatonakarattya
község
önkormányzatára
vonatkoztatható, így fogalmilag kizárt a hatályossá
nyilvánítás, valamint a 130/2015. (XII. 28.)
önkormányzati határozat tartalmában és formájában
sem tekinthető az önkormányzat területfejlesztési
koncepciójának.
[8] Az indítványozó az indítványát 2021. szeptember
23. napján kiegészítette. Beadványában előadta,
hogy az indítvány nem késett el, mivel 2020.
szeptember 30-ig az önkormányzat a megismételt
felhívásban leírt jogsértéseket az eredménytelenség
kockázata nélkül orvosolhatta volna. Az indítványt
az indítványozó a jogszabály által megszabott
határidőben, 2020. október 5-én nyújtotta be. Annak
ténye, hogy az alperes saját területére érvényesnek
nyilvánította Balatonkenese önkormányzatának
településfejlesztési koncepcióját, nem jelenti annak
tényét, hogy saját településfejlesztési koncepcióval
bírna. Önkormányzatként minden tekintetben
önálló, saját jövőképpel, környezeti, társadalmi,
gazdasági igényekkel, adottságokkal rendelkező
jogi személy, aki éppen a 130/2015. (XII. 28.)
önkormányzati határozat 3. pontjában maga is
elismerte és saját magára nézve kötelezettségként
fogalmazta meg az új településfejlesztési koncepció
elkészítésének
szükségességét.
A
településfejlesztési koncepció az önkormányzat
törvényes működésének garanciája, annak hiánya
nemcsak mulasztással megvalósuló jogsértés,
hanem a jogbiztonság, valamint az Mötv. 9. §-ában
leírt
rendeltetésszerű
joggyakorlás
alapelvi
követelményeinek sérelmét is jelenti. Hivatkozott
továbbá arra is, hogy a Kúria 2020. november 10.
napján kelt, Kfv.IV.37.465/2020/10. számú
ítéletével a határvonalat megállapította. Előadta,
hogy a helyi önkormányzat nemcsak jogállását
tekintve autonóm, hanem – a jogszabályi kereteken
belül – költségvetési gazdálkodásában is, melynek
során nemcsak a központi költségvetésből kapott
támogatásokkal, hanem saját bevételeivel is
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[9]

[10]

[11]

[12]
[13]

önállóan gazdálkodik. Feladatai ellátásának ezzel
összefüggő kötelezettsége független a központi
költségvetési támogatások jellegétől, jogcímétől és
nagyságától.
Az önkormányzat védiratában elsődlegesen a
keresetlevél elkésettség miatti visszautasítását kérte
arra hivatkozással, hogy az Mötv. 140. § (1)
bekezdésében előírt, mulasztási per indítására nyitva
álló határidő ugyanis nem az ismételt törvényességi
felhívásban megjelölt szeptember 30. napjával
kezdődött meg, mivel az alperes a törvényességi
felhívás teljesítését a 63/2020. (VII. 8.)
önkormányzati határozatával elutasította. A
véleménye szerint a törvényességi felhívás
teljesítésének határozati elutasításával megvalósult
az Mötv. 140. § (1) bekezdésében rögzített
kézhezvétel, így a kereset elkésett.
Az önkormányzat az ügy érdemét tekintve az
indítvány elutasítását kérte. Hangsúlyozta, hogy a
130/2015. (XII. 28.) önkormányzati határozattal a
településfejlesztési koncepciót elfogadta, azt a
keresetlevélhez az indítványozó maga is csatolta,
így a felek között nem vitás, hogy a határozatot
2015-ben meghozta. Ez alapján határozathozatali
kötelezettség elmulasztása megállapításának nincs
helye. Hivatkozott arra, hogy a 130/2015. (XII. 28.)
önkormányzati határozatot az indítványozó a
bíróság előtt nem támadta meg, így az jelenleg is
hatályos és érvényes. Az indítványozó a határozat
tartalmát és mellékletét kifogásolja, így nem
állapítható meg határozathozatali kötelezettség
elmulasztása.
Az
önkormányzat
elismerte,
hogy
a
településfejlesztési
koncepció
elkészítése
jogszabályi kötelezettség, előadta ugyanakkor, hogy
ez hozzávetőlegesen 15–20 millió forint költséggel
jár, ami a költségvetése közel 10 százaléka, így az a
kötelező
feladatellátást
is
veszélyeztetné.
Hivatkozott az Alaptörvény 34. cikk (1)
bekezdésének harmadik mondatában foglaltakra,
hangsúlyozva, hogy a feladat elvégzéséhez
költségvetési forrásban nem részesült, az
önkormányzatokra pedig csak olyan feladatok
róhatóak, amelyeknek a forrását a költségvetés
biztosítja. A közigazgatási terület kérdéskörével
kapcsolatban az Étv. 9/A. § (1) bekezdésére és
a 2. § 27. pontjára hivatkozással kiemelte, hogy
a településfejlesztési koncepciót a település
egészére vonatkozóan kell elkészíteni, azonban
Balatonakarattya
egyértelműen
definiált
közigazgatási
területtel
mindaddig
nem
rendelkezett, amíg a Kúria ítéletet nem hozott.
Előadta, hogy az ítélettel szemben alkotmányjogi
panaszt nyújtott be, amely a közigazgatási határral
kapcsolatos bizonytalanságot továbbra is fenntartja.
Az önkormányzat szerint az indítványozó az általa
lefolytatott törvényességi felügyeleti eljárás során
nem vette figyelembe az önkormányzat speciális
helyzetét.
Az indítványozó az önkormányzat védiratára tett,
2021. szeptember 20-án kelt észrevételében az
indítványában foglaltakat fenntartotta.
Az önkormányzat 2021. október 12-én kelt
beadványában megerősítette, hogy a védiratában,
valamint az egyéb, a Veszprémi Törvényszék előtt
folyamatban
volt
perben
előterjesztett
beadványaiban kifejtett jogi és ténybeli álláspontot
fenntartja.
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Az
Önkormányzati
Tanács
döntésének
indokolása
Az indítvány nem megalapozott.
A Kp. 139. §-a a helyi önkormányzati rendeletek,
mint az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdése és a 32.
cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti jogszabályok
vizsgálata mellett a Kúria hatáskörébe utalja a helyi
önkormányzat
képviselő-testülete
normatív
határozatának, mint a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 23. § (2)
bekezdése szerinti közjogi szabályozó eszköz
vizsgálatát is. A Kp. a közigazgatási jogvita
fogalmának meghatározásakor külön veszi a Jat.
hatálya alá nem tartozó általános hatályú
rendelkezést [Kp. 4. § (3) bekezdés c) pont, (5)
bekezdés], és a Kp. XXV. Fejezetébe foglalt, a Jat.
hatálya alá tartozó általános hatályú rendelkezések
(azaz az önkormányzati rendelet és a normatív
határozat) vizsgálatát. Az Alaptörvény, a Jat. és a
Kp. jelölt szabályai a közigazgatási bíráskodást
teljessé teszik a helyi önkormányzatok által alkotott
normák törvényességi vizsgálatát illetően. A Kúria
Önkormányzati Tanácsa még nem vizsgált
önkormányzati
normatív
határozatot,
ezért
fontosnak tartotta jelezni, hogy a hatáskörébe
tartozó önkormányzati normaalkotás feletti
centralizált törvényességi kontroll ezáltal teljes.
A Kúria megállapítja, hogy a törvényi felhatalmazás
által kötelező jogalkotás elmulasztása – adott
esetben – a közügyek intézésének akadálya lehet az
adott településen, a rendelet meg nem alkotása a
helyi választópolgárok jogait és kötelezettségeit
közvetlenül
érinti
(Köm.5042/2018/3.,
Köm.5008/2020/3.). Az Alaptörvény 32. cikk (5)
bekezdése és az Mötv. 137. § (1) bekezdése ezért
kimondja, hogy „a fővárosi és a megyei
kormányhivatal kezdeményezheti a bíróságnál a
helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási
kötelezettsége elmulasztásának megállapítását”.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítvány
elbírálása körében először azt a kérdést vizsgálta,
hogy az indítvány elkésettnek tekinthető-e.
Az önkormányzat hivatkozása szerint az
indítványozónak az Mötv. 140. § (1) bekezdése
szerinti határidőben kellett volna kezdeményeznie a
bíróság eljárását.
Az Mötv. 140. § (1) bekezdése szerint a
kormányhivatal
a
helyi
önkormányzat
tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás
adására nyitva álló határidő eredménytelen leteltétől
számított tizenöt napon belül indíthat mulasztási
pert a helyi önkormányzat törvényen alapuló
a) határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának
megállapítására, vagy
b) feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettsége
elmulasztásának megállapítására.
A mulasztási per szabályait a Kp. XXII. fejezete
szabályozza. A Kp. 127. §-a szerint a közigazgatási
szerv közigazgatási cselekmény megvalósítására
vonatkozó,
jogszabályban
rögzített
kötelezettségének elmulasztása (a továbbiakban:
mulasztás) miatti perben e törvénynek az
egyszerűsített perre vonatkozó szabályait az e
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
A Kp. XXV. fejezetében található 139. §-a
értelmében a Kp. rendelkezéseit a helyi
önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási
kötelezettségének elmulasztása miatti, továbbá a
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helyi önkormányzat képviselő-testületének normatív
határozata vagy a meghozatalára irányuló
kötelezettség elmulasztása megállapítására irányuló
eljárásokban a Kp. XXV. fejezetében foglalt
eltérésekkel, a normakontroll sajátosságaira
figyelemmel kell alkalmazni.
A mulasztási per és a helyi önkormányzat törvényen
alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztása
miatti eljárás két elkülönülő eljárás, melyek között a
leglényegesebb különbséget a mulasztás tárgya adja.
Előbbi esetben ugyanis a mulasztás tárgya olyan
közigazgatási cselekmény, amely nem tartozik a Jat.
hatálya alá [vö. különösen: Kp. 4. § (3) bekezdés],
utóbbi esetben azonban kifejezetten a Jat. hatálya
alá
tartozó
jogszabály
vagy
közjogi
szervezetszabályozó eszköz.
Az indítványozó a 2020. október 5-én kelt, a
Veszprémi
Törvényszékhez
benyújtott
keresetlevelében – melyet a Kúria Önkormányzati
Tanácsa előtti eljárásban indítványként fenntartott –
annak megállapítását kérte, hogy az önkormányzat
törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét
mulasztotta el, amikor nem alkotta meg
Balatonakarattya
község
településfejlesztési
koncepcióját.
A keresetlevél előterjesztésekor hatályos Étv. 9/A. §
(1) bekezdése szerint a településfejlesztési
koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az
önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek
keretében a területi adottságok és összefüggések
figyelembevételével meghatározza a település
jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, a
társadalom, a gazdaság és az infrastruktúra átfogó
fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a
táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható
hasznosítására. A településfejlesztési koncepcióban
foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben
érvényesíti. Az Étv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a
településfejlesztési koncepciót és az integrált
településfejlesztési
stratégiát
a
települési
önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg.
A R. 3. § (1) bekezdése értelmében
településfejlesztési koncepciót kell készíteni, ha a)
jogszabály előírja, vagy b) a települési
önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a
település társadalmi, gazdasági, illetve környezeti
helyzetében bekövetkezett változások vagy új
településfejlesztési szándék miatt indokoltnak tartja.
A R. 5. § (1) és (2) bekezdése szerint a hosszútávra
szóló koncepciót az önkormányzat a megállapításról
szóló döntés mellékleteként fogadja el. A
koncepciót és a módosítását a megalapozó vizsgálat
alapján kell elkészíteni, részletes tartalmi
követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította,
hogy az indítvánnyal érintett településfejlesztési
koncepció a Jat. 23. § (2) bekezdése szerinti
normatív határozat, amely a Jat. 1. § (1) bekezdés b)
pontja alapján a Jat. hatálya alá tartozik. Ebből
következően az indítványban foglalt mulasztás
megállapítása
–
összhangban
a
Kúria
Kf.V.39.843/2021/4.
számú
határozatában
foglaltakkal – nem mulasztási perre, hanem Kp.
XXV. fejezetében található 11. cím szerinti helyi
önkormányzat
jogalkotási
kötelezettségének
elmulasztása miatti eljárásra tartozik. Ebből
következően a mulasztási per megindítására
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[35]
[36]

vonatkozó Mötv. 140. § rendelkezései jelen
eljárásban nem voltak alkalmazhatóak.
A kormányhivatal a helyi önkormányzat törvényen
alapuló rendeletalkotási vagy határozathozatali
kötelezettsége elmulasztásának megállapítását az
Alaptörvény 32. cikk (5) bekezdése alapján
kezdeményezheti. Az Mötv. 132. § (1) bekezdés a)
pontja szerint a kormányhivatal a helyi
önkormányzatok törvényességi felügyelete körében
az Alaptörvényben meghatározott feladat- és
hatáskörökön túl – többek között – törvényességi
felhívással élhet.
Az Mötv. 134. § (1) bekezdése alapján, ha a
kormányhivatal
jogszabálysértést
észlel,
a
törvényességi felügyelet körében legalább harminc
napos határidő tűzésével felhívja az érintettet annak
megszüntetésére. Az érintett a felhívásban
foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott
határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről
vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban
tájékoztatni. A (2) bekezdés értelmében a
törvényességi felhívás eredménytelensége esetén a
kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás
egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési
jogkörben dönt.
Az Mötv. 137. § (1) bekezdése szintén nevesíti a
kormányhivatal
azon
jogkörét,
hogy
indítványozhatja a helyi önkormányzat törvényen
alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának
megállapítását.
Az indítvány előterjesztésének határidejét sem az
Alaptörvény, sem az Mötv. nem szabja meg. Az
Alaptörvény 28. cikke szerint a bíróságok a
jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét
elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel
összhangban értelmezik. A kormányhivatal
indítványa alapján a bíróságnak a helyi
önkormányzat
jogalkotási
kötelezettsége
elmulasztásának megállapítására irányuló eljárása
azt a célt szolgálja, hogy a helyi önkormányzat a
jogalkotási kötelezettségének – a bíróság határozata
alapján – tegyen eleget, vagy az önkormányzat
jogalkotása a kormányhivatal jogalkotási felhívása
útján pótolható legyen, azaz a kötelező jogalkotás
megtörténjen. Ellentétes lenne ezzel a céllal, ha a
kormányhivatal a jogalkotási mulasztás fennállása
alatt az idő múlásával elveszítené a bírósági eljárás
indítványozásának jogát, és ezáltal a helyi
önkormányzat jogalkotási mulasztása nem lenne
megállapítható. Ennek eredményeként ugyanis a
megalkotandó norma tényleges hiányának összes
hátránya orvosolhatatlanul fennmaradna.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította
tehát, hogy a Mötv. Alaptörvény 28. cikkével
összeegyeztethető
értelmezése
szerint
a
kormányhivatal a Mötv.-ben meghatározott eljárás
keretében kezdeményezheti a bíróságnál a helyi
önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási
kötelezettsége elmulasztásának megállapítását.
A fent kifejtettek szerint az indítvány nem késett el,
ezért a Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványt
érdemben bírálta el.
A településfejlesztési koncepció fogalma 2021.
július 1. napjától az Étv.-ben már nem létezik, mert
az Étv. 2. § 27. pontját [„Településfejlesztési
koncepció: a település környezeti, társadalmi,
gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére
készített, a változások irányait és a fejlesztési
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célokat hosszú távra meghatározó dokumentum”] a
településtervezéssel összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény
32. § a) pontja hatályon kívül helyezte. Ezzel
egyidőben módosult az Étv. 2. §. 29. pontja is és a
településszerkezeti terv helyébe a településterv
lépett, mely a településfejlesztési terv és a
településrendezési terv együttes megnevezése. A
településfejlesztési
terv
önálló
fogalmi
meghatározását az Étv. 2. §-a nem tartalmazza.
Az Étv. 2021. július 1. napjával módosított 9/A. §ának (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat a település tervszerű, fenntartható,
valamint gazdaságos fejlesztése és üzemeltetése
érdekében, a település egészére integrált, stratégiai
és területi alapú, a környezeti, társadalmi és
gazdasági
adottságokra
alapozott
–
a
településrendezést elősegítő – településfejlesztési
tervet készít. E rendelkezés (2) bekezdése
értelmében a településfejlesztési tervben az
önkormányzat
a
területi
adottságok
és
összefüggések figyelembevételével rövid, közép- és
hosszú távra rendszerbe foglalja településfejlesztési
szándékait, ennek keretében a) meghatározza a
település jövőképét, b) a jövőkép megvalósítása
érdekében meghatározza az integrált fejlesztési
célokat és a célok elérését szolgáló feladatokat, c) az
egyes integrált fejlesztési célokhoz és a
feladatokhoz rögzíti a fejlesztési céladatokat és a
fejlesztési akcióterületeket, egyben javaslatot tesz –
a település térbeli, fizikai rendszerébe illesztve – az
akcióterületek hasznosításának jellegére és módjára,
a megőrzendő és a fejlesztési célokat szolgáló egyéb
területek meghatározásával együtt, d) meghatározza
az a)–c) pontban foglaltak térbeli, időbeli és
gazdasági rendszerét.
Az Étv. 9/A. §-ának (3) bekezdése alapján a
településfejlesztési
terv
részletes
tartalmi
követelményeit az Étv. végrehajtására kiadott
kormányrendelet állapítja meg; a (4) bekezdés pedig
arról rendelkezik, hogy a településfejlesztési tervet a
települési
önkormányzat
képviselő-testülete
normatív határozattal állapítja meg.
Az Étv. 62. § (1) bekezdés 22. pontja felhatalmazza
a Kormányt, hogy a településfejlesztési terv
tartalmára, elkészítésére és elfogadására vonatkozó
részletes szabályokat rendelettel állapítsa meg.
E törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a
Kormány
a
településtervek
tartalmáról,
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletet (a
továbbiakban: Ttr.), mely rendelet tárgyi hatálya a
településfejlesztési
tervre
(a
továbbiakban:
fejlesztési terv) is kiterjed. [1. § a) pont] A rendelet
a kihirdetését követő napon, 2021. július 16. napján
lépett hatályba.
A Ttr. 79. § c) pontja szerint a rendelet
megalkotásával
„hatályát
veszti
a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési
stratégiáról
és
a
településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet”, mely
rendelkezés a Ttr. 77. § (3) bekezdése alapján 2027.
július 1-jén lép hatályba.
Az átmenet idejére vonatkozó szabályokat a Ttr. az
alábbiak szerint rendezi.

[43] A Ttr. 78. § (1) bekezdése kimondja, hogy [a]
településfejlesztési
koncepció,
az
integrált
településfejlesztési stratégia, településszerkezeti
terv, a helyi építési szabályzat, a kerületi építési
szabályzat, a fővárosi rendezési szabályzat,
a településtervek, a kézikönyv és a településképi
rendelet a) legkésőbb 2021. december 31-ig
megkezdett készítése és módosítása során
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési
stratégiáról
és
a
településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (e § tekintetében
a továbbiakban: korábbi R.) VI. Fejezetének eljárási
rendelkezéseit, b) 2022. január 1-jétől történő
készítése és módosítása során a VII–IX. Fejezet
eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni. Ugyanezen §
(3) bekezdés a) pontja értelmében [a] fejlesztési terv
és a rendezési terv készítése során – figyelemmel az
(1) bekezdés a) pontjában foglaltakra –, ha a
korábbi R. településfejlesztési koncepciót, integrált
településfejlesztési stratégiát említ, azon fejlesztési
tervet is érteni kell. Mindez azt jelenti, hogy 2022.
január 1. napjától a helyi önkormányzatok
településfejlesztési tervüket már a Ttr. szerinti új
eljárási rend szerinti kötelesek megalkotni.
[44] Az Étv. 9/A. §-ához fűzött jogalkotói indokolás
szerint
a
településfejlesztés
egyszerűsítése
érdekében döntött úgy a jogalkotó, hogy a
településfejlesztési koncepciót és az integrált
településfejlesztési stratégiát, új tervtípus, a
településfejlesztési terv váltja. A korábbi
szabályozás alapján a kistelepüléseknek is
hosszútávra irányadó koncepciót kellett készíteniük,
miközben a mindennapokban rövid- és közép távú
célok mentén hozzák meg a döntéseiket. A
módosítás a valósághoz igazítottan csökkenti a
koncepcionális
elemeket,
egyben
nagyobb
hangsúlyt fektet a célokra, a céladatok és fejlesztési
akcióterületek meghatározására és a stratégiai
megközelítésre. Mindez azt jelenti, hogy 2021.
július 1. napjától az Étv. 9/A. §-ában nem egyszerű
névváltozás történt, mert a településfejlesztési
koncepció és a településfejlesztési terv nemcsak
elnevezésében, de tartalmában is lényeges eltérést
mutat. A Ttr. 10. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint a fejlesztési terv a település jövőképének
meghatározása mellett, a település fejlődésének
meghatározására rögzíti azokat a rövid, közép- és
hosszú távú célokat, feladatokat, településfejlesztési
akciókat, fejlesztéseket, intézkedéseket, amelyeket a
település a tervszerű, fenntartható és gazdaságos
fejlődése és üzemeltetése érdekében megvalósítana.
A Ttr. 10. § (2) bekezdése alapján a fejlesztési terv
tartalmi követelményeit – a (3) és (4) bekezdés
figyelembevételével – a 3. melléklet tartalmazza.
[45] A Kúria Önkormányzati Tanácsa mindezek alapján
azt állapította meg, hogy a jelenleg hatályos
szabályozás alapján 2021. július 1. napjától az
önkormányzatok már nem kötelezhetők az
indítványban
megjelölt
településfejlesztési
koncepció megalkotására. A Ttr. 78. § (1)
bekezdésének átmeneti rendelkezése csak azt teszi
lehetővé, hogy az önkormányzat befejezze a
településfejlesztési koncepció elkészítését, ha azt
már megkezdte. Ha ilyen tevékenység nincs
folyamatban, akkor azt nem is kell elkezdeni,
ehelyett a fejlesztési tervet kell elkészíteni.
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Kétségtelen, hogy a jogszabályi rendelkezések
változása
miatt
az
esetleges
mulasztás
jogkövetkezmény nélkül maradna, de ez csak a
korábbi kötelezettségre vonatkozik, a fejlesztési terv
elkészítését nem érinti.
[46] Az indítványozó a Kúria 2021. szeptember 10.
napján kiadott 2. számú végzésben szereplő
felhívásra a 2020. október 5. napján kelt –
indítványként is fenntartott – keresetlevelét az
időközben bekövetkezett jogszabályi változások
ellenére sem módosította, azt továbbra is a
településfejlesztési
koncepció
megalkotása
tekintetében tartotta fenn. Mivel ez a jogintézmény
a fent bemutatott jogszabályi összefüggés alapján –
abban a formában, amit a keresetlevél, illetve a
felhívásra adott válasz tartalmaz – megszűnt, ezért a
Kúria a jogalkotói mulasztás megállapítására
irányuló indítványt a Kp. 142. § (2) bekezdése
alapján elutasította.
[47] A Kúria döntése nem értelmezhető úgy, hogy
Balatonakarattya Község Önkormányzata ne lenne
köteles a Balatonkenese Város Képviselő-testülete
4/2006. (I. 26.) számú határozatával elfogadott
településfejlesztési
koncepciónak
a
Balatonakarattya Község Önkormányzata 130/2015.
(XII. 28.) önkormányzati határozatával saját
területére hatályossá nyilvánított rendelkezéseinek
betartására.
(Kúria Köm.5024/2021.)

EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
HATÁROZATAI
I.
C-118/20. sz. JY kontra Wiener Landesregierung
ügyben 2022. január 18-án hozott ítélet
1) Annak a személynek a helyzete, aki csak egy
tagállam állampolgárságával rendelkezik, és lemond
erről az állampolgárságról – ezáltal elveszítve uniós
polgári jogállását – annak érdekében, hogy egy másik
tagállam állampolgárságát megszerezze, az utóbbi
állam hatóságai által adott, az állampolgárság
számára történő megadására vonatkozó biztosítékot
követően, jellegénél és következményeinél fogva az
uniós jog hatálya alá tartozik, ha e biztosítékot
visszavonják, és ennek következtében e személy nem
szerezheti vissza az uniós polgári jogállást.
2) Az EUMSZ 20. cikket úgy kell értelmezni, hogy a
fogadó tagállam hatáskörrel rendelkező nemzeti
hatóságainak és adott esetben nemzeti bíróságainak
meg kell vizsgálniuk, hogy az e tagállam szerinti
állampolgárság megadására vonatkozó biztosíték
visszavonásáról szóló határozat, amely véglegessé teszi
az érintett személy számára az uniós polgári jogállás
elvesztését – figyelembe véve az e személy helyzetére
gyakorolt következményeit – összeegyeztethető-e az
arányosság elvével. Az arányosság elvével való
összeegyeztethetőségre vonatkozó e követelmény nem
teljesül, ha az ilyen határozatot a közúti közlekedésről
szóló
törvénybe
ütköző
közigazgatási
szabálysértésekkel
indokolják,
amelyek
az
alkalmazandó
nemzeti
jog
szerint
egyszerű
pénzbírságot vonnak maguk után.
1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem
lényegében az EUMSZ 20. cikk értelmezésére irányul.
2
E kérelmet a JY és a Wiener Landesregierung
(Bécs tartomány kormánya, Ausztria) között azon
határozat tárgyában folyamatban lévő jogvita keretében
terjesztették elő, amelynek értelmében ez utóbbi
visszavonta az osztrák állampolgárság JY részére
történő megadására vonatkozó biztosítékot, és
elutasította JY ezen állampolgárság megszerzése iránti
kérelmét.
Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra
előterjesztett kérdések
13
2008. december 15-i beadványában JY, aki
ebben az időpontban észt állampolgár volt, kérelmezte
az osztrák állampolgárság megadását.
14
2014.
március
11-i
határozatával
a
Niederösterreichische Landesregierung (Alsó-Ausztria
tartományi kormánya, Ausztria) többek között az
állampolgárságról szóló törvény 20. §-ának megfelelően
biztosította JY-t, hogy osztrák állampolgárságot kap
abban az esetben, ha két éven belül igazolja észt
állampolgárságának megszűnését.

15
JY, aki azóta Bécsbe (Ausztria) helyezte át
állandó lakóhelyét, kétéves határidőn belül benyújtotta
az Észt Köztársaság azon igazolását, amely szerint e
tagállam kormányának 2015. augusztus 27-i határozata
értelmében megszűnt az észt állampolgársága. Ezen
állampolgárság
megszűnése óta JY hontalan
személynek minősül.
16
A JY kérelmének megvizsgálására illetékessé
váló Wiener Landesregierung (Bécs tartomány
kormánya, Ausztria) 2017. július 6-i határozatával az
állampolgárságról szóló törvény 20. §-ának (2)
bekezdése alapján visszavonta a Niederösterreichische
Landesregierung (Alsó-Ausztria tartomány kormánya)
2014. március 11-i határozatát, és e törvény 10. §-a (1)
bekezdésének 6. pontja alapján elutasította JY osztrák
állampolgárság megszerzése iránti kérelmét.
17
Határozatának indokolásaként a Wiener
Landesregierung (Bécs tartomány kormánya) kifejtette,
hogy JY azt követően, hogy az osztrák állampolgárság
megszerzésére vonatkozó biztosítékot kapott, két – a
műszaki érvényességet igazoló matrica gépjárművére
való felhelyezésének elmulasztásából, valamint ittas
állapotban történő gépjárművezetésből következő –
súlyos szabálysértést követett el, továbbá nyolc
közigazgatási szabálysértésért is felelős, amelyeket
2007 és 2013 között, azaz e biztosíték megadását
megelőzően követett el. Következésképpen e
közigazgatási hatóság szerint JY már nem felel meg az
állampolgárságról szóló törvény 10. §-a (1)
bekezdésének 6. pontjában előírt, az állampolgárság
megadására vonatkozó feltételeknek.
18
2018.
január
23-i
ítéletével
a
Verwaltungsgericht Wien (bécsi közigazgatási bíróság,
Ausztria) elutasította JY által az említett határozattal
szemben benyújtott keresetet. Miután megállapította,
hogy az állampolgárságról szóló törvény 20. §-a (2)
bekezdésének megfelelően az osztrák állampolgárság
megadására vonatkozó biztosíték visszavonható abban
az esetben is, amikor – mint a jelen ügyben is – az
elutasítási ok a korábbi állampolgárság megszűnésére
vonatkozó igazolás benyújtását követően következik be,
e bíróság hangsúlyozta, hogy a JY által elkövetett két
súlyos közigazgatási szabálysértés alkalmas arra, hogy
először is veszélyeztesse a közúti közlekedés
biztonságának védelmét, másodszor pedig különös
módon veszélyeztesse a közút többi használójának
biztonságát. Így az említett bíróság szerint e két súlyos
közigazgatási szabálysértés a 2007 és 2013 között
elkövetett nyolc közigazgatási szabálysértéssel együtt
nem teszi lehetővé JY vonatkozásában az e törvény 10.
§-a (1) bekezdésének 6. pontja értelmében vett, a jövőre
nézve kedvező előrejelzést. JY hosszabb ausztriai
tartózkodása, valamint e tagállamban való szakmai és
személyes beilleszkedése sem kérdőjelezheti meg e
következtetést.
19
Egyébiránt a Verwaltungsgericht Wien (bécsi
közigazgatási bíróság) megállapította, hogy e
szabálysértések fennállására tekintettel az alapügyben
szóban forgó határozat arányosnak tekinthető a
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hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló egyezmény
fényében. E bíróság azt is megállapította, hogy az
alapügy nem tartozik az uniós jog hatálya alá.
20
JY ezen ítélettel szemben felülvizsgálati
kérelmet
terjesztett
a
Verwaltungsgerichtshof
(legfelsőbb közigazgatási bíróság, Ausztria) elé.
21
E bíróság kifejti, hogy az állampolgársággal
kapcsolatos osztrák jog többek között azon a
megközelítésen alapul, hogy a többes állampolgárság
lehetőség szerint elkerülendő. Egyébiránt a különböző
külföldi jogrendszerek a hontalanság elkerülése
érdekében nem engedik az állampolgárság előzetes
megszüntetését. Mindazonáltal nem követelik meg,
hogy a másik állampolgárságot (a jelen esetben az
osztrák állampolgárságot) először meg kell szerezni,
hanem megelégednek egy arra vonatkozó biztosítékkal,
hogy e másik állampolgárságot megadják.
22
Az említett bíróság rámutat arra, hogy az
állampolgárságról szóló törvény 20. §-ának (1)
bekezdésében említett biztosíték az állampolgárság
megadásához való jogosultságot alapoz meg, amely
csak a külföldi állampolgárság megszűnésének
igazolásától függ. E törvény 20. §-ának (2) bekezdése
értelmében ugyanakkor e biztosítékot vissza kell vonni,
ha a külföldi személy már nem teljesíti az említett
állampolgárság megadásához szükséges feltételek
valamelyikét.
23
Márpedig a jelen ügyben, figyelembe véve a
JY által az osztrák állampolgárság megadására
vonatkozó biztosíték számára történő nyújtása előtt és
után elkövetett közigazgatási szabálysértéseket, a
kérdést előterjesztő bíróság hangsúlyozza, hogy az
osztrák jog értelmében e biztosíték visszavonásának
feltételei az állampolgárságról szóló törvény 20. §-ának
(2) bekezdése értelmében teljesültek, mivel az érintett
személy már nem felelt meg az osztrák állampolgárság
megadásához szükséges egyik követelménynek,
nevezetesen az e törvény 10. §-a (1) bekezdésének 6.
pontjában említett követelménynek.
24
Mindazonáltal felmerül a kérdés, hogy JY
helyzete jellegénél és következményeinél fogva az uniós
jog hatálya alá tartozik-e, és hogy az alapügyben szóban
forgó határozat elfogadásához a hatáskörrel rendelkező
közigazgatási hatóságnak tiszteletben kellett-e tartania e
jogot, különösen az arányosság uniós jogban biztosított
elvét.
25
E tekintetben a Verwaltungsgericht Wien
(bécsi közigazgatási bíróság) által megállapítottakhoz
hasonlóan a kérdést előterjesztő bíróság azon a
véleményen van, hogy az ilyen helyzet nem tartozik az
uniós jog hatálya alá.
26
Az alapügyben szóban forgó, visszavonásról
szóló határozat meghozatalának időpontjában – amely
időpont meghatározó a Verwaltungsgericht Wien (bécsi
közigazgatási bíróság) ítélete megalapozottságának
vizsgálata szempontjából – JY már nem rendelkezett
uniós polgári jogállással. Következésképpen a 2010.
március 2-i Rottmann ítélet (C-135/08, EU:C:2010:104)
és a 2019. március 12-i Tjebbes és társai ítélet
(C-221/17,
EU:C:2019:189)
alapjául
szolgáló
helyzetektől eltérően az uniós polgárság elvesztése nem
e határozat következménye volt. Éppen ellenkezőleg,
azáltal, hogy visszavonták az osztrák állampolgárság
megadására vonatkozó biztosítékot, és egyúttal
elutasították az ezen állampolgárság megadása iránti
kérelmét, JY elveszítette azon uniós polgárság újbóli
megszerzésének feltételesen megszerzett jogát, amelyről
korábban maga mondott le.
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Mindazonáltal abban az esetben, ha a JY-éhoz
hasonló eset az uniós jog hatálya alá tartozna, a kérdést
előterjesztő bíróság arra keresi a választ, hogy a
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságoknak és
bíróságoknak a Bíróság ítélkezési gyakorlatának
megfelelően meg kell-e vizsgálniuk, hogy az érintett
állampolgárság megadására vonatkozó biztosíték
visszavonása, amely akadályát képezi az uniós
polgárság újbóli megszerzésének, az uniós jog
szempontjából összeegyeztethető-e az arányosság
elvével, tekintettel az ilyen határozatnak az érintett
személy helyzetére gyakorolt következményeire. E
bíróság úgy ítéli meg, hogy ebben az esetben logikus,
hogy az arányosság ilyen vizsgálatát megköveteljék, és
a jelen ügyben arra keresi a választ, hogy e tekintetben
döntő jelentőségű-e pusztán az a tény, hogy JY
lemondott uniós polgárságáról azáltal, hogy maga
szüntette meg az őt Észtországhoz kötő, szolidaritáson
és hűségen alapuló, különös kapcsolatot, valamint az
állampolgársági jogviszony alapját képező jogok és
kötelezettségek e tagállammal fennálló kölcsönösségét
(lásd ebben az értelemben: 2019. március 12-i Tjebbes
és társai ítélet, C-221/17, EU:C:2019:189, 33. pont).
28
E
körülmények
között
a
Verwaltungsgerichtshof
(legfelsőbb
közigazgatási
bíróság) úgy határozott, hogy az eljárást felfüggeszti, és
előzetes döntéshozatal céljából kérdéseket terjeszt a
Bíróság elé.
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
„1)
Az olyan természetes személy helyzete, aki –
az alapeljárásban felülvizsgálati kérelmet előterjesztő
félhez hasonlóan – az Európai Unió egyik tagállamában
fennálló állampolgárságáról, így uniós polgárságáról
lemondott annak érdekében, hogy egy másik tagállam
állampolgárságát – a kérelme teljesítésére vonatkozó
biztosítéknak megfelelően – megszerezze, és akinek
tekintetében az uniós polgárság visszaszerzésének
lehetőségét később e biztosíték visszavonása
megszünteti, jellegénél és következményeinél fogva az
uniós jog hatálya alá tartozik-e, miáltal e biztosíték
visszavonása során figyelembe kell venni az uniós
jogot?
Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén:
2)
A tagállami állampolgárság megadására
vonatkozó biztosíték visszavonásáról szóló határozat
keretében
a
hatáskörrel
rendelkező
nemzeti
hatóságoknak, köztük adott esetben a nemzeti
bíróságoknak, vizsgálniuk kell-e, hogy a biztosítéknak
az uniós polgárság visszaszerzését kizáró visszavonása
– figyelembe véve az érintett személy helyzetére
gyakorolt következményeit – tiszteletben tartja-e az
arányosság uniós jogi elvét?”
Az
előzetes
kérdésekről

döntéshozatalra

előterjesztett

Az első kérdésről
29
Első kérdésével az előterjesztő bíróság
lényegében azt kérdezi, hogy annak a személynek a
helyzete, aki csak egy tagállam állampolgárságával
rendelkezik, és lemond erről az állampolgárságról –
ezáltal elveszítve uniós polgári jogállását – annak
érdekében, hogy egy másik tagállam állampolgárságát
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megszerezze, az utóbbi tagállam hatóságai által adott, az
állampolgárság számára történő megadására vonatkozó
biztosítékot követően, jellegénél és következményeinél
fogva az uniós jog hatálya alá tartozik-e, ha e
biztosítékot visszavonják, és ennek következtében e
személy nem szerezheti vissza az uniós polgári
jogállást.
30
Először is hangsúlyozni kell, hogy az
állampolgárságról szóló törvény 20. §-a (1)
bekezdésének megfelelően az e rendelkezésben előírt
feltételeknek megfelelő külföldi számára biztosított az
osztrák állampolgárság megadása, ha két éven belül
igazolja származási országa szerinti állampolgárságának
megszűnését. Ebből következik, hogy a honosítási
eljárás keretében az ilyen biztosítékot követően az
osztrák állampolgárság e külföldinek történő megadása
előfeltételként megköveteli a külföldi korábbi
állampolgárságának elvesztését.
31
Következésképpen először is egy JY-hoz
hasonló olyan személy uniós polgári jogállásának –
legalábbis átmeneti – elvesztése, aki kizárólag
származási
tagállamának
állampolgárságával
rendelkezik, és honosítási eljárást indít az osztrák
állampolgárság megszerzése érdekében, közvetlenül
abból ered, hogy e személy kérelmére a származási
tagállam
kormánya
megszüntette
e
személy
állampolgárságát.
32
A hatáskörrel rendelkező osztrák hatóságoknak
az osztrák állampolgárság megadására vonatkozó
biztosíték visszavonásáról szóló határozata csak
második lépésben vezet az ilyen személy uniós polgári
jogállásának végleges elvesztéséhez.
33
Ennélfogva abban az időpontban, amelyhez
viszonyítva a kérdést előterjesztő bíróság szerint meg
kell
vizsgálni
az
elé
terjesztett
kereset
megalapozottságát, vagyis az osztrák állampolgárság
megadására vonatkozó biztosíték visszavonásáról szóló
határozat időpontjában, JY már hontalanná vált, és így
elveszítette uniós polgári jogállását.
34
E bíróság és az osztrák kormány ebből arra
következtet, hogy az alapügyben szóban forgó helyzet
nem tartozik az uniós jog hatálya alá, és e tekintetben
pontosítja, hogy e helyzet különbözik a 2010. március
2-i Rottmann ítélet (C-135/08, EU:C:2010:104) és a
2019. március 12-i Tjebbes és társai ítélet (C-221/17,
EU:C:2019:189) alapjául szolgáló helyzetektől.
35
Ugyanakkor elsősorban meg kell állapítani,
hogy a JY-éhoz hasonló helyzetben, noha az uniós
polgári jogállás elvesztése abból a tényből ered, hogy e
személy származási tagállama e személy kérésére
megszüntette e személy állampolgárságát, e kérelmet az
osztrák
állampolgárság
megszerzésére
irányuló
honosítási eljárás keretében terjesztették elő, és annak a
következménye, hogy az említett személy, figyelembe
véve az osztrák állampolgárság számára történő
megadására vonatkozó biztosítékot, megfelelt mind az
állampolgárságról szóló törvényben, mind az e
biztosítékról
szóló
határozatban
foglalt
követelményeknek.
36
E körülmények között nem tekinthető úgy,
hogy egy olyan személy, mint JY, önként lemondott az
uniós polgári jogállásáról. Éppen ellenkezőleg, mivel a
fogadó tagállamtól biztosítékot kapott arra vonatkozóan,
hogy megkapja az adott állam szerinti állampolgárságot,
az állampolgársága szerinti tagállammal fennálló
állampolgárság megszüntetése iránti kérelem célja az,
hogy lehetővé tegye számára az ezen állampolgárság
megszerzéséhez szükséges valamely feltételnek való
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megfelelést, és ezen állampolgárság megszerzését
követően továbbra is élvezhesse az uniós polgári
jogállást és az ahhoz kapcsolódó jogokat.
37
Másodsorban emlékeztetni kell egyrészről arra,
hogy az állampolgárság megszerzése és elveszítése
feltételeinek meghatározása – összhangban a
nemzetközi joggal – az egyes tagállamok hatáskörébe
tartozik, másrészről pedig arra, hogy az uniós jog
hatálya alá tartozó helyzetekben a vonatkozó nemzeti
szabályoknak ez utóbbit tiszteletben kell tartaniuk
(2021. december 14-i V. M. A. ítélet, C-490/20,
EU:C:2021:1008, 38. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
38
Továbbá az EUMSZ 20. cikk (1) bekezdése az
uniós polgár jogállását biztosítja mindenki számára, aki
valamely tagállam állampolgára, azzal a céllal, az
állandó ítélkezési gyakorlat szerint, hogy a tagállamok
állampolgárainak alapvető jogállása legyen (2021. július
15-i A [Állami egészségügyi ellátások] ítélet, C-535/19,
EU:C:2018:595, 41. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
39
Márpedig, amikor honosítási eljárás keretében
a fogadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai
visszavonják az ezen állam állampolgárságának
megadására vonatkozó biztosítékot, az érintett személy,
aki csak egy másik tagállam állampolgára volt, és az
ezen eljárás követelményeinek való megfelelés
érdekében lemondott eredeti állampolgárságáról, olyan
helyzetbe kerül, amelyben nem tudja továbbra is
érvényesíteni az uniós polgári jogállásából eredő jogait.
40
Következésképpen az ilyen eljárás egészében
véve, még akkor is, ha annak keretében egy olyan
tagállam közigazgatási határozata is szükséges, amely
nem az állampolgárság iránti kérelemmel érintett
tagállamé, befolyásolja az EUMSZ 20. cikk által a
tagállamok állampolgárainak biztosított jogállást, mivel
azt eredményezheti, hogy a JY-éhoz hasonló helyzetben
lévő személyt megfosztják az e jogálláshoz kapcsolódó
valamennyi jogától, még akkor is, ha a honosítási eljárás
megindításának időpontjában e személy rendelkezett
valamely tagállam állampolgárságával, és így uniós
polgári jogállással.
41
Harmadsorban nem vitatott, hogy JY észt
állampolgárként az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdése
szerinti szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát
gyakorolta azáltal, hogy Ausztriában telepedett le, ahol
több éve tartózkodik.
42
Márpedig a Bíróság már kimondta, hogy az
uniós polgárok számára az EUMSZ 21. cikk (1)
bekezdésében biztosított jogok célja többek között az
érintett uniós polgár fogadó tagállam társadalmába való
fokozatos
beilleszkedésének
elősegítése
(2017.
november 14-i Lounes ítélet, C-165/16, EU:C:2017:862,
56. pont).
43
Így az EUM-Szerződés e rendelkezése által
előnyben részesített fokozatos beilleszkedés logikája
megköveteli, hogy azon uniós polgár helyzete, akit az
említett rendelkezés alapján az Unióban való szabad
mozgáshoz való jogának gyakorlása révén jogokkal
ruháznak fel, és aki nem csupán e jogok gyakorlásának,
hanem magának az uniós polgári jogállásnak az
elvesztését kockáztatja annak ellenére, hogy a fogadó
tagállamban történő honosítás útján e tagállam
társadalmába igyekezett teljesebben beilleszkedni, a
Szerződés
uniós
polgárságra
vonatkozó
rendelkezéseinek hatálya alá tartozzon.
44
A fenti megfontolásokra tekintettel az első
kérdésre azt a választ kell adni, hogy annak a
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személynek a helyzete, aki csak egy tagállam
állampolgárságával rendelkezik, és lemond erről az
állampolgárságról – ezáltal elveszítve uniós polgári
jogállását – annak érdekében, hogy egy másik tagállam
állampolgárságát megszerezze, az utóbbi állam
hatóságai által adott, az állampolgárság számára történő
megadására vonatkozó biztosítékot követően, jellegénél
és következményeinél fogva az uniós jog hatálya alá
tartozik, ha e biztosítékot visszavonják, és ennek
következtében e személy nem szerezheti vissza az uniós
polgári jogállást.
A második kérdésről
45
Második kérdésével a kérdést előterjesztő
bíróság lényegében arra vár választ, hogy az EUMSZ
20. cikket úgy kell-e értelmezni, hogy a fogadó tagállam
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságainak és adott
esetben nemzeti bíróságainak meg kell vizsgálniuk,
hogy az e tagállam szerinti állampolgárság megadására
vonatkozó biztosíték visszavonásáról szóló határozat,
amely véglegessé teszi az érintett személy számára az
uniós polgári jogállás elvesztését – figyelembe véve az e
személy helyzetére gyakorolt következményeit –
összeegyeztethető-e az arányosság elvével.
46
Amint arra a jelen ítélet 38. pontja emlékeztet,
az EUMSZ 20. cikk (1) bekezdése által minden olyan
személy számára – aki valamely tagállam állampolgára
– biztosított uniós polgári jogállás célja az, hogy a
tagállamok állampolgárainak alapvető jogállása legyen.
E tekintetben az EUMSZ 20. cikk (2) bekezdésének a)
pontja előírja, hogy az uniós polgárokat megilletik a
Szerződések által rájuk ruházott jogok, és terhelik az
azokban előírt kötelezettségek, és az uniós polgárok
többek között jogosultak a tagállamok területén
szabadon mozogni és tartózkodni.
47
Márpedig, amikor a valamely tagállamban
indított honosítási eljárás keretében e tagállam az
állampolgárság megszerzése és elvesztése feltételeinek
meghatározására vonatkozó hatásköre alapján az uniós
polgártól megköveteli, hogy lemondjon származási
tagállamának állampolgárságáról, az ezen uniós polgárt
az EUMSZ 20. cikk alapján megillető jogok gyakorlása
és hatékony érvényesülése megköveteli, hogy az uniós
polgár ne legyen semmikor kitéve annak, hogy pusztán
ezen eljárás végrehajtása miatt elveszíti az uniós polgári
alapvető jogállását.
48
E jogállás bármely – akár ideiglenes –
elvesztése ugyanis azt jelenti, hogy az érintett személy
határozatlan ideig meg van fosztva attól a lehetőségtől,
hogy az említett jogállás által biztosított valamennyi
jogot gyakorolja.
49
E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a
tagállamoknak az állampolgárság terén meglévő
hatáskörét, valamint e hatáskörnek az uniós jog
figyelembevételével történő gyakorlására irányuló
kötelezettségüket illetően, az uniós jogból eredő elvek
ugyanúgy vonatkoznak a fogadó tagállamra, mint az
eredeti állampolgárság szerinti tagállamra (lásd ebben
az értelemben: 2010. március 2-i Rottmann ítélet,
C-135/08, EU:C:2010:104, 62. pont).
50
Ebből következik, hogy amikor valamely
tagállam állampolgára annak érdekében mond le az
állampolgárságáról,
hogy
más
tagállam
állampolgárságát megszerezhesse, és így továbbra is
uniós polgári jogállással rendelkezzen, a származási
tagállam nem hozhat az e másik tagállam által adott
olyan biztosíték alapján, amely szerint ezen
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állampolgárságot az érintett személynek meg fogják
adni, az állampolgárság megszüntetésére vonatkozó
végleges határozatot anélkül, hogy megbizonyosodna
arról, hogy e határozat csak az új állampolgárság
tényleges megszerzését követően lép hatályba.
51
Mindemellett egy olyan helyzetben, amikor az
uniós polgári jogállást már ideiglenesen elvesztették
amiatt, hogy honosítási eljárás keretében a származási
tagállam
visszavonta
az
érintett
személy
állampolgárságát azelőtt, hogy e személy ténylegesen
megszerezte volna a fogadó tagállam állampolgárságát,
az EUMSZ 20. cikk hatékony érvényesülésének
biztosítására irányuló kötelezettség mindenekelőtt ez
utóbbi tagállamot terheli. E kötelezettség különösen
akkor áll fenn, ha az említett tagállam úgy határoz, hogy
visszavonja az e személynek korábban adott, az
állampolgárság megadására vonatkozó biztosítékot,
mivel e határozat azzal a hatással járhat, hogy
véglegessé teszi az uniós polgári jogállás elvesztését. Az
ilyen határozatot tehát csak jogszerű indokok alapján és
az arányosság elvének tiszteletben tartásával lehet
meghozni.
52
E tekintetben a Bíróság már kimondta, hogy
jogszerű az, hogy valamely tagállam védeni kívánja a
közötte és állampolgárai között meglévő, szolidaritáson
és hűségen alapuló, különös kapcsolatot, valamint az
állampolgársági jogviszony alapját képező jogok és
kötelezettségek kölcsönösségét (2010. március 2-i
Rottmann ítélet, C-135/08, EU:C:2010:104, 51. pont;
2019. március 12-i Tjebbes és társai ítélet, C-221/17,
EU:C:2019:189, 33. pont).
53
A jelen ügyben, amint arra az osztrák kormány
rámutatott, és amint az az állampolgárságról szóló
törvény 10. §-ának (3) bekezdéséből kitűnik, e törvény
célja többek között annak elkerülése, hogy ugyanazon
személy több állampolgársággal rendelkezzen. Az
említett törvény 20. §-ának (1) bekezdése azon
rendelkezések közé tartozik, amelyek éppen e cél
elérésére irányulnak.
54
E tekintetben meg kell állapítani egyrészt, hogy
az állampolgárság megszerzése és elvesztése
feltételeinek meghatározására vonatkozó hatáskörének
gyakorlása során jogszerű az, ha az Osztrák
Köztársasághoz hasonló tagállam úgy tekinti, hogy el
kell kerülni a több állampolgársággal való rendelkezés
nemkívánatos hatásait.
55
E célkitűzés jogszerűségét főszabály szerint
megerősíti az állampolgárságról szóló európai
egyezmény 15. cikkének b) pontja, amely szerint ezen
egyezmény rendelkezései nem korlátozhatják a részes
állam azon jogát, hogy belső jogában meghatározza,
hogy az állampolgárság megszerzése vagy megtartása
függ-e egy másik állampolgárságról való lemondástól
vagy annak elvesztésétől. Amint arra a főtanácsnok
indítványának 92. pontjában lényegében rámutatott, ezt
a jogszerűséget megerősíti a hontalanság eseteinek
csökkentéséről szóló egyezmény 7. cikkének (2)
bekezdése is, amely szerint valamely Szerződő Állam
állampolgára, aki honosítást kér egy külföldi országban,
nem veszti el saját állampolgárságát, hacsak nem szerzi
meg e külföldi ország állampolgárságát, vagy nem kap
biztosítékot annak megszerzésére.
56
Másrészt az állampolgárságról szóló törvény
20. §-ának (2) bekezdése előírja az osztrák
állampolgárság megadására vonatkozó biztosíték
visszavonását, ha az érintett személy már nem teljesíti
az ezen állampolgárság megadásához szükséges
feltételek valamelyikét. E feltételek között szerepel az e
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törvény 10. §-a (1) bekezdésének 6. pontjában előírt
feltétel, amely szerint az érintett korábbi magatartása
alapján biztosítottnak kell lennie, hogy az Osztrák
Köztársasággal szemben megfelelő magatartást tanúsít,
és nem jelent veszélyt a közrendre, a köznyugalomra és
a közbiztonságra, valamint nem veszélyezteti az emberi
jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai
egyezmény 8. cikkének (2) bekezdésében említett egyéb
közérdeket.
57
Márpedig az állampolgárság megadására
vonatkozó biztosíték azzal az indokkal történő
visszavonásáról szóló határozat, hogy az érintett nem
tanúsít megfelelő magatartást azon tagállammal
szemben, amelynek állampolgárságát meg kívánja
szerezni, és hogy a magatartása veszélyeztetheti e
tagállam közrendjét és közbiztonságát, közérdekű
indokon alapul (lásd analógia útján: 2010. március 2-i
Rottmann ítélet, C-135/08, EU:C:2010:104, 51. pont).
58
Mindemellett, tekintettel arra a jelentőségre,
amelyet az elsődleges jog az uniós polgári jogállásnak
tulajdonít, amely – amint arra a jelen ítélet 38. és 46.
pontja emlékeztet – a tagállamok állampolgárainak
alapvető jogállását képezi, a hatáskörrel rendelkező
nemzeti hatóságok és a nemzeti bíróságok feladata
annak vizsgálata, hogy az állampolgárság megadására
vonatkozó biztosíték visszavonásáról szóló határozat,
amennyiben az uniós polgári jogállás és az abból eredő
jogok elvesztésével jár, tiszteletben tartja-e az
arányosság elvét az érintett személy és adott esetben
családtagjai uniós jogbeli helyzetét illetően gyakorolt
következményekre vonatkozóan (lásd analógia útján:
2010. március 2-i Rottmann ítélet, C-135/08,
EU:C:2010:104, 55. és 56. pont; 2019. március 12-i
Tjebbes és társai ítélet, C-221/17, EU:C:2019:189, 40.
pont).
59
Az arányosság uniós jogi elve tiszteletben
tartásának vizsgálata megköveteli az érintett személy,
valamint adott esetben családja egyéni helyzetének
értékelését annak meghatározása céljából, hogy az
állampolgárság megadására vonatkozó biztosíték
visszavonásáról szóló határozat, amennyiben az uniós
polgári jogállás elvesztését eredményezi, olyan
következményekkel jár-e, amelyek a nemzeti jogalkotó
által követett célhoz képest aránytalan módon érintenék
családi és szakmai élete alakulását az uniós jogra
tekintettel. E következmények nem lehetnek
hipotetikusak vagy esetlegesek (lásd analógia útján:
2019. március 12-i Tjebbes és társai ítélet, C-221/17,
EU:C:2019:189, 44. pont).
60
E tekintetben különösen azt kell megvizsgálni,
hogy e határozat indokolt-e az érintett személy által
elkövetett jogsértés súlyosságához, valamint az eredeti
állampolgárságának
visszaszerzésére
vonatkozóan
meglévő lehetőségéhez képest (lásd analógia útján:
2010. március 2-i Rottmann ítélet, C-135/08,
EU:C:2010:104, 56. pont).
61
Ezen arányossági vizsgálat keretében továbbá a
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságoknak, és adott
esetben a nemzeti bíróságoknak, meg kell
bizonyosodniuk afelől, hogy az ilyen határozat
összhangban van az Európai Unió Alapjogi Chartája
által garantált alapvető jogokkal, amelyek tiszteletben
tartását a Bíróság biztosítja, és különösen a családi élet
tiszteletben tartásához való, e Charta 7. cikkében
rögzített, adott esetben a gyermeknek az említett Charta
24. cikkének (2) bekezdésében elismert mindenek felett
álló
érdekének
figyelembevételére
irányuló
kötelezettséggel összefüggésben értelmezett joggal (lásd
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analógia útján: 2019. március 12-i Tjebbes és társai
ítélet, C-221/17, EU:C:2019:189, 45. pont, valamint az
ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
62
A jelen ügyben, ami először is JY észt
állampolgársága visszaszerzésének lehetőségét illeti, a
kérdést előterjesztő bíróságnak figyelembe kell vennie
azt a tényt, hogy az észt kormány által a tárgyaláson
adott tájékoztatás szerint az észt jog megköveteli többek
között azt, hogy annak a személynek, akinek észt
állampolgárságáról lemondott, nyolc évig e tagállamban
kell tartózkodnia ahhoz, hogy visszanyerhesse e
tagállam állampolgárságát.
63
Hangsúlyozni kell azonban, hogy a tagállam
nem akadályozható meg kizárólag azon az alapon
abban, hogy visszavonja az állampolgárság megadására
vonatkozó biztosítékot, hogy az érintett személy, aki
már nem felel meg az ezen állampolgárság
megszerzéséhez előírt feltételeknek, nehezen szerezheti
vissza származási tagállamának állampolgárságát (lásd
analógia útján: 2010. március 2-i Rottmann ítélet,
C-135/08, EU:C:2010:104, 57. pont).
64
Ami másodszor a JY által elkövetett
szabálysértések súlyosságát illeti, az előzetes
döntéshozatal iránti kérelemből kitűnik, hogy azt rótták
fel neki, hogy miután megkapta az osztrák
állampolgárság megadására vonatkozó biztosítékot, két
súlyos közigazgatási szabálysértést követett el, amelyek
közül az első a műszaki érvényességet igazoló matrica
gépjárművére való felhelyezésének elmulasztására, a
második
pedig
ittas
állapotban
történő
gépjárművezetésre vonatkozott, valamint e biztosíték
megadását megelőzően, 2007 és 2013 között, nyolc
közigazgatási szabálysértést követett el.
65
Egyrészt, ami e nyolc közigazgatási
szabálysértést illeti, meg kell állapítani, hogy azok az
említett biztosíték megadásának időpontjában ismertek
voltak, és nem akadályozták annak nyújtását.
Ennélfogva az említett szabálysértéseket már nem lehet
figyelembe
venni
az
ugyanezen
biztosíték
visszavonásáról szóló határozat megalapozásához.
66
Ami másrészt a JY által azt követően elkövetett
két közigazgatási szabálysértést illeti, hogy megkapta az
osztrák
állampolgárság
megadására
vonatkozó
biztosítékot, a Verwaltungsgericht Wien (bécsi
közigazgatási bíróság) úgy ítélte meg, hogy e
szabálysértések „veszélyeztetik a közúti közlekedés
biztonságának védelmét”, illetve „különös módon
veszélyeztetik a közút többi használójának biztonságát”.
A kérdést előterjesztő bíróság szerint ez utóbbi
szabálysértés „a közúti közlekedés biztonságát és
rendjét szolgáló védelmi normák súlyos megsértésének”
minősül, és „önmagában kizárhatja az állampolgárság
megszerzésének az állampolgárságról szóló törvény 10.
§-a (1) bekezdésének 6. pontjában előírt megadási
feltételeinek
teljesülését,
anélkül,
hogy
az
alkoholfogyasztás mértéke meghatározó lenne”.
67
Az osztrák kormány írásbeli észrevételeiben
jelezte, hogy a Verwaltungsgerichtshof (legfelsőbb
közigazgatási bíróság) állandó ítélkezési gyakorlata
szerint az állampolgárságról szóló törvény 10. §-a (1)
bekezdésének 6. pontjával összefüggésben értelmezett
20. §-ának (2) bekezdése szerinti eljárásban figyelembe
kell venni az állampolgárságot kérelmező általános
magatartását,
különösen
az
általa
elkövetett
jogsértéseket. A döntő kérdés az, hogy olyan jogellenes
cselekményekről van-e szó, amelyek arra engednek
következtetni, hogy e kérelmező a jövőben is figyelmen
kívül fogja hagyni az emberi jogok és alapvető
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szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 8.
cikkének (2) bekezdésében említett, az életet, a
közegészséget, a köznyugalmat vagy a közrendet
fenyegető kockázatok elleni védelem céljából vagy más
jogi érdekek védelme érdekében elfogadott alapvető
rendelkezéseket.
68
E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az
EUMSZ 20. cikk által a tagállami állampolgároknak
biztosított uniós polgári jogállás elvesztését maga után
vonó határozat igazolásaként a „közrend” és a
„közbiztonság” fogalmát szigorúan kell érteni, és azok
tartalmát egyébként a tagállamok nem határozhatják
meg egyoldalúan az uniós intézmények ellenőrzése
nélkül (lásd analógia útján: 2016. szeptember 13-i
Rendón Marín ítélet, C-165/14, EU:C:2016:675, 82.
pont).
69
A Bíróság ezért úgy ítélte meg, hogy a
„közrend” fogalma mindenképpen – a társadalmi rend
megzavarásán túl, amelyet valamennyi jogsértés
megvalósít – olyan valódi, közvetlen és kellően súlyos
veszély fennállását feltételezi, amely a társadalom
valamely alapvető érdekét érinti. A „közbiztonság”
fogalmát illetően a Bíróság ítélkezési gyakorlatából
kitűnik, hogy e fogalom magában foglalja a tagállam
belső és külső biztonságát, következésképpen pedig az
alapvető állami intézmények és közszolgáltatások
működésének veszélyeztetése, valamint a lakosság
fennmaradására vonatkozó fenyegetés, akárcsak a
külkapcsolatok vagy a népek békés együttélése súlyos
megzavarásának a kockázata, vagy a katonai érdekek
veszélyeztetése hatással lehet a közbiztonságra (2016.
szeptember 13-i Rendón Marín ítélet, C-165/14,
EU:C:2016:675, 83. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
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A jelen ügyben meg kell állapítani, hogy
figyelemmel a jelen ítélet 66. pontjában említett két
közigazgatási szabálysértés jellegére és súlyosságára,
valamint arra a követelményre, hogy a „közrend” és a
„közbiztonság” fogalmát szigorúan kell értelmezni, nem
tűnik úgy, hogy JY olyan valódi, közvetlen és kellően
súlyos veszélyt jelent, amely érinti a társadalom
valamely alapvető érdekét, vagy sérti az Osztrák
Köztársaság közbiztonságát. Kétségtelen, hogy e
szabálysértések a közúti közlekedésről szóló törvény
rendelkezései
közúti
közlekedés
biztonságát
veszélyeztető megsértésének minősülnek. Ugyanakkor
mind a JY által előterjesztett írásbeli észrevételekből,
mind az osztrák kormánynak a Bíróság által a
tárgyaláson feltett kérdésre adott válaszából kitűnik,
hogy e két közigazgatási szabálysértés – amely
egyébként viszonylag minimális, 112 illetve 300 euró
összegű bírsággal járt – nem volt alkalmas arra, hogy JY
vezetői engedélyének visszavonását vonja maga után, és
így eltiltsa őt a közúton történő gépjárművezetéstől.
71
A közúti közlekedésről szóló törvénynek az
egyszerű
közigazgatási
bírságokkal
büntethető
megsértései nem tekinthetők úgy, mint amelyek
alkalmasak annak bizonyítására, hogy az e
szabálysértésekért felelős személy olyan veszélyt jelent
a közrendre és a közbiztonságra, amely indokolhatja
uniós polgári jogállásának végleges elvesztését. Ez
annál is inkább így van, mivel a jelen esetben e
szabálysértések csekély mértékű közigazgatási bírságot
vontak maguk után, és JY-t nem fosztották meg attól a
jogától, hogy továbbra is gépjárművet vezessen
közúton.
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Végezetül hozzá kell tenni, hogy amennyiben a
kérdést előterjesztő bíróság azt állapítaná meg, hogy az
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osztrák
állampolgárság
megadására
vonatkozó
biztosítéknak megfelelően az érintett személy már
megkapta
ezen
állampolgárságot,
az
ilyen
szabálysértések önmagukban nem adhatnának okot a
honosítás visszavonására.
73
Így a JY helyzetére gyakorolt – különösen a
családi és szakmai életének alakulására vonatkozó –
jelentős következményekre tekintettel, amelyeket az
osztrák
állampolgárság
megadására
vonatkozó
biztosíték visszavonásáról szóló határozat tartalmaz,
amely véglegessé teszi az uniós polgári jogállás
elvesztését, e határozat nem tűnik az e személy által
elkövetett szabálysértések súlyával arányosnak.
74
A fenti megfontolásokra tekintettel a második
kérdésre azt a választ kell adni, hogy az EUMSZ 20.
cikket úgy kell értelmezni, hogy a fogadó tagállam
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságainak és adott
esetben nemzeti bíróságainak meg kell vizsgálniuk,
hogy az e tagállam szerinti állampolgárság megadására
vonatkozó biztosíték visszavonásáról szóló határozat,
amely véglegessé teszi az érintett személy számára az
uniós polgári jogállás elvesztését – figyelembe véve az e
személy helyzetére gyakorolt következményeit –
összeegyeztethető-e az arányosság elvével. Az
arányosság elvével való összeegyeztethetőségre
vonatkozó e követelmény nem teljesül, ha az ilyen
határozatot a közúti közlekedésről szóló törvénybe
ütköző közigazgatási szabálysértésekkel indokolják,
amelyek az alkalmazandó nemzeti jog szerint egyszerű
pénzbírságot vonnak maguk után.
II.
C-181/20. sz. VYSOČINA WIND a.s. kontra Česká
republika – Ministerstvo životního prostředí ügyben
2022. január 25-én hozott ítélet
1) Az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének
(1) bekezdése érvénytelen annyiban, amennyiben e
rendelkezés a gyártókat kötelezi a 2005. augusztus 13.
és 2012. augusztus 13. között forgalomba hozott
fotovoltaikus panelekből származó hulladékok
kezelési költségeinek finanszírozására.
A 2012/19 irányelv 13. cikkének (1) bekezdését úgy
kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti
jogszabály, amely a 2012. augusztus 13-tól, azaz ezen
irányelv hatálybalépésének időpontjától forgalomba
hozott fotovoltaikus panelekből származó hulladék
kezelésével kapcsolatos költségek finanszírozására az
említett panelek felhasználóit kötelezi, nem pedig e
panelek gyártóit.
2) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy az a
körülmény, hogy egy tagállam a valamely uniós
irányelvvel ellentétes jogszabályát ezen irányelv
elfogadása előtt hozta meg, önmagában nem jelenti az
uniós jog megsértését, mivel az említett irányelvben
előírt eredmény elérése nem tekinthető súlyosan
veszélyeztetettnek azt megelőzően, hogy az irányelv az
uniós jogrend részévé válna.
1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv (HL 2012. L 197., 38. o.) 13.
cikkének értelmezésére vonatkozik.
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2
E kérelmet a VYSOČINA WIND a.s.
naperőművet üzemeltető társaság és a Česká republika –
Ministerstvo životního prostředí (környezetvédelmi
minisztérium, Cseh Köztársaság) közötti, az ezen
társaság által a 2012/19 irányelv állítólagosan helytelen
átültetése miatt elszenvedett kár megtérítése iránt
benyújtott keresetre vonatkozó jogvita keretében
terjesztették elő.
Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra
előterjesztett kérdések
23
A VYSOČINA WIND egy 2009-ben üzembe
helyezett, 2005. augusztus 13. után, de 2013. január 1.
előtt forgalomba hozott fotovoltaikus panelekkel
felszerelt naperőművet üzemeltet.
24
A hulladékokról szóló törvény 37p. §-a szerinti
kötelezettségnek megfelelően ez a társaság hozzájárult a
fotovoltaikus panelekből származó hulladékkezelés
költségeinek finanszírozásához, és ezen a címen a 2015.
és 2016. év során összesen 1 613 773,24 cseh korona
(CZK) (hozzávetőleg 59 500 euró) összeget fizetett ki
díjként.
25
Mivel a VYSOČINA WIND úgy vélte, hogy ez
a kötelezettség a 2012/19 irányelv Cseh Köztársaság
általi helytelen átültetésének közvetlen következménye,
és hogy e díjak megfizetése kárt okoz, kártérítési
keresetet indított e tagállam ellen az Obvodní soud pro
Prahu 10 (prágai 10. sz. kerületi bíróság, Cseh
Köztársaság) előtt. E társaság különösen úgy véli, hogy
a hulladékokról szóló törvény 37p. §-a ellentétes a
2012/19 irányelv 13. cikkének (1) bekezdésével, amely
szerint a 2005. augusztus 13. után forgalomba hozott
fotovoltaikus
panelekből
származó
hulladék
kezelésének költségeit nem az elektromos és
elektronikus berendezések felhasználójának, hanem
azok gyártójának kell finanszíroznia.
26
E bíróság 2018. április 6-i ítéletével e
keresetnek teljes egészében helyt adott. A Cseh
Köztársaság fellebbezett az ítélet ellen a Městský soud v
Praze (prágai városi bíróság, Cseh Köztársaság) előtt,
amely 2018. november 14-i ítéletével azt mint
megalapozatlant elutasította. E bíróság szerint a 2012/19
irányelv 13. cikke (1) bekezdésének szövegéből
egyértelműen az következik, hogy a 2005. augusztus 13.
után forgalomba hozott fotovoltaikus panelekből
származó hulladék kezelésével kapcsolatos költségek
finanszírozásáról a gyártóknak kell gondoskodniuk, így
a hulladékokról szóló törvény 37p. §-a nem felel meg
ezen irányelvnek, mivel továbbra is a felhasználókra
hárítja ezt a kötelezettséget.
27
A Cseh Köztársaság ezért felülvizsgálati
kérelmet nyújtott be a Nejvyšší soudhoz (legfelsőbb
bíróság, Cseh Köztársaság), azzal érvelve először is,
hogy a 2012/19 irányelv 13. cikke (1) bekezdésének
ilyen értelmezése e rendelkezés jogellenesen visszaható
hatályát eredményezi. Másodszor, számos olyan gyártó,
amely 2005 és 2013 között fotovoltaikus paneleket
hozott forgalomba, már nem működik, ami lehetetlenné
teszi azt, hogy biztosítva legyen az említett panelekből
származó
hulladékok
kezelési
költségeinek
finanszírozása. Harmadszor, a Cseh Köztársaság úgy
véli, hogy az, hogy a Bizottság sem a 2012/19 irányelv
nemzeti jogba való átültetésére vonatkozó EU Pilot
eljárásban, sem pedig az ezen intézmény által ellene
indított kötelezettségszegési eljárásban nem tett
észrevételt, azt bizonyítja, hogy az adott tagállam
helyesen ültette át a 2012/19 irányelvet, és azt a
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Bizottság állítólag a 2018. október 1-jén tartott
kétoldalú megbeszélésen is megerősítette.
28
A kérdést előterjesztő bíróság ebben az
összefüggésben a 2012/19 irányelv 13. cikke (1)
bekezdésének értelmezésére kérdez rá, mivel ugyan
nem vitatott, hogy e rendelkezés megköveteli a
tagállamoktól, hogy a gyártókat kötelezzék a
fotovoltaikus panelekből származó hulladék kezelésével
kapcsolatos költségek finanszírozására, amennyiben
azokat az említett irányelv átültetésére előírt határidő
lejárta – 2014. február 14. – után hozták forgalomba, és
hogy a 2005. augusztus 13. előtt forgalomba hozott
fotovoltaikus panelekből származó „hulladékká vált
régebbi berendezések” esetében a tagállamok a
felhasználókra terhelhetik ezt a kötelezettséget, ám e
finanszírozási kötelezettség alkalmazása kérdéses a
2005. augusztus 13. és 2014. február 14. között
forgalomba hozott fotovoltaikus panelekből származó
hulladékok esetében.
29
A kérdést előterjesztő bíróság szerint először is
meg kell határozni azt az időpontot, amikor a
fotovoltaikus panelekből származó hulladék kezelésével
kapcsolatos költségek finanszírozására vonatkozó
kötelezettség keletkezett. E bíróság e tekintetben
egyetért az alapügy felperesével abban, hogy e
kötelezettség csak a hulladék megjelenésével, nem
pedig az említett panelek forgalomba hozatalával
keletkezik, ahogyan a Cseh Köztársaság állítja.
Következésképpen a 2012/19 irányelv átültetési
határidejének lejárta – azaz 2014. február 14. – előtt
forgalomba hozott, és ezen időpontot követően
hulladékot termelő fotovoltaikus panelek ezen irányelv
tárgyi hatálya alá tartoznak, így az említett irányelv 13.
cikkének (1) bekezdése által ilyen módon előírt
kötelezettség semmiképpen se visszaható hatályú.
30
A kérdést előterjesztő bíróságnak kétségei
vannak továbbá azzal kapcsolatban, hogy a 2012/19
irányelvet megfelelően ültették-e át a cseh jogrendbe,
mivel először is maga a Bizottság állapította meg a
2002/96 irányelvet módosító 2003/108 irányelv
elfogadásakor, hogy a 2002/96 irányelvnek a cseh
jogrendbe való átültetésére előírt határidő lejárta előtt
forgalomba hozott termékekből származó hulladék
kezelésével kapcsolatos költségek finanszírozására
vonatkozó kötelezettség visszamenőleges hatályú
felelősséget keletkeztet, amely a gyártókat súlyos
gazdasági kockázatoknak teheti ki, és ilyen megállapítás
tehető hasonlóan a 2012/19 irányelv által újonnan az
uniós jog hatálya alá vont fotovoltaikus panelek
esetében is. Másodszor, ez aláásná a fotovoltaikus
panelek gyártóinak jogos bizalmát, akik nem
feltételezhették, hogy a korábban már forgalomba
hozott panelekből származó hulladékokra vonatkozóan
ilyen finanszírozási kötelezettséget rónak rájuk, és akik
ezért nem foglalták bele termékeik árába az ilyen
finanszírozás költségeit. Harmadszor, e bíróság szerint
eltérő bánásmód mutatkozik azon felhasználók között,
akik a 2012/19 irányelv átültetésére előírt határidő
lejárta előtt már eleget tettek a nemzeti jog szerinti
finanszírozási kötelezettségnek, és akik ennek nem
tettek eleget. Negyedszer, a kérdést előterjesztő bíróság
hangsúlyozza, hogy az említett irányelvet a
Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög
Köztársaság és az Osztrák Köztársaság még ilyen
mértékben sem ültette át, mivel a 2005. augusztus 13.
után forgalomba hozott termékekből származó hulladék
kezelésének költségei esetében is fenntartotta a gyártók
finanszírozási kötelezettségét.
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A kérdést előterjesztő bíróság végül arra keres
választ, hogy a nemzeti jogszabályok nem ellentétesek-e
az uniós joggal, mivel a 2012/19 irányelv elfogadását
követően fenntartották azokat a szerződéseket,
amelyeket
a
naperőművek
üzemeltetőinek
a
fotovoltaikus panelekből származó hulladék kezelésével
kapcsolatos költségek finanszírozásának biztosítása
érdekében kellett megkötniük, és amelyek a vonatkozó
díjak részletekben történő megfizetését írták elő, noha
az említett irányelv értelmében e finanszírozás a gyártó
felelősségi körébe tartozik.
32
Ilyen körülmények között a Nejvyšší soud
(Legfelsőbb Bíróság, Cseh Köztársaság) 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 2012/19 irányelv] 13.
cikkét, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam az
elektromos és elektronikus berendezések 2013. január
1-jéig forgalomba hozott fotovoltaikus panelekből
keletkezett hulladékai gyűjtése, kezelése, hasznosítása
és
környezetvédelmi
szempontból
megfelelő
ártalmatlanítása költségeinek finanszírozására a
felhasználókat, nem pedig a gyártókat kötelezi?
2)
Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: az
uniós jog megsértésével magánszemélynek okozott
kárért való tagállami felelősséget megalapozó feltételek
megítélése szempontjából van-e jelentősége annak az
alapügyben szóban forgóhoz hasonló körülménynek,
hogy e tagállam a fotovoltaikus panelekből származó
hulladékok finanszírozásának módját saját maga
határozta meg még [a 2012/19] irányelv elfogadását
megelőzően, amely alapján a fotovoltaikus panelek az
uniós jog hatálya alá kerültek, és amely a gyártókat
kötelezte a vonatkozó költségek viselésére azon panelek
tekintetében is, amelyeket [ezen] irányelv átültetési
határidejét (és az uniós szintű szabályozás elfogadását)
megelőzően hoztak forgalomba?”
33
A Bíróság az eljárási szabályzata 61. cikkének
(1) bekezdésével összhangban felkérte az alapeljárásnak
az Európai Unió Bírósága Alapokmányának 23.
cikkében említett feleit és az egyéb érdekelteket, hogy
írásban válaszoljanak bizonyos, különösen a 2012/19
irányelv 13. cikke (1) bekezdésének érvényességével
kapcsolatos kérdésekre.
Az
előzetes
kérdésekről

döntéshozatalra

előterjesztett

Az első kérdésről
34
Első kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság
lényegében azt kérdezi, hogy a 2012/19 irányelv 13.
cikkének (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy
azzal ellentétes az olyan nemzeti jogszabály, amely a
2013. január 1-jéig forgalomba hozott fotovoltaikus
panelekből származó hulladék kezelésével kapcsolatos
költségek finanszírozására e panelek felhasználóit
kötelezi, nem pedig azok gyártóit.
35
Elöljáróban emlékeztetni kell arra, hogy bár ez
a kérdés formailag kizárólag a 2012/19 irányelv 13.
cikke (1) bekezdésének értelmezésére vonatkozik, az
előzetes döntéshozatal iránti kérelem indokolásából
kitűnik, hogy a kérdést előterjesztő bíróság e
rendelkezés érvényességét is vizsgálja annak esetleges

visszaható hatályára tekintettel. E bíróság lényegében
azt emeli ki, hogy az ilyen visszaható hatály abból
fakadhat, hogy az említett rendelkezés szerint a
fotovoltaikus panelekből származó hulladék kezelésével
kapcsolatos költségek finanszírozását a gyártóknak kell
viselniük, ha a hulladék 2005. augusztus 13. – amely
időpontban az ezen irányelvben az átültetésre előírt
határidő még nem járt le – után forgalomba hozott
termékekből származik. Így ugyanez a rendelkezés
visszamenőleges hatályú felelősséget teremthet, amely a
termelőket komoly gazdasági kockázatoknak teheti ki.
36
Márpedig, noha az EUMSZ 267. cikk
alkalmazása tekintetében a nemzeti bíróságok és a
Bíróság közötti hatáskörmegosztás keretében a nemzeti
bíróságok feladata annak eldöntése, hogy a feltett
kérdések relevánsak-e, a Bíróság feladata az, hogy a
nemzeti bíróság által bemutatott valamennyi tényezőből
kiszűrje a jogvita tárgyára tekintettel értelmezésre vagy
az érvényesség értékelésére szoruló uniós jogi elemeket
(2020. szeptember 17-i Compagnie des pêches de
Saint-Malo ítélet, C-212/19, EU:C:2020:726, 27. pont,
valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
37
Következésképpen, annak érdekében, hogy a
kérdést előterjesztő bíróságnak teljes körű választ
lehessen adni, a jogbiztonság elvére tekintettel meg kell
vizsgálni a 2012/19 irányelv 13. cikke (1) bekezdésének
érvényességét is, mivel az említett rendelkezés
megköveteli, hogy a 2005. augusztus 13-át, tehát még
az említett irányelv hatálybalépését megelőző időpontot
követően forgalomba hozott fotovoltaikus panelekből
származó hulladékok tekintetében a gyártóknak kell
biztosítaniuk az e panelekből származó hulladékok
kezelésével kapcsolatos költségek finanszírozását.
38
Ezért első lépésben a kérdést előterjesztő
bíróság kérésének megfelelően a 2012/19 irányelv 13.
cikkének (1) bekezdését kell értelmezni. Ha ezt a
rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes
az olyan nemzeti jogszabály, amely a 2005. augusztus
13. után forgalomba hozott fotovoltaikus panelekből
származó hulladék kezelésével kapcsolatos költségek
finanszírozására e panelek felhasználóit kötelezi, nem
pedig azok gyártóit, akkor második lépésben meg kell
vizsgálni az említett rendelkezés érvényességét.
39
E tekintetben elsősorban emlékeztetni kell arra,
hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az uniós jogi
rendelkezés értelmezése nem akadályozhatja meg az
értelmezett rendelkezés egyértelmű és pontos
szövegének hatékony érvényesülését (2012. szeptember
6-i Czop és Punakova ítélet, C-147/11. és C-148/11.,
EU:C:2012:538, 32. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat). Amennyiben tehát az uniós jog
valamely rendelkezésének értelme magából a
rendelkezés szövegéből egyértelműen kitűnik, a Bíróság
nem térhet el ettől az értelmezéstől.
40
A 2012/19 irányelv 13. cikkének (1) bekezdése
értelmében márpedig a tagállamok gondoskodnak arról,
hogy az elektromos és elektronikus berendezések 2005.
augusztus 13-át követően forgalomba hozott
termékekből keletkezett, nem magánháztartásokból
származó
hulladékai
gyűjtésének,
kezelésének,
hasznosításának és környezetvédelmi szempontból
megfelelő ártalmatlanításának költségeit a gyártók
finanszírozzák.
41
Az említett irányelv 3. cikke (1) bekezdésének
e) pontjában szereplő fogalommeghatározás szerint
„elektromos és elektronikus berendezések hulladékai”
azok az elektromos vagy elektronikus berendezések,
amelyek a 2008/98 irányelv 3. cikkének 1. pontja
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értelmében
hulladéknak
minősülnek,
beleértve
valamennyi alkatrészt, készülékrészt és fogyóanyagot,
amely a termék részét képezi, amikor attól megválnak.
42
A 2012/19 irányelv – különösen a 2. cikke (1)
bekezdésének a) pontja értelmében – a 2012. augusztus
13. és 2018. augusztus 14. közötti átmeneti időszaktól
kezdődően a 2012/19 irányelv I. mellékletében felsorolt
kategóriákba tartozó elektromos és elektronikus
berendezésekre vonatkozik, amelyek kifejezetten
magukban foglalják a fotovoltaikus paneleket,
amelyeket említi az ezen irányelvnek az elektromos és
elektronikus berendezések e kategóriáit meghatározó II.
melléklete,
valamint
a
(9)
és
(23)
preambulumbekezdése is, és ez utóbbiak többek között
azt hangsúlyozzák, hogy a hosszú életciklusú termékek,
mint például a fotovoltaikus panelek, immár az említett
irányelv hatálya alá tartoznak.
43
Ezzel – amint arra a főtanácsnok indítványának
29. pontjában lényegében rámutatott – az uniós
jogalkotó minden lehetséges félreértés nélkül
egyértelművé tette azt a szándékát, hogy a fotovoltaikus
panelek a 2012/19 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)
pontjában szereplő fogalommeghatározás értelmében
vett elektromos és elektronikus berendezések, és azok
így ezen irányelv hatálya alá tartoznak.
44
Ennélfogva meg kell állapítani, hogy a 2012/19
irányelv 13. cikkének (1) bekezdése előírja a tagállamok
számára, hogy fogadják el a szükséges törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket annak
érdekében, hogy a fotovoltaikus panelekből származó
hulladék
kezelésével
kapcsolatos
költségek
finanszírozása e panelek gyártóit, és ne azok
felhasználóit terhelje, amennyiben e paneleket 2005.
augusztus 13-át követően hozták forgalomba.
45
Ezért a jelen ítélet 38. pontjában felhozott
érvényességi vizsgálat sérelme nélkül úgy kell
értelmezni a 2012/19 irányelv 13. cikkének (1)
bekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti
jogszabály, amely a 2005. augusztus 13. után
forgalomba hozott fotovoltaikus panelekből származó
hulladék
kezelésével
kapcsolatos
költségek
finanszírozására e panelek felhasználóit kötelezi, nem
pedig azok gyártóit.
46
Ennek az értelmezésnek a fényében – ahogyan
azt a jelen ítélet 37. és 38. pontja említi – másodsorban
meg kell vizsgálni e rendelkezés érvényességét is.
47
E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a
jogbiztonság elve, amely az uniós jog egyik általános
elve, azt követeli meg, hogy a jogszabályok
egyértelműek, pontosak és hatásaikat illetően előre
láthatók legyenek, különösen olyankor, amikor a
magánszemélyekre
és
vállalkozásokra
nézve
kedvezőtlen
következményeik
lehetnek,
annak
érdekében, hogy a jogalanyok félreérthetőség nélkül
megismerhessék jogaikat és kötelezettségeiket, és
ezeknek megfelelően járhassanak el (lásd ebben az
értelemben: 2017. március 28-i Rosneft ítélet, C-72/15,
EU:C:2017:236, 161. pont; 2019. április 30-i
Olaszország kontra Tanács [a földközi-tengeri kardhal
halászati kvótája] ítélet, C-72/15, EU:C:2017:236, 111.
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
Egyebekben az állandó ítélkezési gyakorlat szerint,
jóllehet a jogbiztonság elvével ellentétes valamely új
jogszabály visszaható hatállyal, vagyis egy olyan
helyzetre történő alkalmazása, amely e jogszabály
hatálybalépése előtt jött létre, ugyanezen elv
megköveteli, hogy minden ténybeli helyzetet
szokásosan és kifejezett ellentétes rendelkezés
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hiányában, a megvalósulásakor hatályos jogszabályok
fényében vizsgáljanak meg (lásd ebben az értelemben:
2015. szeptember 3-i A2A ítélet, C-89/14,
EU:C:2015:537, 37. pont; 2020. március 26-i Hungeod
és társai ítélet, C-496/18 és C-497/18, EU:C:2020:240,
94. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési
gyakorlat).
48
Ezenkívül valamely új jogi szabályt azonnal
alkalmazni kell a korábbi törvény hatálya alatt
keletkezett helyzetek jövőbeli hatásaira, valamint az új
jogi helyzetekre (2019. január 15-i E.B. ítélet, C-258/17,
EU:C:2019:17, 50. pont; 2020. május 14-i Azienda
Municipale Ambiente ítélet, C-15/19, EU:C:2020:371,
57. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési
gyakorlat). Ez csak akkor nem lehet igaz – 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 (2010.
december 16-i Stichting Natuur en Milieu és társai
ítélet, C-266/09, EU:C:2010:779, 32. pont; 2015.
március 26-i Bizottság kontra Moravia Gas Storage
ítélet C-596/13 P, EU:C:2015:203, 32. pont; 2019.
január 15-i E.B. ítélet, C-258/17, EU:C:2019:17, 50.
pont).
49
Ettől kivételesen el is lehet térni, amint arra a
főtanácsnok indítványának 63. pontjában lényegében
rámutatott, ha azt az elérendő cél követeli meg, és ha az
érintettek jogos bizalmát megfelelően tiszteletben
tartják (2005. április 26-i „Goed Wonen” ítélet,
C-376/02, EU:C:2005:251, 33. pont; 2009. március 19-i
Mitsui & Co. Deutschland ítélet, C-256/07,
EU:C:2009:167, 32. pont).
50
A jelen ügyben a 2012/19 irányelv 2. cikke (1)
bekezdésének a) pontjából következik, hogy ez az
irányelv 2012. augusztus 13-tól alkalmazandó az annak
I. mellékletében említett berendezésekre, köztük a
fotovoltaikus panelekre is, amely időpont egyébként
egybeesik az irányelv hatálybalépésének időpontjával,
azaz az említett irányelv 26. cikkének megfelelően az
Európai Unió Hivatalos Lapjának 2012. július 24-i
számában történő kihirdetését követő huszadik nappal.
Ezzel szemben ugyanezen irányelv 24. cikkének (1)
bekezdése szerint a tagállamoknak 2014. február 14-ig
kellett megfelelniük az irányelv rendelkezéseinek.
51
Így a 2012/19 irányelv 13. cikkének (1)
bekezdésében meghatározott jogi rendelkezés időbeli
hatályára tekintettel csak annyiban alkalmazandó,
amennyiben az abban felsorolt fotovoltaikus panelek
hulladékainak gyűjtése, kezelése, hasznosítása és
környezetkímélő ártalmatlanítása 2012. augusztus 13-tól
kezdődően történik. Abban az esetben ugyanis, amikor
az ilyen ügyleteket ezen időpont előtt hajtották végre, a
szóban forgó panelek az említett időpontban már nem
léteztek, és az ezen ügyletekkel kapcsolatos költségek a
2012/19 irányelv hatálybalépésének időpontjában már
felmerültek, így az irányelv 13. cikkének (1) bekezdése
az említett ügyletekre nem alkalmazható.
52
A jelen ítélet 47. és 48. pontjában hivatkozott
ítélkezési gyakorlat fényében tehát a következőkben
meg kell határozni, hogy a 2012/19 irányelv 13.
cikkének (1) bekezdésében foglalt azon jogi rendelkezés
alkalmazása, amely szerint a gyártóknak kell
biztosítaniuk a 2005. augusztus 13. után forgalomba
hozott fotovoltaikus panelekből származó hulladék
kezelésével kapcsolatos költségek finanszírozását,
amennyiben ezek a panelek 2012. augusztus 13-tól
kezdődően hulladékká váltak vagy válnak, jellegénél
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fogva sértheti az említett irányelv hatálybalépése előtt
kialakult helyzetet, avagy e rendelkezés alkalmazása –
éppen ellenkezőleg – olyan helyzet jövőbeli hatásait
hivatott szabályozni, amely az említett irányelv
hatálybalépése előtt keletkezett.
53
E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a
2012/19 irányelv elfogadását megelőző uniós
szabályozás szerint a fotovoltaikus panelekből származó
hulladék
kezelésével
kapcsolatos
költségek
finanszírozására vonatkozó kötelezettséget a 2008/98
irányelv 14. cikke szabályozta, amely a tagállamokra
bízta annak eldöntését, hogy a hulladékkezelés
költségeit a hulladék jelenlegi vagy korábbi birtokosa,
illetve a fotovoltaikus panelek gyártója vagy
forgalmazója viseli-e.
54
Következésképpen, abban az esetben, ha egy
tagállam a 2012/19 irányelv elfogadását megelőzően
úgy döntött, hogy a fotovoltaikus panelekből származó
hulladék kezelésével kapcsolatos költségeket az ilyen
panelek felhasználói viselik, nem pedig azok gyártói,
ahogyan ez a Cseh Köztársaságban történt, akkor –
amint arra a főtanácsnok indítványa 53. és 57. pontjában
rámutatott – a 2012/19 irányelv 13. cikke (1)
bekezdésének hatálybalépése, valamint az ezzel együtt
járó, e rendelkezésnek a nemzeti jogrendbe történő
átültetésére vonatkozó kötelezettség hatással volt az
ezen irányelv hatálybalépése előtt keletkezett
helyzetekre.
55
A fotovoltaikus panelekből származó hulladék
kezelésével kapcsolatos költségek felosztásának ilyen
változása, amely a panelek forgalomba hozatalának és
meghatározott áron történő értékesítésének időpontjában
– ez egy olyan időpont és egy olyan kereskedelmi
ügylet, amelyet a gyártó utólag nem tud megváltoztatni
– hatályos szabályok szerint következett be, nem
tekinthető ugyanis úgy, hogy az valamely új szabályt
egy, a régi szabály alapján keletkezett helyzet jövőbeli
hatásaira alkalmazná, mivel a kérdéses hatások már
minden szempontból biztosak és ezért megszerzettnek
minősülnek, ellentétben a 2020. május 14-i Azienda
Municipale Ambiente ítélet (C-15/19, EU:C:2020:371)
alapjául szolgáló ügyben szereplő hatásokra, amely ügy
a
szóban
forgó hulladéklerakó
utógondozási
időszakának egy olyan időpontban bekövetkezett
megváltoztatására vonatkozott, amely időpontban e
hulladéklerakó még működött.
56
Kétségtelen, hogy az uniós jog valamely
rendelkezésének érvényessége nem függhet a nemzeti
jog állapotától. Mindazonáltal, ha az uniós jogalkotó
először a tagállamokra bízza az egyes termékek
hulladékainak gazdálkodásával kapcsolatos költségek
elosztásának meghatározását, majd úgy dönt, hogy
olyan szabályt vezet be, amely szerint ezeket a
költségeket minden tagállamban a gyártóknak kell
viselniük, még olyan termékek tekintetében is,
amelyeket már akkor hoztak forgalomba, amikor az
említett korábbi uniós szabályozás még hatályban volt, e
szabályt a jelen ítélet 47. pontjában hivatkozott
ítélkezési gyakorlat értelmében visszamenőlegesen
alkalmazandónak kell tekinteni, és ezért az alkalmas a
jogbiztonság elvének megsértésére.
57
Ilyen körülmények között meg kell vizsgálni,
hogy a 2012/19 irányelv 13. cikkének (1) bekezdése –
tekintettel arra, hogy az a 2005. augusztus 13. és a
2012/19 irányelv hatálybalépésének időpontja, azaz
2012. augusztus 13. között forgalomba hozott
fotovoltaikus panelekre vonatkozik, és így az utóbbi
időpont előtt felmerült helyzeteket szabályozza –
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megfelel-e a jelen ítélet 48. és 49. pontjában említett
ítélkezési gyakorlatban meghatározott feltételeknek.
58
Kétségtelen, hogy ezt az új szabályt olyan
különös rendelkezések kísérik, amelyek az említett
ítélkezési
gyakorlat
értelmében
konkrétan
meghatározzák alkalmazásának időbeli feltételeit, mivel
e szabály kifejezetten és minden kétséget kizáróan a
2005. augusztus 13. után forgalomba hozott
fotovoltaikus
panelekből
származó
hulladékra
vonatkozik. Ugyanakkor a korábban kialakult
helyzetekre alkalmazandó új jogi szabály nem
tekinthető a jogi aktusok visszaható hatályának
tilalmával összhangban állónak, amennyiben utólag és
előre nem látható módon változtatja meg azon költségek
viselését, amelyek már elkerülhetetlenül felmerülnek,
mivel a gazdasági szereplők a kereskedelmi ügyletek
keretében jogszerűen támaszkodhattak e költségeknek a
korabeli szabályokban előírt felosztására, és így
megfosztja e gazdasági szereplőket minden arra
vonatkozó valós lehetőségtől, hogy ezen új szabály
hatálybalépését követően megtegyék a szükséges
intézkedéseket.
59
Egyébiránt, mivel a jelen ítélet 49. pontjában
hivatkozott ítélkezési gyakorlat szerint egy új szabály
visszaható hatályú alkalmazása akkor is indokolt lehet,
ha közérdekű célra irányul, és ha az érintettek jogos
elvárásait megfelelően tiszteletben tartják, fontos
megjegyezni, hogy a jelen ügyben a 2012/19 irányelv
13. cikke (1) bekezdésének visszamenőleges
alkalmazása ellentétes lenne az ezen irányelv (12)
preambulumbekezdésében meghatározott célkitűzéssel,
amely arra kívánja ösztönözni a gyártókat, hogy
termékeik kialakítása során vegyék figyelembe és
könnyítsék meg a termékeik javítását, esetleges
bővítését,
újrahasználatát,
szétszerelését
és
újrafeldolgozását. Ugyanis, amint arra a német kormány
a Bíróság írásbeli választ igénylő kérdéseire adott
válaszaiban rámutatott, nehéznek tűnik az ilyen cél
elérése, ha a gyártók a fotovoltaikus panelek
tervezésekor nem láthatták előre, hogy később az e
panelekből származó hulladék kezelésének költségeit is
finanszírozniuk kell.
60
Ami a Parlament, az Európai Unió Tanácsa és
a Bizottság által a Bíróság írásbeli választ igénylő
kérdéseire adott válaszokban említett azon tényt illeti,
hogy a 2002/96 irányelv 13. cikke értelmében a
fotovoltaikus paneleket adott esetben fel lehetne venni
az irányelv I B. mellékletébe, a többek között annak
érdekében szükséges módosítások részeként, hogy ezen
irányelv 7. cikkének az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékainak hasznosításra irányuló és a
gyártók által követendő célkitűzések kiszámítására
vonatkozó (3) bekezdését a tudományos és műszaki
fejlődéshez igazítsák, ez nem érvénytelenítheti a jelen
ítélet 47–59. pontjában kifejtett érvelést. Kétségtelen,
hogy ez a rendelkezés már 2002. évtől utalt rá, hogy a
fotovoltaikus panelek gyártóit egy későbbi időpontban,
amelyet adott esetben egy új irányelvben fognak
meghatározni, valószínűleg kötelezni fogják a
forgalomba hozott panelekből származó hulladék
kezelésével kapcsolatos költségek viselésére. Ez
azonban nem alapozhatja meg azt a következtetést, hogy
e gyártóknak számítaniuk kellett volna arra, hogy a
2012/19 irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében előírt,
az elektromos és elektronikus berendezésekből
származó hulladékok kezelésével kapcsolatos költségek
finanszírozására vonatkozó kötelezettséget már a 2005.
augusztus 13. és 2012. augusztus 13. között forgalomba
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hozott fotovoltaikus panelek tekintetében is előírják
számukra.
61
Ilyen körülmények között a 2012/19 irányelv
13. cikke (1) bekezdésének visszamenőleges
alkalmazása sérti a jogbiztonság elvét.
62
Ebből következik, hogy ezt a rendelkezést
érvénytelennek kell nyilvánítani annyiban, amennyiben
az a gyártókat kötelezi a 2005. augusztus 13. és 2012.
augusztus 13. között forgalomba hozott fotovoltaikus
panelekből származó hulladék kezelésével kapcsolatos
költségek finanszírozására.
63
A
fentiek
megfontolások
összességére
tekintettel az első kérdésre a következő választ kell
adni:
– a 2012/19 irányelv 13. cikkének (1) bekezdése
érvénytelen annyiban, amennyiben e rendelkezés a
gyártókat kötelezi a 2005. augusztus 13. és 2012.
augusztus 13. között forgalomba hozott fotovoltaikus
panelekből származó hulladékok kezelési költségeinek
finanszírozására;
– a 2012/19 irányelv 13. cikkének (1) bekezdését úgy
kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti
jogszabály, amely a 2012. augusztus 13-tól, azaz ezen
irányelv hatálybalépésének időpontjától forgalomba
hozott fotovoltaikus panelekből származó hulladék
kezelésével kapcsolatos költségek finanszírozására az
említett panelek felhasználóit kötelezi, nem pedig e
panelek gyártóit.
A második kérdésről
64
Második kérdésével a kérdést előterjesztő
bíróság lényegében arra keres választ, hogy az uniós
jogot úgy kell-e értelmezni, hogy az a körülmény, hogy
valamely tagállam valamely uniós irányelvvel ellentétes
jogszabályát ezen irányelv elfogadása előtt hozták meg,
befolyásolja az e tagállamot az uniós jog megsértéséből
eredő, magánszemélynek okozott kár miatt terhelő
felelősség feltételeinek értékelését.
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Elöljáróban, az előzetes döntéshozatal iránti
kérelemből kitűnik, hogy a kérdés azon alapul, hogy a
2012/19 irányelv 13. cikkének (1) bekezdése azt írja elő,
hogy a fotovoltaikus panelekből származó hulladék
kezelésével kapcsolatos költségek finanszírozásának
kötelezettsége a gyártókat terheli a 2013. január 1-jéig
forgalomba hozott panelek tekintetében. Így, mivel a
kérdést előterjesztő bíróság első kérdésére adott
válaszból az következik, hogy ezt a kötelezettséget a
2012/19 irányelv hatálybalépésétől, azaz 2012.
augusztus 13-tól kell bevezetni a forgalomba hozott
fotovoltaikus panelek tekintetében, a kérdést
előterjesztő bíróság második kérdését úgy kell tekinteni,
hogy az lényegében arra irányul, hogy az a körülmény,
hogy az uniós joggal ellentétes, hulladékokra vonatkozó
cseh jogszabályokat az említett irányelv előtt fogadták
el, befolyásolja-e a Cseh Köztársaságot a 2012.
augusztus 13. és 2013. január 1. közötti időszakban
forgalomba
hozott
fotovoltaikus
panelek
felhasználójának okozott kárért terhelő felelősség
feltételeit.
66
A Bírósághoz benyújtott iratanyagból márpedig
az tűnik ki, hogy – amint arra a főtanácsnok
indítványának 94. pontjában rámutatott – kétséges, hogy
az alapügy tárgyát képező jogvita valóban a 2012.
augusztus 13. és 2013. január 1. közötti időszakban
forgalomba hozott fotovoltaikus panelekre vonatkozik.
67
Emlékeztetni kell azonban arra, hogy a nemzeti
bíróság által előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti
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kérelem Bíróság általi elutasítása csak abban az esetben
lehetséges, amennyiben nyilvánvaló, hogy az uniós jog
nemzeti bíróság által kért értelmezése nem mutat
összefüggést az alapeljárás tényállásával vagy tárgyával,
illetve ha a probléma hipotetikus jellegű, vagy a Bíróság
nem rendelkezik azon ténybeli és jogi elemekkel,
amelyek ahhoz szükségesek, hogy az előterjesztett
kérdésekre hasznos választ tudjon adni (2020. július 2-i
Magistrat der Stadt Wien [Mezei hörcsög] ítélet,
C-477/19, EU:C:2020:517, 40. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
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Mivel tehát nem zárható ki, hogy a
VYSOČINA WIND a 2009-ben üzembe helyezett
naperőmű
üzemeltetése
keretében
ténylegesen
beszerzett és használt 2012. augusztus 13. és 2013.
január 1. közötti időszakban forgalomba hozott
fotovoltaikus paneleket, aminek vizsgálata a kérdést
előterjesztő bíróság feladata, a második kérdést meg kell
válaszolni annak érdekében, hogy e bíróság számára
hasznos választ lehessen adni.
69
Ebben az összefüggésben fontos emlékeztetni
arra, hogy a Bíróság több alkalommal kimondta, hogy
az uniós jogban a kártérítéshez való jog akkor ismerhető
el, ha a következő három feltétel teljesül: a megsértett
jogszabály célja, hogy magánszemélyek számára
jogokat keletkeztessen, a jogsértés kellően súlyos, és
végül közvetlen kapcsolat áll fenn az államra háruló
kötelezettség megsértése és a károsultaknak okozott kár
között (1996. március 5-i Brasserie du pêcheur és
Factortame ítélet, C-46/93 és C-48/93, EU:C:1996:79,
51. pont; 2021. július 8-i Koleje Mazowieckie ítélet,
C-120/20, EU:C:2021:553, 61. pont).
70
Ezenfelül az állandó ítélkezési gyakorlatból
következik, hogy az uniós jog tagállamnak betudható
megsértésével a magánszemélyeknek okozott károkért
való tagállami felelősség megállapítását lehetővé tevő
feltételeket a nemzeti bíróságoknak főszabály szerint a
Bíróság által az e feltételek alkalmazása tekintetében
adott
iránymutatásoknak
megfelelően
kell
meghatározniuk (2019. július 29-i Hochtief Solutions
Magyarországi
Fióktelepe
ítélet,
C-620/17,
EU:C:2019:630, 40. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
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E tekintetben, különös tekintettel az említett
feltételek közül a másodikra, emlékeztetni kell arra,
hogy annak megállapítása érdekében, hogy fennáll-e az
uniós jog kellően súlyos megsértése, a kártérítési
kérelmet elbíráló nemzeti bíróságnak az elé terjesztett
tényállás összes sajátos körülményét figyelembe kell
vennie (2019. július 29-i Hochtief Solutions
Magyarországi
Fióktelepe
ítélet,
C-620/17,
EU:C:2019:630, 42. pont).
72
A jelen ügyben a Bíróság rendelkezésére álló
iratokból az tűnik ki, hogy a cseh jogalkotó a 2012/19
irányelv elfogadása előtt több mint egy hónappal, azaz
2012. május 30-án illesztette be a hulladékokról szóló
törvénybe a 37p. §-t, amely megalapozza a felhasználók
felelősségét a 2013. január 1-jéig forgalomba hozott
fotovoltaikus panelekből származó hulladék kezelésével
kapcsolatos költségek finanszírozását illetően. Ebben az
összefüggésben a kérdést előterjesztő bíróság különösen
azt kívánja megtudni, hogy a Cseh Köztársaságnak
felróható-e az, hogy még a 2012/19 irányelv elfogadása
előtt is módosította a hulladékokra vonatkozó
jogszabályait, tekintettel e nemzeti jogszabályoknak az
említett irányelvvel való ütközésére.
73
E kérdés megválaszolása érdekében rá kell
mutatni, hogy maga a 2012/19 irányelv a 24. cikkének
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(1) bekezdésében határidőt állapít meg – 2014. február
14-ét –, ameddig az irányelvnek való megfeleléshez
szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseknek
hatályba
kell
lépniük
a
tagállamokban.
74
E tekintetben, bár maga a 2012/19 irányelv
időbeli hatályának megfelelően 2012. augusztus 13-tól
alkalmazandó, hangsúlyozni kell, hogy a Bíróság
állandó ítélkezési gyakorlata értelmében, mivel az előző
bekezdésben említett határidő többek között arra
szolgál, hogy a tagállamoknak elegendő időt biztosítson
az irányelv átültetéséhez szükséges intézkedések
meghozatalára, nem róható fel e tagállamoknak, hogy e
határidő lejárta előtt nem ültették át azt a
jogrendszerükbe. Ugyanakkor a tagállamoknak az
átültetési időszak alatt kell meghozniuk az irányelvben
meghatározott célnak a határidő lejártakor történő
eléréséhez szükséges intézkedéseket (1997. december
18-i Inter-Environnement Wallonie ítélet, C-129/96,
EU:C:1997:628, 43. és 44. pont; 2016. október 27-i
Milev ítélet, C-439/16 PPU, EU:C:2016:818, 30. és 31.
pont).
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A szintén állandó ítélkezési gyakorlat szerint
ebből az következik, hogy az irányelv átültetésére
rendelkezésre álló határidőn belül a címzett
tagállamoknak tartózkodniuk kell az olyan jellegű
rendelkezések meghozatalától, amelyek komolyan
veszélyeztetnék az ezen irányelv által kitűzött eredmény
megvalósulását (lásd ebben az értelemben: 1997.
december 18-i Inter-Environnement Wallonie ítélet,
C-129/96, EU:C:1997:628, 45. pont; 2019. november
13-i Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė ítélet,
C-2/18, EU:C:2019:962, 55. pont).
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A jelen ügyben a hulladékokról szóló törvény
37p. §-át még azelőtt alkották, hogy az említett
irányelvet elfogadták és az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzétették volna, így az átültetésre
rendelkezésre álló határidő még nem kezdődött el,
valamint azelőtt, hogy az említett irányelv joghatásokat
váltott volna ki a címzett tagállamok tekintetében.
77
Következésképpen a Cseh Köztársaságnak nem
róható fel, hogy a jelen ítélet 75. pontjában említett
ítélkezési gyakorlatot figyelmen kívül hagyva járt el.
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Ebből következik, hogy a hulladékokról szóló
törvénybe a 2012/19 irányelv elfogadása előtt több mint
egy hónappal beillesztett 37p. §, amely kimondja, hogy
a felhasználók felelősek a 2013. január 1-jéig
forgalomba hozott fotovoltaikus panelekből származó
hulladék
kezelésével
kapcsolatos
költségek
finanszírozásáért, önmagában nem minősül az uniós jog
kellően súlyos megsértésének.
79
A fenti megfontolások összességére tekintettel
a második kérdésre azt a választ kell adni, hogy az uniós
jogot úgy kell értelmezni, hogy az a körülmény, hogy
egy tagállam a valamely uniós irányelvvel ellentétes
jogszabályát ezen irányelv elfogadása előtt hozta meg,
önmagában nem jelenti az uniós jog megsértését, mivel
az említett irányelvben előírt eredmény elérése nem
tekinthető súlyosan veszélyeztetettnek azt megelőzően,
hogy az irányelv az uniós jogrend részévé válna.
III.
C-261/20. sz. Thelen Technopark Berlin GmbH
kontra MN ügyben 2022. január 18-án hozott ítélet
Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy a kizárólag
magánszemélyek közötti jogvitában eljáró nemzeti

601
bíróság nem köteles kizárólag e jog alapján mellőzni
az olyan nemzeti szabályozás alkalmazását, amely a
belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december
12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 15. cikkének (1) bekezdését, 15. cikke (2)
bekezdésének g) pontját és 15. cikkének (3)
bekezdését megsértve megállapítja az építészek és
mérnökök által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő
munkadíjak legalacsonyabb összegét, és az e
szabályozástól eltérő megállapodásokat érvénytelenné
teszi, ez azonban nem érinti egyrészt az e bíróság
számára nyitva álló azon lehetőséget, hogy az említett
szabályozás ilyen jogvitában történő alkalmazását a
belső jog alapján mellőzze, másrészt a nemzeti jog
uniós
joggal
való
összeegyeztethetetlensége
következtében sérelmet szenvedett fél azon jogát, hogy
az ebből eredő kárának megtérítését kérje.
1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az
EUMSZ 49. cikk, valamint a belső piaci
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL 2006. L 376., 36. o.; helyesbítés: HL 2014. L 287.,
33. o.) 15. cikke (1) bekezdésének, (2) bekezdése g)
pontjának és (3) bekezdésének értelmezésére
vonatkozik.
2
E kérelmet a Thelen Technopark Berlin GmbH
(a továbbiakban: Thelen) és MN között az MN részére
járó munkadíj megfizetése tárgyában folyamatban lévő
jogvita keretében terjesztették elő.
Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra
előterjesztett kérdések
9
2016.
június
2-án
a
Thelen,
egy
ingatlantársaság és MN mérnök mérnöki szolgáltatások
nyújtására vonatkozó szerződést kötött, amelynek
keretében az utóbbi kötelezettséget vállalt arra, hogy
egy Berlinben (Németország) tervezett építkezés
megvalósítása érdekében a HOAI által megnevezett
bizonyos szolgáltatásokat teljesít 55 025 euró összegű
átalánymunkadíj megfizetése ellenében.
10
Miután MN 2017. június 2-i levelével
felmondta e szerződést, a teljesített szolgáltatásokat a
HOAI 7. §-ában említett legalacsonyabb összegek
alapján számlázta ki a munkadíjakról szóló, 2017.
júliusában kiállított végső számlában. Ennek kapcsán –
a Thelen által már teljesített kifizetések összegét
figyelembe véve – a Landgericht Essenhez (esseni
regionális bíróság, Németország) fordult annak
érdekében, hogy a fennmaradó 102 934,59 euró
kamatokkal és eljárási költségekkel növelt összegének
megfizetését követelje.
11
A fenti bíróság 2017. december 28-i ítéletében
a Thelen-t 100 108,34 euró kamatokkal növelt
összegének megfizetésére kötelezte.
12
A Thelen fellebbezést nyújtott be ezen ítélettel
szemben az Oberlandesgericht Hammhoz (hammi
regionális felsőbíróság, Németország), amely 2019.
július 23-i ítéletével részben megváltoztatta a fent
említett ítéletet, és a Thelent 96 768,03 euró kamatokkal
növelt összegének megfizetésére kötelezte.
13
A Thelen ezen ítélettel szemben felülvizsgálati
kérelmet nyújtott be a Bundesgerichtshofhoz
(szövetségi legfelsőbb bíróság, Németország), amely a
jelen ügyben a kérdést előterjesztő bíróság, és MN
kérelmének teljes egészében történő elutasítását kérte.
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A kérdést előterjesztő bíróság emlékeztet arra,
hogy a Bíróság a 2019. július 4-i Bizottság kontra
Németország ítéletben (C-377/17, EU:C:2019:562)
megállapította és a 2020. február 6-i hapeg dresden
végzésben (C-137/18, nem tették közzé, EU:C:2020:84)
megerősítette, hogy a HOAI összeegyeztethetetlen a
2006/123 irányelv 15. cikkének (1) bekezdésével, 15.
cikke (2) bekezdésének g) pontjával és 15. cikkének (3)
bekezdésével, anélkül azonban, hogy határozott volna a
HOAI-nak
az
EUMSZ
49.
cikkel
való
összeegyeztethetőségéről.
15
Márpedig e bíróság szerint a felülvizsgálati
kérelem elbírálása attól a kérdéstől függ, hogy a
2006/123 irányelv 15. cikkének (1) bekezdése, 15. cikke
(2) bekezdésének g) pontja és 15. cikkének (3)
bekezdése közvetlen hatállyal rendelkezik-e a kizárólag
magánszemélyek közötti jogvita keretében, és ennek
folytán e jogvita eldöntése érdekében mellőzni kell-e a
HOAI 7. §-ának alkalmazását.
16
A kérdést előterjesztő bíróság hangsúlyozza
egyrészt, hogy az EUSZ 4. cikk (3) bekezdéséből és az
EUMSZ 288. cikk harmadik bekezdéséből az
következik, hogy a tagállamok kötelesek elérni az
irányelvben meghatározott eredményt, másrészt pedig
az, hogy e kötelezettség a tagállamok minden
hatóságára vonatkozik, így az igazságszolgáltatás
szerveire is, mivel a fenti kötelezettség többek között
magában foglalja, hogy ez utóbbi szervek kötelesek
belső jogukat a lehető legteljesebb mértékben az uniós
joggal összhangban értelmezni. E bíróság ugyanakkor
kifejti, hogy az összhangban álló értelmezés elve nem
szolgálhat a nemzeti jog contra legem értelmezésének
alapjául.
17
E tekintetben a kérdést előterjesztő bíróság
megjegyzi, hogy a jelen ügyben nem lehet a HOAI-t a
2006/123 irányelvvel összhangban értelmezni. A HOAI
7. §-a nem értelmezhető úgy, hogy az nem
alkalmazandó olyan munkadíj-megállapodásra, amely a
HOAI által előírt legalacsonyabb összegeknél
alacsonyabb munkadíjakat ír elő. A HOAI-ból kitűnik,
hogy az ilyen megállapodás semmis, néhány olyan
rendkívüli eset kivételével, amelyek nem felelnek meg
az alapügyben szóban forgó helyzetnek. A kérdést
előterjesztő bíróság tehát úgy véli, hogy a HOAI azon
értelmezése, amely szerint az e jogszabályban előírt
legalacsonyabb összegektől el lehet térni, a nemzeti jog
contra legem értelmezésének minősül.
18
E bíróság pontosítja, hogy a HOAI legutóbbi
változatának alkotói tudatában voltak annak, hogy az ott
rögzített díjtáblázatok összeegyeztethetetlenek lehetnek
a 2006/123 irányelvvel, de tévesen úgy vélték, hogy ezt
képesek orvosolni azáltal, hogy a HOAI 1. §-ában e
jogszabály hatályát a tisztán belső helyzetekre
korlátozzák.
19
A kérdést előterjesztő bíróság ezért úgy véli,
hogy a felülvizsgálati kérelem elbírálása lényegében
attól a kérdéstől függ, hogy a 2006/123 irányelv 15.
cikkének (1) bekezdése, 15.cikke (2) bekezdésének g)
pontja és 15. cikkének (3) bekezdése közvetlen hatállyal
bír-e a kizárólag magánszemélyek közötti jogvitában,
mivel amennyiben a Bíróság e kérdésre igenlő választ
ad, a HOAI 7. §-ának alkalmazását mellőzni kell, és a
felülvizsgálati kérelemnek helyt kell adni. Márpedig a
kérdést előterjesztő bíróság megjegyzi, hogy a fenti
kérdés a 2020. február 6-i hapeg dresden végzésben
(C-137/18, nem tették közzé, EU:C:2020:84)
kifejezetten nyitva maradt, ezért szükséges az előzetes
döntéshozatal iránti kérelem előterjesztése.
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20
A kérdést előterjesztő bíróság rámutat, hogy
bár a Bíróság már megállapította, hogy a 2006/123
irányelv 15. cikke közvetlen hatállyal bír, és tisztán
belső helyzetekben is alkalmazandó, továbbra is
kétséges, hogy a 2006/123 irányelv 15. cikke közvetlen
hatállyal rendelkezik-e egy kizárólag magánszemélyek
közötti jogvitában. E tekintetben a fenti bíróság a
Bíróság ítélkezési gyakorlatára hivatkozik, amely
szerint
valamely
irányelv
rendelkezéseire
magánszemélyek között még akkor sem lehet
hivatkozni, ha a tagállamok – mint a jelen esetben a
Németországi Szövetségi Köztársaság – elmulasztották
ezen irányelv átültetését, vagy azt helytelenül ültették
át. Márpedig az alapeljárásban a két peres fél
magánszemély.
21
A kérdést előterjesztő bíróság megítélése
szerint a Bíróság ítélkezési gyakorlatából kitűnik, hogy
egy irányelv nem keletkeztethet kötelezettségeket
magánszemélyek számára, így arra főszabály szerint
nem lehet kizárólag magánszemélyek között fennálló
jogvita keretében az ezen irányelvvel ellentétes
tagállami szabályozás alkalmazásának mellőzése
érdekében hivatkozni. A kérdést előterjesztő bíróság
szerint nem lehet különbséget tenni a szerint, hogy
valamely irányelv közvetlen kötelezettségeket róhat
magánszemélyekre,
vagy
azokat
közvetlenül
megfoszthatja a nemzeti jog által számukra biztosított
alanyi jogoktól, mint ahogyan a jelen esetben egy
mérnököt vagy építészt megfosztanak a nemzeti jog
által előírt minimális összegektől. Ezenkívül a kérdést
előterjesztő bíróság úgy véli, hogy az alapügy nem
tartozik azon kivételes esetek közé, amelyekben a
Bíróság az irányelvek közvetlen hatályát a kizárólag
magánszemélyek közötti jogvitákban elismerte.
22
Egyébiránt, a kérdést előterjesztő bíróság
szerint még ha a HOAI kizárólag tisztán belső
helyzetekre vonatkozik is, az a kérdés, hogy e
jogszabály sérti-e az EUMSZ 49. cikket, amelyről a
Bíróság nem határozott, relevánsnak bizonyulhat az
alapjogvita megoldása szempontjából. E tekintetben az
említett bíróság emlékeztet arra, hogy az uniós jog
elsőbbségének
elve
alapján
a
Szerződések
rendelkezéseinek és az intézmények közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusainak az a joghatása, hogy az
azokkal ellentétes valamennyi nemzeti rendelkezés –
még a kizárólag magánszemélyek közötti jogvita
keretében is – automatikusan alkalmazhatatlanná válik.
23
E körülmények között a Bundesgerichtshof
(szövetségi legfelsőbb bíróság) úgy határozott, hogy az
eljárást felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából
kérdéseket terjeszt a Bíróság elé.
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
„1)
Megállapítható-e az uniós jog, különösen az
EUSZ 4. cikk (3) bekezdése, az EUMSZ 288. cikk
harmadik bekezdése és az EUMSZ 260. cikk (1)
bekezdése alapján, hogy a [2006/123] irányelv 15.
cikkének (1) bekezdése, 15. cikke (2) bekezdésének g)
pontja és 15. cikkének (3) bekezdése magánszemélyek
között folyamatban lévő bírósági eljárás keretében
közvetlen hatállyal bír abban az értelemben, hogy már
nem alkalmazható a [HOAI] 7. §-ában foglalt, ezen
irányelvvel ellentétes nemzeti szabályozás, amely
szerint az építészek és mérnökök tervezési és felügyeleti
szolgáltatásaira
vonatkozó, e
[§-ban
említett
díjszabásban] megállapított legalacsonyabb díjtételeket
– meghatározott kivételekkel – alkalmazni kell, és az
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építészekkel vagy mérnökökkel kötött szerződésekben
foglalt, legalacsonyabb díjtételeket el nem érő
munkadíjakban való megállapodás érvénytelen?
2)
Az 1) kérdésre adott nemleges válasz esetén:
a)
Az építészek és mérnökök tervezési és
felügyeleti szolgáltatásaira kötelezően alkalmazandó
legalacsonyabb díjtételeknek a Németországi Szövetségi
Köztársaság által a HOAI 7. §-ában történő
szabályozása sérti-e az EUMSZ 49. cikk szerinti
letelepedési szabadságot vagy az uniós jog egyéb
általános elveit?
b)
A 2. a) kérdésre adott igenlő válasz esetén:
Megállapítható-e egy ilyen jogsértés alapján, hogy a
magánszemélyek között folyamatban lévő bírósági
eljárás keretében a kötelező legalacsonyabb díjtételekre
vonatkozó nemzeti szabályozás (a jelen esetben: a
HOAI 7. §-a) már nem alkalmazható?”
Az
előzetes
kérdésekről

döntéshozatalra

előterjesztett

Az első kérdésről
24
Első kérdésével az előterjesztő bíróság
lényegében arra vár választ, hogy az uniós jogot úgy
kell-e értelmezni, hogy a kizárólag magánszemélyek
közötti jogvitában eljáró nemzeti bíróság köteles
mellőzni az olyan nemzeti szabályozás alkalmazását,
amely a 2006/123 irányelv 15. cikkének (1) bekezdését,
15. cikke (2) bekezdésének g) pontját és 15. cikkének
(3) bekezdését megsértve megállapítja az építészek és
mérnökök által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő
munkadíjak legalacsonyabb összegét, és az e
szabályozástól eltérő megállapodásokat érvénytelenné
teszi.
25
Az első kérdés megválaszolása érdekében
először is emlékeztetni kell arra, hogy az uniós jog
elsőbbségének elve az uniós jognak a tagállamok
jogával szembeni elsődlegességét mondja ki, és arra
kötelezi a tagállamok valamennyi szervét, hogy
biztosítsák az uniós jogi normák teljes érvényesülését,
mivel a tagállamok joga nem befolyásolhatja e
különböző normáknak az említett államok területére
nézve elismert hatását (2019. június 24-i Popławski
ítélet, C-573/17, EU:C:2019:530, 53. és 54. pont,
valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
26
Ezen elv az uniós jog valamennyi rendelkezése
érvényesülésének biztosítása érdekében megköveteli a
nemzeti bíróságoktól különösen azt, hogy a belső jogot
a lehető legteljesebb mértékben az uniós jognak
megfelelően értelmezzék, és lehetőséget biztosítsanak
az egyének számára, hogy kártérítést kapjanak abban az
esetben, ha az uniós jog valamely tagállamnak
betudható megsértése következtében jogsérelem éri őket
(2019. június 24-i Popławski ítélet, C-573/17,
EU:C:2019:530, 57. pont).
27
Konkrétabban, a Bíróság több alkalommal
kimondta, hogy kizárólag magánszemélyek közötti
jogvita esetén a valamely irányelv által meghatározott
kötelezettségek nemzeti jogba való átültetése érdekében
hozott rendelkezések alkalmazása során egy tagállami
bíróság a nemzeti jogrend valamennyi szabályát köteles
figyelembe venni, és azt a lehetőségekhez képest, az
irányelv szövegét és célját figyelembe véve köteles úgy
értelmezni, hogy az irányelv céljával összhangban lévő
eredményre jusson (2014. január 15-i Association de
médiation sociale ítélet, C-176/12, EU:C:2014:2, 38.
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

2015. június 4-i Faber ítélet, C-497/13, EU:2015:357,
33. pont).
28
A nemzeti jog összhangban álló értelmezése
elvének ugyanakkor vannak bizonyos korlátai. Ily
módon az általános jogelvek korlátozzák a nemzeti
bíróság azon kötelezettségét, hogy a belső jog releváns
szabályainak értelmezésekor és alkalmazásakor
figyelembe kell vennie az irányelv tartalmát, továbbá e
kötelezettség nem szolgálhat a nemzeti jog contra legem
értelmezésének alapjául (lásd ebben az értelemben:
2014. január 15-i Association de médiation sociale
ítélet, C-176/12, EU:C:2014:2, 39. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat; 2018. december 13-i
Hein ítélet, C-385/17, EU:C:2018:1018, 51. pont).
29
A jelen ügyben, amint az a jelen ítélet 17.
pontjában megállapításra került, a kérdést előterjesztő
bíróság úgy véli, hogy contra legem lenne az
alapügyben szóban forgó, a HOAI 7. §-ából következő
nemzeti szabályozásnak a 2006/123 irányelv 15.
cikkének (1) bekezdésében, 15. cikke (2) bekezdésének
g) pontjában és 15. cikkének (3) bekezdésében foglalt
követelményekkel összhangban álló értelmezése.
30
Márpedig másodszor meg kell állapítani, hogy
amennyiben a nemzeti jogszabályoknak az uniós jog
követelményeivel összhangban álló értelmezése nem
lehetséges, az uniós jog elsőbbségének elve értelmében
az uniós jogi rendelkezéseket hatáskörének keretei
között alkalmazni hivatott nemzeti bíróság köteles
biztosítani e normák teljes érvényesülését, szükség
esetén – saját hatáskörénél fogva – mellőzve a nemzeti
jogszabályok uniós joggal ellentétes, akár utólagosan
elfogadott rendelkezéseinek alkalmazását, anélkül hogy
előzetesen kérelmeznie kellene azok jogalkotói vagy
bármilyen
egyéb
alkotmányos
úton
történő
megsemmisítését, vagy azt be kellene várnia (lásd ebben
az értelemben: 2019. június 24-i Popławski ítélet,
C-573/17, EU:C:2019:530, 58. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
31
Mindemellett figyelembe kell venni az uniós
jog egyéb alapvető jellegzetességeit is, különösen pedig
az irányelvek természetét és joghatásait (lásd ebben az
értelemben: 2019. június 24-i Popławski ítélet,
C-573/17, EU:C:2019:530, 59. pont).
32
Az irányelvek tehát önmagukban nem
keletkeztethetnek
magánszemélyekre
vonatkozó
kötelezettségeket, így azokra nem lehet a nemzeti
bíróság előtt magánszemélyekkel szemben hivatkozni.
Az EUMSZ 288. cikk harmadik bekezdése értelmében
ugyanis az irányelv kötelező jellege, amelyen annak
hivatkozhatósága alapul, csak „minden címzett
tagállamra” vonatkozik, és hogy az Unió azonnali
hatállyal – általános és absztrakt jelleggel – nem
rendelhet
el
magánszemélyeket
terhelő
kötelezettségeket, csupán ott, ahol erre rendeletalkotási
hatáskörrel rendelkezik. Ennélfogva valamely irányelv
rendelkezése még akkor sem teheti lehetővé a nemzeti
bíróság számára azt, hogy a belső jognak az irányelvvel
ellentétes rendelkezésének alkalmazását mellőzze, ha az
máskülönben egyértelmű, pontos és feltétel nélküli,
amennyiben ez valamely magánszemély terhére további
kötelezettséget keletkeztetne (2019. június 24-i
Popławski ítélet, C-573/17, EU:C:2019:530, 65–67.
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
33
Ebből következik, hogy a nemzeti bíróság
kizárólag az uniós jog alapján nem köteles mellőzni a
nemzeti jogának az uniós jog valamely rendelkezésével
ellentétes rendelkezésének alkalmazását, ha az utóbbi
rendelkezés nem bír közvetlen hatállyal (2019. június
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24-i Popławski ítélet, C-573/17, EU:C:2019:530, 68.
pont), az e bíróság és minden hatáskörrel rendelkező
nemzeti közigazgatási hatóság számára nyitva álló azon
lehetőség sérelme nélkül, hogy a belső jognak az ilyen
hatállyal nem rendelkező uniós jogi rendelkezéssel
ellentétes bármely rendelkezésének alkalmazását a belső
jog alapján mellőzze.
34
A jelen esetben a Bíróság már kétségtelenül
megállapította, hogy a 2006/123 irányelv 15. cikkének
(1) bekezdése közvetlen hatállyal bírhat, mivel e
bekezdés második mondatában az említett cikk kellően
pontos és feltétlen kötelezettséget állapít meg a
tagállamok számára arra vonatkozóan, hogy a (3)
bekezdésében
említett
feltételekkel
való
összeegyeztethetőség
érdekében
igazítsák
ki
jogszabályi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket
(lásd ebben az értelemben: 2018. január 30-i X és Visser
ítélet, C-360/15 és C-31/16, EU:C:2018:44, 130. pont).
35
Ugyanakkor a jelen ügyben e rendelkezésre
magánfelek közötti jogvitában, az azzal ellentétes
nemzeti szabályozás mellőzése érdekében hivatkoztak.
36
Márpedig, ha a 2006/123 irányelv 15. cikkének
(1) bekezdését, 15. cikke (2) bekezdésének g) pontját és
15. cikkének (3) bekezdését az alapeljárásban
alkalmaznák, MN-t e rendelkezés alapján megfosztanák
a HOAI 7. §-án alapuló azon jogától, hogy az ott
említett összegeket követelje, következésképpen köteles
lenne elfogadni az alapügyben szóban forgó
szerződésben meghatározott összeget. A jelen ítélet 32.
és 33. pontjában felidézett ítélkezési gyakorlat
mindazonáltal kizárja, hogy e rendelkezésnek kizárólag
az uniós jog alapján ilyen hatályt tulajdonítsanak.
37
A kérdést előterjesztő bíróság tehát nem
köteles kizárólag e jog alapján mellőzni a HOAI 7.
§-ának alkalmazását, még akkor sem, ha az utóbbi
ellentétes a 2006/123 irányelv 15. cikkének (1)
bekezdésével, 15. cikke (2) bekezdésének g) pontjával
és 15. cikkének (3) bekezdésével.
38
E megfontolásokat nem kérdőjelezheti meg a
2019. július 4-i Bizottság kontra Németország ítélet
(C-377/17, EU:C:2019:562), amelyben a Bíróság
kimondta, hogy az építészek és mérnökök által nyújtott
tervezési szolgáltatásokra alkalmazandó, a HOAI 7.
§-ában előírt kötelező díjtételek fenntartásával a
Németországi Szövetségi Köztársaság nem teljesítette a
2006/123 irányelv 15. cikkének (1) bekezdéséből, 15.
cikke (2) bekezdésének g) pontjából és 15. cikkének (3)
bekezdéséből eredő kötelezettségeit.
39
Kétségtelen, hogy az EUMSZ 260. cikk (1)
bekezdése értelmében, ha a Bíróság megállapítja, hogy
egy tagállam nem teljesítette a Szerződésekből eredő
valamely kötelezettségét, az adott államnak meg kell
tennie a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítéséhez
szükséges intézkedéseket. Ezenkívül az állandó
ítélkezési gyakorlatból következik, hogy a hatáskörrel
rendelkező nemzeti bíróságoknak és közigazgatási
hatóságoknak meg kell tenniük minden intézkedést az
uniós jog teljes érvényesülésének elősegítése érdekében,
és így adott esetben mellőzniük kell az uniós joggal
ellentétes nemzeti rendelkezések alkalmazását (lásd
ebben az értelemben: 1972. július 13-i Bizottság kontra
Olaszország ítélet, 48/71, EU:C:1972:65, 7. pont; 2010.
december 16-i Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe
ítélet, C-239/09, EU:C:2010:778, 52. és 53. pont,
valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
40
Ugyanakkor a Bíróság korábban már kimondta,
hogy az EUMSZ 258–EUMSZ 260. cikk alapján hozott
ítéletek célja mindenekelőtt a tagállami kötelezettségek
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megszegése esetén fennálló tagállami feladatok
meghatározása, nem pedig az, hogy magánszemélyeket
jogokkal ruházzanak fel, mivel e jogok nem az említett
ítéletekből, hanem magukból az uniós jog
rendelkezéseiből erednek (lásd ebben az értelemben:
1982. december 14-i Waterkeyn és társai ítélet, 314/81–
316/81 és 83/82, EU:C:1982:430, 16. pont). Ebből
következik, hogy az illetékes nemzeti bíróságok és
közigazgatási hatóságok nem kötelesek kizárólag ilyen
ítéletek alapján az irányelv valamely rendelkezésével
ellentétes
nemzeti
szabályozás
alkalmazását
magánszemélyek közötti jogvitában mellőzni.
41
A fentiekre tekintettel, harmadszor rá kell
mutatni, hogy az a fél, akit a nemzeti jog uniós joggal
való összeegyeztethetetlensége következtében sérelem
ért, hivatkozhat az 1991. november 19-i Francovich és
társai ítéletből (C-6/90 és C-9/90, EU:C:1991:428)
eredő ítélkezési gyakorlatra annak érdekében, hogy
adott esetben kártérítést kapjon (lásd ebben az
értelemben: 2014. január 15-i Association de médiation
sociale ítélet, C-176/12, EU:C:2014:2, 50. pont,
valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
42
E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az
állandó ítélkezési gyakorlat szerint azon elv, mely
szerint az állam felelős az uniós jog neki betudható
megsértésével a magánszemélyeknek okozott károkért,
szerves része az Unió alapját képező Szerződések
rendszerének (2018. október 4-i Kantarev ítélet,
C-571/16, EU:C:2018:807, 92. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
43
Így az egyes tagállamok feladata annak
biztosítása, hogy az uniós jog megsértésével a
magánszemélyeknek okozott kárért azok kártérítésben
részesüljenek, függetlenül attól, hogy a tagállam mely
szerve e jogsértés előidézője, és az érintett tagállam joga
alapján főszabály szerint melyik szervet terheli e
kártérítés (2018. október 4-i Kantarev ítélet, C-571/16,
EU:C:2018:807, 93. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
44
Ezenfelül az uniós jog valamely államnak
betudható megsértésével a magánszemélyeknek okozott
károkért való állami felelősség megállapításának
feltételeit illetően a Bíróság több alkalommal is
megállapította,
hogy
a
sérelmet
szenvedett
magánszemélyek három feltétel együttes fennállásakor
rendelkeznek kártérítéshez való joggal, nevezetesen, ha
a megsértett uniós jogi szabály a magánszemélyek
számára jogokat keletkeztet, e szabály megsértése
kellően súlyos, és fennáll a közvetlen okozati
összefüggés e jogsértés és az e magánszemélyek által
elszenvedett kár között (2018. október 4-i Kantarev
ítélet, C-571/16, EU:C:2018:807, 94. pont, valamint az
ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
45
Szintén az állandó ítélkezési gyakorlatból
következik, hogy főszabály szerint a nemzeti
bíróságoknak kell alkalmazniuk az uniós jog
megsértésével a magánszemélyeknek okozott károkért
fennálló
tagállami
felelősség
megállapításának
feltételeit, a Bíróság által az e feltételek alkalmazása
tekintetében adott iránymutatásoknak megfelelően
(2018. október 4-i Kantarev ítélet, C-571/16,
EU:C:2018:807, 95. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
46
A jelen ügyben emlékeztetni kell arra, hogy a
Bíróság korábban már úgy határozott, hogy az építészek
és mérnökök által nyújtott tervezési szolgáltatásokra
alkalmazandó, a HOAI 7. §-ában előírt kötelező
díjtételek fenntartásával a Németországi Szövetségi
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Köztársaság nem teljesítette a 2006/123 irányelv 15.
cikkének (1) bekezdéséből, 15. cikke (2) bekezdésének
g) pontjából és 15. cikkének (3) bekezdéséből eredő
kötelezettségeit (lásd ebben az értelemben: 2019. július
4-i Bizottság kontra Németország ítélet, C-377/17,
EU:C:2019:562), és e rendelkezéssel ellentétes az ilyen
nemzeti szabályozás annyiban, amennyiben az utóbbi
szerint tilos az építészekkel vagy mérnökökkel kötött
szerződésekben a fenti díjtételekben meghatározott
legalacsonyabb összegeket el nem érő díjakat
megállapítani (lásd ebben az értelemben: 2020. február
6-i hapeg dresden végzés, C-137/18, nem tették közzé,
21. pont).
47
Márpedig a Bíróság állandó ítélkezési
gyakorlatából az következik, hogy az uniós jog
megsértése akkor nyilvánvalóan súlyos, ha az a felrótt
kötelezettségszegést megállapító ítélet vagy az előzetes
döntéshozatal keretében hozott olyan ítélet kihirdetése
vagy a Bíróság e területre vonatkozó olyan következetes
ítélkezési gyakorlata ellenére sem szűnt meg, amelyből
a szóban forgó magatartás jogsértő jellege következik
(1996. március 5-i Brasserie du pêcheur és Factortame
ítélet, C-46/93 és C-48/93, EU:C:1996:79, 57. pont;
2017. május 30-i Safa Nicu Sepahan kontra Tanács
ítélet, C-45/15 P, EU:C:2017:402, 31. pont).
48
A fenti megfontolások összességére tekintettel
az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy az uniós
jogot úgy kell értelmezni, hogy a kizárólag
magánszemélyek közötti jogvitában eljáró nemzeti
bíróság nem köteles kizárólag e jog alapján mellőzni az
olyan nemzeti szabályozás alkalmazását, amely a
2006/123 irányelv 15. cikkének (1) bekezdését, 15.
cikke (2) bekezdésének g) pontját és 15. cikkének (3)
bekezdését megsértve megállapítja az építészek és
mérnökök által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő
munkadíjak legalacsonyabb összegét, és az e
szabályozástól eltérő megállapodásokat érvénytelenné
teszi, ez azonban nem érinti egyrészt az e bíróság
számára nyitva álló azon lehetőséget, hogy az említett
szabályozás ilyen jogvitában történő alkalmazását a
belső jog alapján mellőzze, másrészt a nemzeti jog
uniós
joggal
való
összeegyeztethetetlensége
következtében sérelmet szenvedett fél azon jogát, hogy
az ebből eredő kárának megtérítését kérje.
A második kérdésről
49
Második kérdésével az előterjesztő bíróság
lényegében arra vár választ, hogy az EUMSZ 49. cikket
úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan
nemzeti szabályozás, amely megállapítja az építészek és
mérnökök által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő
munkadíjak legalacsonyabb összegét, és az e
szabályozástól eltérő megállapodásokat érvénytelenné
teszi.
50
E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az
EUM-Szerződésnek a letelepedés szabadságára, a
szolgáltatásnyújtás szabadságára és a tőke szabad
mozgására vonatkozó rendelkezései főszabály szerint
nem alkalmazandók azokra a helyzetekre, amelyeknek
minden eleme egyetlen tagállamra korlátozódik (2016.
november 15-i Ullens de Schooten ítélet, C-268/15,
EU:C:2016:874, 47. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
51
Márpedig, amint az az előzetes döntéshozatalra
utaló határozatból kitűnik, az alapügyet jellemző elemek
mindegyike a Németországi Szövetségi Köztársaság
területére korlátozódik. A Bíróság rendelkezésére álló
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iratokban ugyanis semmi nem utal arra, hogy az
alapeljárás valamelyik fele a Németországi Szövetségi
Köztársaság területén kívül telepedett le, vagy hogy az
alapügyben szóban forgó szolgáltatásokat e területen
kívül nyújtották.
52
E tekintetben meg kell állapítani, hogy a
Bíróság, amelyhez a nemzeti bíróság olyan helyzetben
fordult, amelynek valamennyi eleme egyetlen
tagállamra korlátozódik, az utóbbi bíróság erre
vonatkozó tájékoztatása nélkül nem tekintheti úgy, hogy
az EUM-Szerződés alapvető szabadságokra vonatkozó
rendelkezéseire vonatkozó, előzetes döntéshozatal
keretében kért értelmezés szükséges az említett bíróság
előtt folyamatban lévő jogvita megoldásához. Az
előzetes döntéshozatalra utaló határozatból ugyanis ki
kell tűnniük azon konkrét elemeknek, amelyek alapján
kapcsolat állapítható meg egy minden elemében az
érintett tagállam területére korlátozódó jogvita tárgya
vagy körülményei, illetve az EUMSZ 49., EUMSZ 56.
és EUMSZ 63. cikk között (lásd ebben az értelemben:
2016. november 15-i Ullens de Schooten ítélet,
C-268/15, EU:C:2016:874, 54. pont).
53
Következésképpen
az
alapeljárásban
szereplőhöz hasonló helyzetben a Bíróság eljárási
szabályzata 94. cikke előírásának megfelelően a kérdést
előterjesztő bíróságnak kell megjelölnie a Bíróság
számára, hogy kizárólagosan belső jellege ellenére az
előtte folyamatban lévő jogvita mennyiben mutat
kapcsolatot az uniós jog alapvető szabadságokra
vonatkozó rendelkezéseivel, amely kapcsolat e jogvita
elbírálásához
szükségessé
teszi
az
előzetes
döntéshozatal keretében kért értelmezést (lásd ebben az
értelemben: 2016. november 15-i Ullens de Schooten
ítélet, C-268/15, EU:C:2016:874, 55. pont).
54
Márpedig, mivel az előzetes döntéshozatalra
utaló határozatban erre vonatkozóan semmilyen utalás
nem szerepel, a jelen kérdés nem tekinthető
elfogadhatónak (lásd ebben az értelemben: 2018.
szeptember
20-i
Fremoluc
ítélet,
C-343/17,
EU:C:2018:754, 33. pont; 2018. november 14-i
Memoria
és
Dall’Antonia
ítélet,
C-342/17,
EU:C:2018:906, 21. pont; 2019. október 24-i Belgische
Staat ítélet, C-469/18 és C-470/18, EU:C:2019:895, 26.
pont).
55
A fenti megfontolások összességére tekintettel
meg kell állapítani, hogy a második kérdés
elfogadhatatlan.
IV.
C-724/20. sz. Paget Approbois SAS és Alpha
Insurance A/S kontra Depeyre entreprises SARL és
társai ügyben 2022. január 13-án hozott ítélet
1) A biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység
megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló,
2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 292. cikkét úgy kell értelmezni,
hogy az e cikkben említett, „a biztosítótól elvont
eszközök vagy megvont jogok tárgyában indított, de
függőben lévő peres ügyek” kifejezés fogalma
magában foglalja azt a folyamatban lévő peres
eljárást, amelynek tárgya az egyik tagállamban
elszenvedett kár jogcímén a biztosított által egy másik
tagállamban felszámolási eljárás alá vont biztosítónál
előterjesztett biztosítási kártérítés iránti kérelem.
2) A 2009/138 irányelv 292. cikkét úgy kell értelmezni,
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hogy e cikk értelmében azon tagállam joga
szabályozza a felszámolási eljárásnak a peres
eljárásra gyakorolt valamennyi joghatását, amelyben
e peres eljárás folyamatban van. Így különösen
alkalmazni kell e tagállam jogának azon
rendelkezéseit, amelyek először is azt írják elő, hogy
az ilyen eljárás megindításával a folyamatban lévő
peres eljárás megszakad, másodszor, amelyek a peres
eljárás folytatását a hitelező biztosítási kártérítés
iránti igényének a biztosító vagyona terhére történő
bejelentéséhez, valamint a felszámolási eljárás
lefolytatásáért felelős szervek perbehívásához kötik,
harmadszor pedig, amelyek megtiltanak minden
kártérítés megfizetésére kötelezést, mivel annak
immár csak a fennállását és összegét lehet
megállapítani, amennyiben az ilyen rendelkezések
főszabály szerint nem érintik az említett irányelv 274.
cikkének (2) bekezdése alapján a székhely szerinti
tagállam joga számára fenntartott hatályt.
1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a
biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység
megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló,
2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv (HL 2009. L 335., 1. o.;
helyesbítések: HL 2014. L 219., 66. o.; HL 2016. L
319., 68. o.; HL 2017. L 266., 22. o.) 292. cikkének
értelmezésére vonatkozik.
2
E kérelmet a Paget Approbois (a továbbiakban:
Paget), valamint a Depeyre entreprise SARL (a
továbbiakban: Depeyre) és az Alpha Insurance A/S
között a Paget által egy káresemény nyomán
elszenvedett kár jogcímén történő biztosítási kártérítés
kifizetése tárgyában folyamatban lévő jogvita keretében
terjesztették elő.
Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra
előterjesztett kérdések
23
2011. július 1-jén a Paget ezen időponttól
kezdődő hatállyal a Depeyre biztosítási ügynök
közreműködésével egy „Compagnie: Alpha Insurance”
megjelöléssel ellátott, „többféle ipari kockázatra
kiterjedő” biztosítási kötvényt írt alá.
24
2012. május 20-án a Paget társaság által
üzemeltetett két telephelyen jégverés történt. Másnap a
Paget bejelentést tett a káreseményről a Depeyre
társaságnál.
25
A káresemény miatt bekövetkezett vagyoni
károk felmérése érdekében magánszakértői véleményt
kértek.
26
2013. január 7-i levelében a Depeyre arról
tájékoztatta a Paget-t, hogy a biztosítási szerződését a
belga jog szerinti társaság, az Albic közvetítésével
kezelték, és hogy biztosítói 2012. január 1-jétől a brit
jog szerinti társaság, a United, és a román jog szerinti
társaság, az Euroins, voltak, de 2013. január 1-jétől e
társaságok visszavonták az Albic számára adott
engedélyt.
27
A Paget társaság a felelősség megállapítása és
kártérítés iránt keresetet indított a Depeyre ellen, amely
utóbbi perbe hívta a biztosítási ügynök által a
káresemény
időpontjában
valódi
biztosítóként
megjelölt, dán jog szerinti társaságot, az Alpha
Insurance-t. A Paget a cour d’appel de Besançon
(besançoni fellebbviteli bíróság, Franciaország) előtt azt
kérte, hogy a Depeyre-t és az Alpha Insurance-t
egyetemlegesen kötelezzék arra, hogy vagyoni kára
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megtérítéseként fizessenek meg részére 335 080,79 euró
összeget.
28
A 2018. október 16-i tárgyaláson az Alpha
Insurance képviselője arról tájékoztatta e fellebbviteli
bíróságot, hogy a Sø- og Handelsretten i København
(koppenhágai tengerészeti és kereskedelmi bíróság,
Dánia) 2018. május 8-i hatállyal elrendelte e vállalkozás
felszámolását, és a tanácskozás szakaszában benyújtotta
az erre vonatkozó határozatot. Különösen annak
megállapítását kérte, hogy a dán kollektív eljárás
megindítása a törvény erejénél fogva a peres eljárás
megszakadását vonta maga után.
29
2018. november 20-i ítéletével a cour d’appel
de Besançon (besançoni fellebbviteli bíróság) többek
között arra kötelezte az Alpha Insurance-t, hogy a
biztosítási szerződés teljesítése keretében a 2012. május
20-i káreseményből eredő vagyoni kár címén fizessen
meg egy bizonyos összeget a Paget részére.
30
E tekintetben a cour d’appel de Besançon
(besançoni fellebbviteli bíróság) megállapította, hogy az
Alpha Insurance nem bizonyította, hogy a dán
felszámolási eljárás a peres eljárás folytatására és az
ellenében benyújtott kérelmek elfogadhatóságára nézve
ugyanolyan joghatásokkal jár, mint a felszámolási
eljárás a francia jogban, így a dán felszámolási eljárást
figyelmen kívül kell hagyni a jogvitában.
31
A Paget és az Alpha Insurance felülvizsgálati
kérelmet nyújtott be a cour d’appel de Besançon
(besançoni fellebbviteli bíróság) ítélete ellen.
32
A
Cour
de
cassation
(semmítőszék,
Franciaország) úgy véli, hogy a felülvizsgálati kérelmek
vizsgálata megköveteli az Alpha Insurance Dániában
elrendelt felszámolásának a francia bíróságok előtt
folyamatban lévő peres eljárásra gyakorolt hatásait
szabályozó jog meghatározását, de hangsúlyozza, hogy
az e kérdésre adandó válasz nem nyilvánvaló.
33
E körülmények között a Cour de cassation
(semmítőszék) 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 [2009/138 irányelv]
292. cikkét, hogy – e rendelkezés szövege értelmében –
a biztosítási kártérítési igényjogosult hitelező által
valamely tagállam bírósága előtt egy másik tagállamban
felszámolási eljárás alá vont biztosítóintézettel szemben
a biztosítási kárigény megtérítése érdekében indított,
folyamatban lévő peres eljárás érinti az e
biztosítóintézettől elvont eszközt vagy megvont jogot?
2)
Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén
a folyamatban lévő peres eljárás helye szerinti tagállam
joga szabályozza-e a felszámolási eljárás e peres
eljárásra gyakorolt valamennyi joghatását?
Azt alkalmazni kell-e különösen akkor, ha az:
– azt írja elő, hogy az ilyen eljárás megindításával a
folyamatban lévő peres eljárás megszakad,
– a peres eljárás folytatását a hitelező biztosítási
kártérítés iránti igényének a biztosítóintézet vagyona
terhére történő bejelentéséhez, valamint a felszámolási
eljárás lefolytatásáért felelős szervek perbehívásához
köti,
– és megtilt minden kártérítés megfizetésére kötelezést,
mivel annak immár csak a fennállását és összegét lehet
megállapítani?”
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kérdésekről

döntéshozatalra
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előterjesztett

Az első kérdésről
34
Első kérdésével az előterjesztő bíróság
lényegében arra vár választ, hogy a 2009/138 irányelv
292. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy az e cikkben
említett, „a biztosítótól elvont eszközök vagy megvont
jogok tárgyában indított, de függőben lévő peres ügyek”
kifejezés fogalma magában foglalja azt a folyamatban
lévő peres eljárást, amelynek tárgya az egyik
tagállamban elszenvedett kár jogcímén a biztosított által
egy másik tagállamban felszámolási eljárás alá vont
biztosítónál előterjesztett biztosítási kártérítés iránti
kérelem.
35
Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy – amint a
(117) és (123) preambulumbekezdéséből kitűnik – a
2009/138
irányelv
az
egységesség
és
az
egyetemlegesség elvén alapul, és elvként ismeri el a
biztosítókra vonatkozó reorganizációs intézkedések és
felszámolási eljárások, valamint ezek joghatásai
kölcsönös elismerését.
36
Így ezen irányelv 273. cikkének (2) bekezdése
értelmében a biztosító elleni felszámolási eljárás
megindítására vonatkozó, a székhely szerinti tagállam
jogszabályai szerint elfogadott határozatot további
formalitások nélkül az egész Unióban el kell ismerni, és
az a többi tagállam területén akkor hatályosul, amikor
abban a tagállamban, amelyben az eljárást
megindították, hatályba lépett.
37
A 2009/138 irányelv 274. cikke az (1)
bekezdésében kimondja, hogy valamely biztosító
tekintetében a felszámolási eljárás megindítására
vonatkozó határozatra, a felszámolási eljárásra és annak
hatásaira a székhely szerinti tagállamban alkalmazandó
jogszabályok az irányadók, és (2) bekezdésének e)
pontjában kifejti, hogy e jogszabályok meghatározzák
többek között a felszámolási eljárásnak az egyes
hitelezők által indított eljárásokra gyakorolt hatásait,
amelyekre kiterjed a kölcsönös elismerés (lásd ebben az
értelemben: 2020. november 12-i Bulstrad Vienna
Insurance Group ítélet, C-427/19, EU:C:2020:914, 39.
pont)
38
E rendelkezésekből következik, hogy főszabály
szerint a lex concursus szabályozza a biztosítókra
vonatkozó
reorganizációs
intézkedéseket
és
felszámolási eljárásokat, valamint azok joghatásait.
39
Mindazonáltal a 2009/138 irányelv 274.
cikkének (1) bekezdése felsorol néhány olyan
rendelkezést, amelyek eltérnek a lex concursus
alkalmazásától, amelyek között szerepel az ezen
irányelv 292. cikke (2) bekezdésének e) pontjában
említett rendelkezés, amelynek értelmében „[a]
reorganizációs intézkedéseknek vagy felszámolási
eljárásoknak a biztosítótól elvont eszközök vagy
megvont jogok tárgyában indított, de függőben lévő
peres ügyekre gyakorolt hatásaira kizárólag annak a
tagállamnak a joga irányadó, amelyben a peres ügy
függőben van”.
40
E 292. cikk szövegéből következik, hogy
három együttes feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy
az ott szabályozott, lex concursus alkalmazása alóli
kivételt alkalmazni lehessen.
41
Először is a 2009/138 irányelv 268. cikke (1)
bekezdésének c), illetve d) pontja értelmében vett
reorganizációs intézkedéseknek vagy felszámolási
eljárásnak kell fennállnia.

42
E tekintetben a „felszámolási eljárásnak” az
ezen irányelv 268. cikke (1) bekezdésének d) pontjában
meghatározott fogalma olyan kollektív eljárásra
vonatkozik, amely magában foglalja a biztosítóintézet
eszközeinek értékesítését és az ebből származó bevétel
hitelezők, részvényesek vagy adott esetben tagok
közötti szétosztását, és amely szükségszerűen magában
foglalja az illetékes hatóságok beavatkozását, mégpedig
az említett irányelv 268. cikke (1) bekezdése a)
pontjának megfelelően, különösen a felszámolási
eljárások tekintetében illetékes tagállami közigazgatási
vagy igazságügyi hatóságok részéről (lásd ebben az
értelemben: 2020. november 12-i Bulstrad Vienna
Insurance Group ítélet, C-427/19, EU:C:2020:914, 29.
pont)
43
A jelen ügyben úgy tűnik, hogy a 2009/138
irányelv 292. cikkében előírt ezen első feltétel teljesül
az alapügyben, mivel az előzetes döntéshozatalra utaló
határozatban foglalt információkból kitűnik, hogy
felszámolási eljárás indult a Dán Királyságban az Alpha
Insurance ellen, és ez utóbbi fizetésképtelenségét 2018.
május 8-i hatállyal állapították meg. Egyébként ez a
körülmény az ezen irányelv 280. cikkének megfelelően
az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL 2018. C 196.,
28. o.) történt közzétételből is kitűnik.
44
Másodszor, a 2009/138 irányelv 292. cikkének
alkalmazhatósága „függőben lévő peres ügyek”
meglétét feltételezi.
45
E tekintetben, noha az e 292. cikk értelmében
vett függőben lévő peres ügyek a hitelezők által indított
egyéni eljárások körébe tartoznak, a 2009/138 irányelv
274. cikke (2) bekezdésének e) pontja pontosítja, hogy a
felszámolási eljárásnak az e peres eljárásokra gyakorolt
hatásait főszabály szerint a lex concursus határozza
meg, az ilyen függőben lévő peres eljárások kivételével,
ez utóbbiak azonban eltérnek a függőben lévő peres
eljárásokból eredő egyedi végrehajtási intézkedésektől,
amint az ezen irányelv (130) preambulumbekezdéséből
kitűnik.
46
Ebből következik, hogy a 2009/138 irányelv
292. cikke értelmében vett „függőben lévő peres ügyek”
olyan eljárásokra vonatkoznak, amelyek a felszámolás
alá vont biztosító jogainak és kötelezettségeinek
meghatározására szorítkoznak, de nem tartalmazzák
azok érvényesítését, vagyis ki vannak zárva az egyes
hitelezők által végrehajtás útján indított eljárások.
47
Ez az értelmezés összhangban áll a Bíróság
által az 1346/2000 rendelet 15. cikkében és a 2001/24
irányelv 32. cikkében foglalt egyező, „folyamatban lévő
eljárás”, illetve „folyamatban lévő peres eljárás”
fogalmával kapcsolatban elfogadott értelmezéssel. A
Bíróság ugyanis úgy ítélte meg, hogy kizárólag az
érdemi eljárások tartoznak a „folyamatban lévő peres
eljárás” kifejezés körébe, és így az e két cikk által előírt
lex concursus alóli kivétel alá, kizárva az egyedi
végrehajtási intézkedéseket (lásd ezeket illetően ebben
az értelemben: 2018. június 6-i Tarragó da Silveira
ítélet, C-250/17, EU:C:2018:398, 30–33. pont, valamint
az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; 2021. április 29-i
Banco de Portugal és társai ítélet, C-504/19,
EU:C:2021:335, 39. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
48
Ami az alapügyet illeti, úgy tűnik, hogy e
feltétel is teljesül. A Bíróság rendelkezésére álló
iratanyagból ugyanis az következik, hogy a francia
polgári bíróságok előtt folyamatban lévő peres eljárás
tárgya kizárólag egy biztosítottnak a biztosítójához
benyújtott kártérítési kérelme, amely biztosítót a dán

608
hatóságok felszámolási eljárás alá vonták abban az
időpontban, amikor ezen érdemi eljárás folyamatban
volt.
49
Harmadszor, magának a folyamatban lévő
peres eljárásnak a 2009/138 irányelv 292. cikkének
szövege szerint „a biztosítótól elvont eszközök[et] vagy
megvont jogok[at]” kell érintenie.
50
E kifejezés hatályát illetően, amint azt a francia
kormány és az Európai Bizottság is jelezte, meg kell
állapítani, hogy a 2009/138 irányelv 292. cikkének
különböző nyelvi változatai nem egyértelműek.
51
Míg ugyanis közülük egyesek azt sugallják,
hogy a folyamatban lévő peres eljárásnak valamely
„eszközre vagy jogra” kell vonatkoznia, mint például a
francia nyelvi változat, vagy valamely „vagyontárgyra”,
mint például a spanyol („a un bien”) vagy az olasz („a
un bene”) nyelvi változat, más nyelvi változatok
megfogalmazása szélesebb körű. Így a portugál nyelvi
változat („bens o direitos”) több vagyontárgyat vagy
jogot jelöl, a finn nyelvi változat („omaisuuta”) a
szóban forgó jogalany tulajdonára vagy vagyonára
hivatkozik, a dán („eller en rettighed i massen”) és a
német („einen Vermögensgegenstand oder ein Recht der
Masse”) nyelvi változat pedig a biztosító felszámolási
vagyona körébe tartozó összes vagyoni értékű elemre,
illetve jogra utal.
52
A 2009/138 irányelv 292. cikkének szövegét
érintő ilyen eltérések fennállása esetén e rendelkezést
különösen azon szabályozás általános rendszerére és
céljára tekintettel kell értelmezni, amelynek e
rendelkezés a részét képezi (lásd ebben az értelemben:
2020. szeptember 9-i TMD Friction és TMD Friction
EsCo ítélet, C-674/18 és C-675/18, EU:C:2020:682, 89.
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
53
Azon általános rendszert illetően, amelybe a
2009/138 irányelv 292. cikke illeszkedik, meg kell
állapítani, hogy a szóban forgó eszközök vagy jogok
azok az eszközök vagy jogok, amelyeket a biztosító
rendelkezése alól a felszámolási eljárás megindítása
miatt kivonnak. Márpedig az említett rendelet 273.
cikkének (2) bekezdése értelmében az ilyen
felszámolási eljárást megindító határozatokat az összes
többi tagállamnak el kell ismernie attól kezdve, hogy az
hatályba lépett abban a tagállamban, amelyben az
eljárást megindították. Ebből következik, hogy „a
biztosítótól elvont” „eszköz”, „vagyon” vagy „jog”
fogalmai nem csupán e vállalkozás meghatározott
eszközeit, vagyontárgyát vagy jogát jelölik, hanem
inkább annak azon vagyoni elemeit, amelyek mind az
eszközök, mind pedig a források körébe tartoznak, és
amelyek a felszámolási eljárás tárgyát képezik.
Ráadásul ezt az értelmezést támasztja alá az említett
irányelv (124) preambulumbekezdése is, amely szerint a
felszámolási eljárás során a biztosító minden eszközét
és forrását figyelembe kell venni.
54
Ami a 2009/138 irányelv célját illeti, annak
(130) preambulumbekezdéséből kitűnik, hogy az
említett irányelv 292. cikkében a lex concursus
alkalmazásának a felszámolási eljárás hatásai
tekintetében bevezetett korlátozása a székhely szerinti
tagállamon kívüli tagállamokban a jogos bizalom és
bizonyos ügyletek biztonságának védelmére irányul.
Márpedig e célok nem valósulnának meg teljes
mértékben, ha a biztosító vagyontárgyainak összessége,
amely a felszámolási eljárás tárgyát képezi, és amelyet e
vállalkozástól elvontak, nem tartozna e 292. cikk
hatálya alá.
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55
Ez a megoldás végeredményben teljes
mértékben összhangban van a 2021. április 29-i Banco
de
Portugal
és
társai
ítéletből
(C-504/19,
EU:C:2021:335, 43. pont) eredő megoldással, amelyben
a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a 2001/24 irányelv 32.
cikkében szereplő „a hitelintézet rendelkezése alól
kivont vagyontár[gy], illetve a hitelintézettől megvont
jo[g]” kifejezés az érintett hitelintézet egy vagy több
olyan vagyontárgya tárgyában folyamatban lévő peres
eljárásra vonatkozik, amely mind az eszközök, mind
pedig a források körébe tartozik, és amelyet e
hitelintézet rendelkezése alól kivontak.
56
E megfontolások összességére tekintettel a
Bíróság előtti eljárásban részt vevő érdekelt felekhez
hasonlóan meg kell állapítani, hogy a biztosított által
egy káresemény során elszenvedett károk címén a peres
eljárás folyamán felszámolás alá került biztosítójától
igényelt kártérítés a 2009/138 irányelv 292. cikkének
tárgyi hatálya alá tartozik.
57
Következésképpen az első kérdésre azt a
választ kell adni, hogy a 2009/38 irányelv 292. cikkét
úgy kell értelmezni, hogy az e cikkben említett, „a
biztosítótól elvont eszközök vagy megvont jogok
tárgyában indított, de függőben lévő peres ügyek”
kifejezés fogalma magában foglalja azt a folyamatban
lévő peres eljárást, amelynek tárgya az egyik
tagállamban elszenvedett kár jogcímén a biztosított által
egy másik tagállamban felszámolási eljárás alá vont
biztosítónál előterjesztett biztosítási kártérítés iránti
kérelem.
A második kérdésről
58
Második kérdésével az előterjesztő bíróság
lényegében arra vár választ, hogy a 2009/138 irányelv
292. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy e cikk
értelmében azon tagállam joga szabályozza a
felszámolási eljárásnak a peres eljárásra gyakorolt
valamennyi joghatását, amelyben e peres eljárás
folyamatban van. Így különösen, a kérdést előterjesztő
bíróság arra keresi a választ, hogy alkalmazni kell-e
azon tagállam jogszabályi rendelkezéseit, amelyben a
peres eljárás folyamatban van, ha e rendelkezések
először is előírják, hogy az ilyen felszámolási eljárás
megindításával az ilyen peres eljárás megszakad,
másodszor, a peres eljárás folytatását a hitelező
biztosítási kártérítés iránti igényének a biztosító
vagyona terhére történő bejelentéséhez, valamint a
felszámolási eljárás lefolytatásáért felelős szervek
perbehívásához kötik, harmadszor pedig megtiltanak
minden kártérítés megfizetésére kötelezést, mivel annak
immár csak a fennállását és összegét lehet
megállapítani.
59
A
2009/138
irányelv
(130)
preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett
292. cikkének szövegéből kitűnik, hogy a felszámolási
eljárásnak a folyamatban lévő peres eljárásra gyakorolt
hatásait kizárólag azon tagállam joga szabályozza,
amelyben e peres eljárás zajlik.
60
Ebből következik, hogy az uniós jogalkotó nem
kívánta e 292. cikk alkalmazását kizárólag a
felszámolási
eljárás
eljárási
következményeire
korlátozni.
61
Következésképpen a felszámolási eljárásnak a
2009/138 irányelv 292. cikke értelmében a folyamatban
lévő peres eljárásra gyakorolt mind eljárási, mind
anyagi jogi hatásai kizárólag az azon tagállam joga által
meghatározott joghatások, amelyben e peres eljárás
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folyamatban van (lásd analógia útján: 2021. április 29-i
Banco de Portugal és társai ítélet, C-504/19,
EU:C:2021:335, 49. pont).
62
Kétségtelen, hogy – amint azt a francia
kormány és a Bizottság is jelezte írásbeli
észrevételeiben – azon tagállam jogának alkalmazását,
amelyben e peres eljárás folyamatban van, főszabály
szerint korlátozza a lex concursus alkalmazása, amint az
a 2009/138 irányelv 274. cikke (2) bekezdésének
rendelkezéseiből következik.
63
Mindazonáltal a jelen ügyben – a kérdést
előterjesztő bíróság által elvégzendő vizsgálat
fenntartása mellett – nem tűnik úgy, hogy a folyamatban
lévő peres eljárás helye szerinti tagállam nemzeti
jogának az e bíróság által említett és a jelen ítélet 58.
pontjában összefoglalt három rendelkezéscsoportja
érintené a 2009/138 irányelv 274. cikkének (2)
bekezdésében előírt lex concursus alkalmazását.
64
Először ugyanis egy olyan nemzeti jogi
rendelkezést illetően, mint amilyen a polgári
perrendtartás 369. cikke, amely előírja, hogy a
folyamatban lévő peres eljárás megszakad többek között
egy biztosító más tagállambeli felszámolási eljárásának
megindítását elrendelő ítélet hatására, úgy tűnik, hogy e
rendelkezés
érinti
az
ilyen
eljárásindítással
összefüggésben az említett peres eljárásra gyakorolt
eljárási joghatásokat, és így a 2009/138 irányelv 292.
cikke által kijelölt jog hatálya alá tartozik.
65
Másodszor,
főszabály
szerint
ugyanez
vonatkozik a folyamatban lévő peres eljárás helye
szerinti tagállam jogának olyan rendelkezésére, mint a
kereskedelmi törvénykönyv R. 622-20. cikke, amely e
törvénykönyv
R.
641-23.
cikke
értelmében
alkalmazandó a felszámolási eljárásra, és amely a peres
eljárás folytatását a hitelező biztosítási kártérítés iránti
igényének a biztosító vagyona terhére történő
bejelentéséhez, valamint a felszámolási eljárás
lefolytatásáért felelős szervek perbehívásához köti.
Ugyanis – a kérdést előterjesztő bíróság által
elvégzendő vizsgálat fenntartása mellett – úgy tűnik,
hogy e rendelkezés a más tagállamban indított
felszámolási
eljárás
keretében
bekövetkező
eseményeknek a folyamatban lévő peres eljárásra
gyakorolt eljárásjogi következményeit szabályozza,
anélkül hogy érintené többek között a biztosító, illetve a
felszámoló azon jogköreit, amelyeket a székhely szerinti
tagállam joga határoz meg a 2009/138 irányelv 274.
cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján.
66
Harmadszor, az olyan nemzeti jogi szabályt
illetően, mint a kereskedelmi törvénykönyv L. 622-22.
cikke, amely az említett törvénykönyv L. 641-3. cikke
értelmében alkalmazandó a felszámolási eljárásra, és
amely szerint a korábban félbeszakadt peres eljárás
folytatásakor annak tárgya már csak a követelések
megállapítására és azok összegének meghatározására
vonatkozhat, meg kell állapítani, hogy úgy tűnik, hogy a
2009/138 irányelv egyetlen rendelkezésével sem
ellentétes a folyamatban lévő peres eljárás tárgyának
ilyen korlátozása. Különösen azok a hatások, amelyeket
egy ilyen nemzeti jogszabály gyakorol a folyamatban
lévő peres eljárásra, csak megerősíthetik a székhely
szerinti tagállam joga számára fenntartott hatályt,
különösen azt, amelyet ezen irányelv 274. cikke (2)
bekezdésének g) és h) pontja említ, hogy meghatározza
a követelések benyújtására, igazolására és elfogadására,
valamint különösen az eszközök értékesítéséből
származó bevétel felosztására és a követelések
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rangsorolására irányadó szabályokat, aminek vizsgálata
a kérdést előterjesztő bíróság feladata.
67
A fenti megfontolásokra tekintettel a második
kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 2009/138
irányelv 292. cikkét úgy kell értelmezni, hogy e cikk
értelmében azon tagállam joga szabályozza a
felszámolási eljárásnak a peres eljárásra gyakorolt
valamennyi joghatását, amelyben e peres eljárás
folyamatban van. Így különösen alkalmazni kell e
tagállam jogának azon rendelkezéseit, amelyek először
is azt írják elő, hogy az ilyen eljárás megindításával a
folyamatban lévő peres eljárás megszakad, másodszor,
amelyek a peres eljárás folytatását a hitelező biztosítási
kártérítés iránti igényének a biztosító vagyona terhére
történő bejelentéséhez, valamint a felszámolási eljárás
lefolytatásáért felelős szervek perbehívásához kötik,
harmadszor pedig, amelyek megtiltanak minden
kártérítés megfizetésére kötelezést, mivel annak immár
csak a fennállását és összegét lehet megállapítani,
amennyiben az ilyen rendelkezések főszabály szerint
nem érintik az említett irányelv 274. cikkének (2)
bekezdése alapján a székhely szerinti tagállam joga
számára fenntartott hatályt.

FÓRUM
Dr. Varga Zs. András
A tisztességes eljáráshoz való jog bírósági aspektusból
I. Bevezetés
A tisztességes eljáráshoz való jog, mint a bírósági és
hatósági eljárások legbelső, megkerülhetetlen alapelve1
oly mértékben összetett, hogy egyetlen konferenciaelőadásban még legfontosabb szempontjainak egyszerű
számbavétele is lehetetlen vállalkozás lenne. Az Emberi
Jogok Európai Egyezményének az Emberi Jogok
Európai Bírósága előtt talán leggyakrabban hivatkozott
rendelkezésében, a 6. cikkben2 fogalmazza meg a
tisztességes tárgyaláshoz való jogot. Ennek értelmében
mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyét a törvény által
létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen,
nyilvánosan és észszerű időn belül tárgyalja, és hozzon
határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei
tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi
vádak megalapozottságát illetően. Az Egyezmény
megfogalmazása szerint a tisztességes tárgyaláshoz való
jog egyértelműen a bírósági eljárásra vonatkozik, és
közigazgatási hatósági eljárásra nem alkalmazható,
vagyis az Egyezmény rendelkezésének közigazgatási
hatósági eljárásban történt megsértése a Bíróság előtt
általában nem támadható.3 Nyilvánvaló ugyanakkor,
hogy
a
közigazgatási
határozatok
bírósági
felülvizsgálatát már kötik az Egyezmény előírásai,
vagyis közvetetten az Egyezmény kihat a közigazgatási
eljárásra is.
Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése az
Egyezményhez
hasonló
szöveget
tartalmaz:
„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,


A szerző tanszékvezető egyetemi tanár, Pázmány Péter
Katolikus Egyetem, Közigazgatási Jogi Tanszék, a
Kúria elnöke.
1
Az egyik, nem teljeskörű, hanem csak a közigazgatási
hatósági eljárásokban és közigazgatási perekben
érvényesülő szempontjait vizsgáló, kötet (PATYI
András–VARGA Zs. András: A közigazgatási eljárásjog
alapjai és alapelvei Dialóg Campus, Budapest, 2019)
több, mint 100 forrásmunkára támaszkodik, amelyek
zöme hazai szerzők műve.
2
Guide on Article 6 of the European Convention on
Human Rights. Right to a fair trial (civil limb).
Strassbourg, CoE/ECtHR, 2021. Guide on Article 6 of
the European Convention on Human Rights. Right to a
fair trial (criminal limb). Strassbourg, CoE/ECtHR,
2022.
3
Van persze ezzel ellentétes döntés is: fegyelmi eljárás
esetén az ún. Engel-ügyben 1976. június 8-án hozott
ítéletében megállapította a 6. Cikk megsértését a
Bíróság. Lásd GRÁD András: Kézikönyv a strasbourgi
emberi jogi ítélkezésről, HVG–ORAC Lap- és
Könyvkiadó, Budapest, 2000, 219.

ésszerű határidőn belül bírálja el.” Első olvasatra
látható, hogy az Egyezményhez hasonlóan az
Alaptörvény is a bírósági eljárással kapcsolatosan
fogalmazza meg a tisztességes eljáráshoz való jogot.
Okkal tehető fel a kérdés, hogy az Egyezmény, illetve
az
Alaptörvény
előírásai
kiterjeszthetők-e
a
közigazgatási hatósági eljárásra? Nyilvánvaló ugyanis,
hogy az az értelmezés, mely szerint a tisztességes
eljárás csak a bíróságokra kötelező, a közigazgatási
hatóságok számára a törvény önkényesen akár
tisztességtelen eljárást is előírhatna, jogállami
követelmények között nehezen elfogadható lenne. Még
inkább ez volt a helyzet az ideiglenes Alkotmány
hatálya alatt, amely a XXVIII. cikk (1) bekezdéséhez
hasonló szabályt tartalmazott, mást azonban nem.
A normaszöveg és a jogállamiság követelményeinek
ellentmondása a jogállamisági klauzula legfontosabb
összetevője, a jogbiztonság segítségül hívásával oldható
fel. A jogbiztonság követelménye ugyanis – a szerzett
jogok védelme és sok más összetevő mellett – magában
foglalja az államnak azt a kötelezettségét, hogy minden
hatóságát a törvényes, szabályos, az érintettek jogait
tiszteletben tartó eljárásban és észszerű időn belüli
döntésre kötelezze.4 A jogbiztonság követelményéből
tehát levezethető volt a tisztességes eljárásnak eredetileg
csak a bíróságokat kötelező szabálya. Erre a
következtetésre jutott az Alkotmánybíróság is: „(…) az
Alkotmánybíróság álláspontja az, hogy az Alkotmány
57. § (1) bekezdésében a vádról való döntéssel szemben
megfogalmazott követelményeknek érvényesülniük kell
az olyan eljárások során is, melyek kimenetele az
eljárás alá vont személy számára a büntetőjogi
elmarasztaláshoz sok tekintetben hasonló hátrányokkal
járhat (…)”5 Az Alkotmánybíróság továbbá úgy foglalt
állást, hogy a tisztességes eljáráshoz való jognak számos
nevesített és nem nevesített összetevője van, utóbbiak
közül
kiemelendő
a
fegyveregyenlőség
a
kontradiktórius eljárásokban, a nyilatkozattételre, illetve
bizonyításra a kellő felkészülési idő biztosítása.6
Azt mondhatjuk tehát, hogy a tisztességes eljáráshoz
való jog lényege szerint korlátozza a jogalkotót az
eljárási szabályok önkényes kialakításában. Az
Alaptörvény ezzel kapcsolatban minden további
dilemmát feloldott, mivel a XXIV. cikke a
jogértelmezési
folyamatot
betetőzte,
és
tette
vitathatatlanná az alapelv érvényesülését a hatósági
eljárásokban is.
Ezzel a rövid történeti visszatekintéssel láthatóvá kell
válnia, hogy pusztán az Emberi Jogok Európai
Egyezménye és az Alaptörvény szabályainak
értelmezése milyen messzire vezet. És akkor még nem
Lásd Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési
biztosának és általános helyettesének 1998. évi
tevékenységéről, Országgyűlési Biztosok Hivatala,
Budapest, 1999, országgyűlési szám: J/858, 34–97.
5
ABH 2004. 144., 156.
6
Lásd a 6/1998. (III. 11.) AB (ABH 1998. 91, 98–99);
14/2002. (III. 20.) AB (ABH 2002. 101., 108.); 14/2004.
(V. 7.) AB (ABH 2004. 241., 256.) határozatokat.
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is beszéltünk sem az eljárási törvényekről, amelyek
nagyrészt
a
tisztességes
eljárás
alapelvének
érvényesülését szolgáló részletszabályokat tartalmazzák
– több ezer rendelkezésről van szó –, sem a
jogrendszerben máshol megbújó, de alapvető fontosságú
szabályokról.7
Annyi
mindenesetre
bizonyára
egyértelmű, hogy a bíróságoknak egyfelől az a
feladatuk, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog
érvényesülésével
kapcsolatos,
más
hatósági
eljárásokban és egyéb hasonló jogviszonyokban
felmerült jogvitákat ítéljék meg. Ide kell értenünk
természetesen a jogorvoslati eljárások esetén az alsóbb
fokú bíróságokat is. Másfelől azonban saját
eljárásukban is gondoskodniuk kell a tisztességes
eljáráshoz való jog maradéktalan érvényesítéséről.
Vonatkozik ez értelemszerűen az Alkotmánybíróságra
is.
Ebből a rendkívül bonyolult alanyi, tárgyi és egyéb
szituációs probléma- és szempontrendszerből most
mindössze négy, viszonylag újat emelek ki és próbálok
bemutatni. Ezek ugyanis az ítélkezésre, esetenként
pedig még a jogszabályokra is közvetlen hatást
gyakoroltak.
Kettő
közülük
alkotmánybírósági
értelmezés, amelyek általában vonatkoznak a
tisztességes eljáráshoz való jogra, kettő pedig
közvetlenül a rendes bíróságok judikatúráját érinti.
II. A tisztességes
oszthatatlansága

eljáráshoz

való

alapjog

Magyarországon nemrégiben egészen új probléma
merült fel a hatóságok és más állami intézmények
Alkotmánybíróság előtti jogállásával kapcsolatban. Egy
állami intézmény panaszát az Alkotmánybíróság
rendszerint elutasította, mivel az alapjogok általában
nem illetik meg a hatóságokat (legalábbis ebben a
minőségükben). A 2018-ban hozott egyik utolsó
határozatában az Alkotmánybíróság mégis újragondolta
álláspontját. Történt ugyanis, hogy a Magyar Nemzeti
Bank indítványozóként alkotmányjogi panaszt nyújtott
be a Kúriának a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság ítéletét hatályon kívül helyező végzése ellen,
amelyet az Alkotmánybíróság meglepetésszerűen
befogadhatónak talált. Az Alkotmánybíróság határozata
nem fejtette ki részletesen, hogy ennek mi volt az oka.
Csak – ad causam módon – kijelentette, hogy „arra
tekintettel, hogy az indítványozó közvetve a magánfelek
azon alkotmányosan védett alapjogi igényét érvényesíti,
hogy jogvitájukat tisztességes eljárás keretében döntse
el a bíróság, az indítványozó indítványozói
jogosultságát elismerte”.8
A „tisztességes eljáráshoz való jog közvetett
érvényesítésén” alapuló többségi érvelés – az
Alkotmánybíróság döntését nagyon szoros, mindössze
8/7 szavazattöbbséggel hozta – kivételesen elvont
(„zárt”). Nem magyarázta meg az Alkotmánybíróság, de
nehéz lenne más következtetésre jutni, mint arra, hogy a
tisztességes eljáráshoz való jog nem osztható meg a
felek között. Ha egy adott ügyben az egyik fél a bírósági
eljárás tisztességességét vitatja (közvetlen kifogás),
akkor ezzel az eljárást magát (annak egészét) támadja.
Csak példaként említve: a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról 2011. évi CLXI. törvény törvényes
bíróhoz való jogot szabályozó 8–11. §-ai.
8
23/2018. (XII. 28.) AB határozat, Indokolás [15].
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Következésképpen az ilyen panasz a másik fél jogát is
érinti, sőt érvényesíti (közvetett kifogás). Más szóval, a
tárgyalás nem lehet tisztességes csak az egyik fél
tekintetében, hanem egészében kell annak lennie. Ezzel
a konkrét ügyben a többségi érvelés megkerülte a
szubjektív befogadási feltételt, és úgy döntött, hogy a
tisztességes eljáráshoz való jog sérelmére alapított
panaszoknál csak az érdemi (tárgyi) feltételeket kell
vizsgálni. Az ügy ugyanakkor annyira fontos, az érvelés
pedig annyira meggyőző volt, hogy az Országgyűlés
nem sokkal később módosította az Alkotmánybíróságról
szóló 2011. évi CLI. törvény 27. és 55. §-át. A bírói
döntés elleni alkotmányjogi panaszra vonatkozó
szabályt kiegészítette azzal, hogy nemcsak az
Alaptörvényben biztosított jog megsértésére, hanem a
hatáskör korlátozására is alapítható panasz. Ezzel –
megint csak közvetve – megerősítette az állami
szervezetek panaszjogát. Ha ugyanis panasz a hatáskörkorlátozásra is alapítható, akkor nyilván nem lehet
kizárva az alapjogsértésre alapított panasz sem. A másik
módosítás csak a hatáskörsértést pontosítja: az
indítványozó
hatásköre
korlátozását
kifogásoló
indítványának érdemi elbírálására csak akkor kerül sor,
ha a támadott döntés az indítványozó működésének
súlyos zavarát eredményezi, vagy valamely, az
Alaptörvényben foglalt hatáskört sért.
A törvénymódosítás további vitákat váltott ki,9 pedig az
Alkotmánybíróság érvelése nehezen cáfolható. A
törvény
indokolása
is
kiemeli,
hogy
„az
Alkotmánybíróság értelmezését veszi át a törvény
szövegébe, ez az értelmezés azonban a peres
eljárásokban érintett közhatalmat gyakorló intézmények
számára is kinyitja a panaszjog gyakorlásának
lehetőségét”, majd kitér ennek a tisztességes eljáráshoz
való jogban gyökerező elkerülhetetlenségére: „a
tisztességes eljáráshoz való olyan abszolút jog, amellyel
szemben más mérlegelhető jog nem létezik, hiszen már
maga is mérlegelés eredménye. A tisztességes
eljáráshoz való jog ennek megfelelően valamennyi
jogalanyt megillet.”
Talán mondani sem kell, hogy a tisztességes eljáráshoz
való jog oszthatatlansága visszahat a rendes bírósági
ítélkezésre, legyen szó közigazgatási, polgári vagy
büntetőperről. A közhatalmat gyakorló szerv eljárási
helyzetét ugyan meghatározzák az eljárási és az anyagi
jogi szabályok (bizonyítási kötelezettség, a törvényesség
elvéből fakadó érvelési korlátok), de ez nem vezethet
ahhoz, hogy a tisztességes eljárás követelménye velük
szemben korlátozottabban érvényesülhetne, mint a
magánszemélyek vonatkozásában.
III. Az alkotmánykonform jogértelmezés mint a
tisztességes eljáráshoz való jog része
Furcsa, de kevesebb elméleti vitát váltott ki – legfeljebb
a konkrét (eseti) döntések érik el az említésreméltóság
Csak a legújabb elméleti és politikai értékelésekből:
KAZAI, Z. Viktor: Constitutional Complaint as Orbán’s
Tool. Judicial Assistance for the Reinforcement of the
Government’s
Interests,
2022.
március
1.
https://verfassungsblog.de/constitutional-complaint-asorbans-tool/; Áprilisi népszavazás: matt 13 lépésben a
jogállamnak,
2022.
február
11.
https://helsinkifigyelo.444.hu/2022/02/11/aprilisinepszavazas-matt-13-lepesben-a-jogallamnak.
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szintjét – a bíróságok jogértelmezési kötelezettségére
vonatkozó
szabály
Alkotmánybíróság
általi
összekapcsolása a tisztességes eljáráshoz való joggal.
Ez az Alaptörvény-értelmezés ugyanis a korábban
szorosan eljárási alapjogként értelmezett tisztességes
eljárást megnyitotta az anyagi jog felé is.
Még nem határozottan, doktrínaképző erővel, de utalt
erre egy 2017-es határozat is, amikor a bíróságok
indokolási kötelezettségével összefüggésben kifejtette,
hogy „az Alkotmánybíróság, figyelemmel az
Alaptörvény 28. cikkében előírt jogszabály értelmezési
kötelezettségre is, azt vizsgálja, hogy az indokolási
kötelezettséget előíró eljárási jogszabályokat a bíróság
az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében
meghatározott
követelményeknek
megfelelően
alkalmazta-e. Az Alkotmánybíróság tehát a rendes
bíróságoktól eltérően nem a felülbírálatra alkalmasság
szempontjából vizsgálja a bíróságok indokolási
kötelezettségének teljesítését, és tartózkodik attól, hogy
jogági dogmatikához tartozó kérdések helytállóságáról,
illetve
törvényességéről,
avagy
kizárólag
törvényértelmezési problémáról állást foglaljon”,10
ugyanakkor nyomatékosította, hogy a jogszabályokat
figyelmen kívül hagyó bíróság eloldja magát
függetlensége alapjától, a jogtól, és ezáltal a tisztességes
bírósági eljáráshoz való jog sérelmét okozhatja.
Az előző pontban említett, a Magyar Nemzeti Bank
indítványára hozott döntésben viszont már elvi súlyú
kijelentéseket találunk. A befogadás körében az
Alkotmánybíróság
„alkotmányjogi
jelentőségű
kérdésnek tekintette, hogy a tisztességes eljáráshoz és a
jogorvoslathoz fűződő alapjogok érvényesülnek-e
akkor, ha a bíróság az Alaptörvény 28. cikkének
alkalmazását
kifejezetten
mellőzi,
és
ezzel
megakadályozza
a
jogszabály
céljának
érvényesülését”.11 Ezzel az Alkotmánybíróság a
XXVIII. cikk eredetileg processzuális jellegű (1) és (7)
bekezdését összekapcsolta a 28. cikk generális
hermeneutikai – vagyis minden jogszabály minden
rendelkezésére irányadó – szabályával, így az
Alaptörvényt a 28. cikk közbejöttével figyelmen kívül
hagyó jogértelmezés, vonatkozzon az anyagi, eljárási
vagy szervezeti szabályra, mindig támadható lesz
alkotmányjogi panasszal. Más kérdés, hogy az
Alkotmánybíróság ezt befogadja-e. Mindezt az
Alkotmánybíróság
ugyanebben
a
határozatban
részletesen is kifejtette.
Egyrészt a jogszabályok betartásának kötelezettségét
általában a tisztességes eljáráshoz való jog részeként
értelmezte (visszautalva a korábban említett 2017-es
határozatra): „a meghozott bírói döntés önkényessé vált,
mert kilépett abból a jogértelmezési keretből, amelyet
számára az Alaptörvény előírt. Az önkényes bírói
jogértelmezés sértheti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1)
bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogot”.
A korábbi határozatot idézve: „[a]z Alkotmánybíróság
(…) kapcsolta össze a tisztességes bírósági eljáráshoz
való jogot és az önkényes jogalkalmazás tilalmát. Elvi
éllel kimondta: »[a] bírói függetlenségnek nem korlátja,
sokkal inkább biztosítéka a törvényeknek való
alávetettség: a bírónak a határozatait a jogszabályok
20/2017. (VII. 18.) AB határozat, Indokolás [25].
Továbbhivatkozva: 3003/2012. (VI. 21.) AB végzés,
Indokolás [4].
11
23/2018. (XII. 28.) AB határozat, Indokolás [19].

alapján kell meghoznia. Ha a törvénynek való
alávetettségtől a bíróság eloldja magát, saját
függetlenségének egyik tárgyi alapját vonja el. A
vonatkozó jogszabályokat be nem tartó bíróság
lényegében visszaél saját függetlenségével, amely adott
esetben ezen keresztül a tisztességes bírósági eljáráshoz
való jog sérelmét okozhatja. Az a bírói ítélet, amely
alapos ok nélkül hagyja figyelmen kívül a hatályos
jogot, önkényes, fogalmilag nem lehet tisztességes, és
nem fér össze a jogállamiság alapelvével (Indokolás
[23])«.”12
Másrészt meghatározta a 28. és a XXVIII. cikkek
összekapcsolásának feltételeit: „[a]z Alkotmánybíróság
azonban csak kivételesen, szigorú feltételek fennállása
esetén állapítja meg a jogalkalmazói önkény fennállása
miatt az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének
sérelmét (…) Tehát a contra legem jogértelmezés és
jogalkalmazás önmagában nem alapozza meg az
alkotmányellenességet.
A
contra
legem
jogalkalmazásnak egyben alkotmányellenesnek, azaz az
Alaptörvénnyel ellentétesnek kell lennie (contra
constitutionem) (...) Jelen esetben a bírósági
jogértelmezés a rá vonatkozó, az Alaptörvény 28.
cikkében foglalt jogértelmezési szabályokat kifejezetten
figyelmen kívül hagyta, emiatt contra constitutionem
vált önkényessé, és így az érintett felek tisztességes
bírósági eljáráshoz való jogának sérelmét is okozta.”13
Nem
lehet
eléggé
hangsúlyozni
ennek
az
összekapcsolásnak az elméleti, de még inkább a
gyakorlati jelentőségét. A tisztességes eljáráshoz való
jogba ütközésre visszavezetve bármely, a rendes
bíróságok által alkalmazott jogszabály értelmezése
támadható alkotmányjogi panasszal. Mivel nincs olyan
preklúziós szabály, mint a jogegységi panasz esetén a
Bszi. 41/B. § (1) bekezdésében, mely szerint az alsóbb
fokú bíróságok által alkalmazott, a Kúria korábbi
közzétett határozatától eltérő jogalkalmazás csak akkor
támadható, ha a felülvizsgálati eljárásban az eltérésre
már hivatkoztak, az alkotmányjogi panaszban ez az érv
önállóan, első ízben is felvethető. Természetesen a
jogértelmezés, annak alaptörvény-ellenessége és a
tisztességes eljáráshoz való jog összefüggése bonyolult
argumentációt igényel a panaszostól. Ennek ellenére
bármely jogszabály értelmezése ezáltal támadható.
Nem véletlen, hogy a rendes bíróságok, különösen a
Kúria egyre nagyobb figyelmet szentel az Alaptörvény
28. cikkének és ennek közbejöttével az Alaptörvénynek
és az Alkotmánybíróság jogértelmezésének. A 28. és a
XXVIII. cikk összekapcsolása tehát felerősítette az
Alaptörvény érvényesülését a rendes bírósági
gyakorlatban. Persze ez együtt járt azzal is, hogy abban
az esetben, ha egy adott jogszabály alkotmánykonform
tartalmára vonatkozóan nincs konkrét vagy legalábbis
közvetve figyelembe vehető alkotmánybírósági
értelmezés (vagy azt a bíróság nem fedezi fel), akkor
maga kényszerül az Alaptörvény értelmezésére – immár
nem a 28. cikk, hanem az R) cikk (3) bekezdésének
alkalmazásával. Erre viszonylag ritkábban kerül sor, és
az sem mondható, hogy az Alkotmánybíróság
különösebben megértő lenne a bírósági – esetenként a
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23/2018. (XII. 28.) AB határozat, Indokolás [28].
Uo. Továbbhivatkozva: 3280/2017. (XI. 2.) AB
határozat, Indokolás [38].
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kúriai – alkotmányértelmezéssel.14 Nem ok nélkül: a
decentralizált
alkotmányértelmezés
fakítja
az
Alkotmánybíróság exkluzivitását. Ez a rendes bíróságok
kockázata: ha értelmezik az Alaptörvényt, de ez nem
egyezik
az
Alkotmánybíróság
későbbi
megfontolásaival, pusztán emiatt – az összekapcsolás
eredményeként – a bírósági jogértelmezést hordozó
döntés megsemmisítése elkerülhetetlen. A kockázat
ellenére más megoldás nincs, a tisztességes eljárás
érdekében a jogszabályokat minden ügyben az
Alaptörvénnyel összhangban értelmezni kell, ha pedig
ehhez elkerülhetetlen, akkor az Alaptörvényt is.
IV. A jogegység követelményének összefüggése a
tisztességes eljáráshoz való joggal
A jogértelmezési, mégpedig helyes, alaptörvénykonform jogértelmezési kötelezettség át is vezet egy
tisztán rendes bírósági feladathoz, a Kúria jogegység
biztosítására vonatkozó hatásköreihez.
A Kúria bíróság, az Alaptörvény szerint az ítélkezést
ellátó
általános
hatáskörű
bíróságok
egyike.
Ugyanakkor a Kúria más, mint a többi bíróság.
Mindenek előtt azért más, mert csak rá jellemző, hogy a
saját ítélkező szintjén egyedüliként működik. Ezt pedig
a sajátos, a bíróságok jogalkalmazásának egységét
biztosító alkotmányos feladatai követelik meg. A Kúria
ilyenként különleges felsőbíróság, egyike a bíróságok
működését
meghatározó
négy
felsőbíróságnak.
Ráadásul e vonatkozásban is sajátos a helyzete, mivel
kizárólagos közvetítő szerepe van egyfelől a másik
három felsőbíróság, az Alkotmánybíróság, az Európai
Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága,
másfelől az általános hatáskörű bíróságok között. Ebben
a szerepben kell kiegyensúlyoznia a külső bírósági
hatásokat, egyszersmind belső mértékül kell szolgálnia
a többi bíróság számára.
A közvetítő és kiegyensúlyozó szerephez rendelt eszköz
az Alaptörvényen alapuló formális, normatív
jogegységesítő feladat. Az a feladat, amelyet a Kúria
nem tud átruházni, megosztani, szétteríteni. Viszont a
vele járó felelősséget sem. Ezt a felelősséget hordozza
immár
minden
egyedi
kúriai
döntés.
A
megkülönböztetett döntések, a jogegységi és a
jogegységi panasz határozatok pedig a törvény erejénél
fogva megkerülhetetlenek. Ez pedig összefügg a
tisztességes eljáráshoz való joggal
Evidencia, hogy a jog kötelező magatartási szabály,
azért van a jog, hogy betartsuk. Amikor a 19. században
kialakultak a jogágak alapjai, kialakult az a fajta modern
jogdogmatika, amelyet mi is használunk. Csakhogy a
19. század világnézete a pozitivizmus volt. Azt hittük,
hogy a valóság tökéletesen megismerhető. A szavak is a
valóság részei, ezért a szavaknak csak egy értelme van.
Következésképpen meg lehet alkotni a tökéletes jogot.
Csak arra kell vigyázni, hogy a fogalmi ellentmondásmentességet biztosítsuk. A törvényt ezért minden bíró
egyformán fogja alkalmazni. Erre a világnézeti alapra
támaszkodva készülnek el a nagy kódexek a 19.
században, hogy mindenféle elméleti kételyek nélkül
lehessen a jogvitákat lezárni.
Lényegében így gondolkozunk ma is a jogról. Csakhogy
időközben a világnézet eltűnt a jogpozitivizmus alól. Ha
33/2021. (XII. 22.) AB határozat vagy a IV/81/2022.
számú ügyben hozott határozat.
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egyáltalán lehet ma egységes világképről beszélni,
akkor talán úgy gondoljuk, hogy végső soron minden
bizonytalan, semmi nem stabil. Ezért a szavak,
fogalmak jelentése is bizonytalan. Naponta vetődik fel,
hogy mit jelent a család, a házasság vagy az ítéletek
kötőereje, a döntések anyagi jogereje, hogy csak a
legtriviálisabb kérdéseket említsük. Következésképpen
előállt az a helyzet, amikor a jog kötelező parancsát
kénytelenek vagyunk mi magunk is a gyakorlatban
megkérdőjelezni.
Ma az elsődleges dilemmánk nem az ügyek ténybeli
megalapozottsága, hanem az, hogy az alkalmazandó
jogszabálynak vajon melyik értelme kötelező? Ha
ugyanis a bíróságok vagy akár a Kúria összevethető
tényállású ügyekben eltérő jogértelmezésre alapítja a
döntését, akkor a per kezdetén a várható ítélet minden
mértéket meghaladóan kiszámíthatatlan. Ez pedig
bizonyosan nem felel meg a tisztességes eljárás
követelményének. Ha másért nem, azért, amit az
Alkotmánybíróság
mondott:
a
jogszabályoktól
elszakadó bíró eloldja magát a függetlenségtől, így a
döntése – legalábbis valamelyik – nem tisztességes,
hanem önkényes lesz. Vagyis meg kell találni minden
jogszabály esetén a helyes – amint láttuk
alkotmánykonform – jogértelmezést és ahhoz
ragaszkodni kell, vagy pedig – egészen aprólékos
megfontolás mellett – formális indokolással lehet attól
eltérni. Az eltérést követően viszont már az új
értelmezés lesz egységes és kötelező.
Ehhez igazodik a Kúria eszköztára. A rendszerinti
jogegységesítő eljárás a felülvizsgálat. Büntető, polgári
és közigazgatási ügyszakban egyaránt. Mind a három
eljárási törvénybe belekerült önálló jogorvoslati kérelmi
jogcímként, hogy ha a jogerős ítélet eltér a Kúria
korábbi közzétett döntésétől, akkor ezért kérheti a fél a
felülvizsgálatot.
Ténylegesen
a
felülvizsgálati
eljárásokban és büntető ügyszakban emellett a
harmadfokú eljárásokban zajlik a jogegységesítés.
Ehhez társulnak a kivételes jogegységesítő eszközök.
Az egyik a „régi”, rendszerszinten közbenső jogegységi
eljárás. 2022. január 1-jétől ennek formája az előzetes
döntéshozatali indítvány a jogegység érdekében. Ez
teszi lehetővé a Kúria tanácsai számára, hogy eltérjenek
a
korábbi
jogértelmezéstől.
Az
úgynevezett
precedensszabály ugyanis a Kúrián kívül a többi
bíróságnak megengedi, hogy megfelelő indokolás
mellett eltérjen a Kúria döntéseitől, de a Kúriának nem
engedi meg ugyanezt. Tehát a Kúria ítélkező
tanácsainak eltérési szándéka által kiváltott indítványok
elbírálhatóságára feltétlenül szükség van.
Végül rendelkezésre áll az igazán kivételes jogegységi
panasz eljárás. Ezzel kapcsolatban két lényeges
szempontra kell rámutatni. Az egyik – és ezt mostanra
már többször megerősítette a Kúria – az, hogy a
jogorvoslati panasz eljárás nem a per folytatása. A perre
tekintettel, a per folytán indul, de önálló, sui generis
eljárás. Tehát önálló érvekkel kell megalapozni. A
másik lényeges szempont az, hogy az eljárás kétlépcsős.
Az első fázis, a befogadás egyetlen kritérium kivételével
formális (a határidő, illeték vagy teljesül, vagy nem). A
mérlegelhető szempont ebben a fázisban a támadott és a
referencia-határozatok pontos megjelölése, mégpedig a
konkrét jogszabályi rendelkezésre vonatkozó konkrét
jogértelmezések és azok eltérésének bemutatásával. A
második fázis az érdemi elbírálás, és ha szükséges, a
kötelező (jogegységi hatályú) jogértelmezés.
Fontos kiemelni – mivel ez még a hagyományos
processzuális felfogás mellett is része a tisztességes
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eljáráshoz való jognak –, hogy a jogegységesítés nem a
felek feje fölött történik, így nem fenyeget az a veszély,
hogy a jogegység a bíróságok belügyévé válna. A
korlátozott precedensrendszer persze nemcsak eljárási
szempontból került a felek kezébe, hanem tartalmilag is.
Ugyanis ettől kezdve a feleknek kell a többi bíróság,
végső soron a Kúria elé tárniuk és meggyőzően
bemutatniuk, miért van szükség a jogegységet biztosító
felülvizsgálati vagy panaszdöntésre. A felek érdekében
működik a rendszer, de a felek és képviselőik
felelőssége az is, hogy eredményre vezet-e.
A jogegység persze közvetve is kapcsolódik az
Alaptörvényhez. Az eltérő jogértelmezés szorosan
összefügg a törvény előtti egyenlőséggel – azzal a
követelménnyel, hogy a jogszabályok mindenkire
egyformán vonatkozzanak, ezért a bíróságok
mindenkire azonos mértékkel mérve alkalmazzák. Ha
pedig a jogszabály alapvető jogot érint – és ez végső
soron szinte minden esetre igaz –, akkor a hátrányos
megkülönböztetés tilalmának megsértése is felmerülhet
az eltérő jogértelmezés folytán. Ez az összefüggés
korábban is fennállt, ezért elvileg legalábbis, lehetett
alkotmányjogi panaszt alapítani az eltérő ítéletekre. Az
Alkotmánybíróság ugyanakkor tartózkodott attól, hogy
átvegye a Kúria feladatát a jogegység biztosításában. A
rendszerinti hivatkozási alap az volt, hogy a panasszal
támadott határozatot az Alkotmánybíróság nem másik
ítélettel, hanem az Alaptörvénnyel veti össze és ezt
változatlanul fenntartja.15 Ugyanakkor a már bemutatott
összekapcsolás folytán a hibás jogértelmezés önállóan is
támadható a tisztességes eljáráshoz való alapjog
megsértésének jogcímén. Így az Alkotmánybíróság
közbejöttével ugyan, de a Kúriának tisztáznia kell a
követendő jogértelmezést – természetesen nem az
Alkotmánybíróság jogértelmezését kell megerősítenie,
viszont az attól eltérő alkalmazását ki kell zárnia. A
helyzet egyébként hasonló az Európai Unió Bírósága és
az Emberi Jogok Európai Bírósága vonatkozásában is.
V. A törvényes bíróhoz való jog kiemelkedése a
tisztességes eljáráshoz való jogból
Az elmúlt körülbelül negyedszázadban feltűnő
jelenségnek lehettünk tanúi. A tisztességes eljáráshoz
való jog összetevőjeként egyre hangsúlyosabbá kezdett
válni a törvényes bíróhoz való jog, majd legújabban
ebből is kiemelkedni látszik az ügyelosztás kérdése.
A törvényes bíróhoz való jog hosszú időn keresztül egy
igazságszolgáltatási
jellegű
intézmény
bírósági
minőségére vagy a bíróság tanácsának összetételére
korlátozódott. Az Alkotmánybíróság ilyen tartalmú
határozatai is ezt mutatják. A felmerült kérdések nagy
többsége „hagyományos” indokokon alapult: – csak
példaszerűen – bíróság-e a sajátos összetételű, hivatásos
bírákból és közjegyzőkből álló fegyelmi tanács,16
áthelyezhető-e egy ügy bíróságok között,17 tisztázott-e a
közigazgatási, illetve bírósági fórumrendszer,18 a per
felfüggesztése alkalmas-e az ügy elvonására a törvényes
bírótól,19 törvényes bírótól elvonásnak minősül-e az
Legutóbb: 3039/2022. (I. 31.) AB végzés.
32/2002. (VII. 4.) AB határozat.
17
166/2011. (XII. 20.) AB határozat; 36/2013. (XII. 5.)
AB határozat.
18
3264/2014. (XI. 4.) AB határozat.
19
34/2014. (XI. 14.) AB határozat.
15
16

Európai Unió Bírósága eljárása kezdeményezésének
megtagadása,20 tanácsváltozás az eljárás során,21 bírák
nemzetbiztonsági ellenőrzés eredményeként történő
elmozdítása,22 bíróságnak minősül-e a szolgálati
bíróság,23 választottbíróság eljárása rendes bíróság
helyett,24 a felülvizsgálat kizártsága.25
Ezek között merült fel – előbb csak elvétve, aztán egyre
gyakrabban – az ügyelosztási rend jelentősége a
törvényes bíróhoz való jog érvényesülése során.26
Nyilván szerepe volt ebben a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.)
törvényes bíróhoz való jogot szabályozó 8–11. §-ainak.
A 8. § (2) bekezdése ugyanis úgy rendelkezik –
elfogadása óta változatlan szöveggel –, hogy „a törvény
által rendelt bíró az eljárási szabályok szerint a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon
működő, előre megállapított ügyelosztási rend alapján
kijelölt bíró”. A következő szakaszok ezt részletezik.
Mégsem lehet ennek tulajdonítani a fokozódó
érdeklődést, mivel hasonló szabályt már a régi Bszi. (az
1997. évi LXVI. törvény) is tartalmazott. Érdemes lenne
alaposan megkutatni, hogy milyen egyéb tényezők
hatottak ebben közre. Valószínűleg több ilyet lehet
azonosítani.
Nyilván az egyik hatás maga az Alkotmánybíróság
joggyakorlata. Mivel megerősödött és rögzült az
alkotmánybírósági határozatok indokolásában a
törvényes bíróhoz való jog egyik meghatározó
összetevőjeként az ügyelosztási rend hangsúlyozása, ez
lehetőséget kínált a panaszosoknak, hogy erre
hivatkozva próbálják elérni a jogerős vagy felülbírált
határozatok megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság
értelmezése szerint: „ (…) az Alaptörvény XXVIII. cikk
(1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz
való jog magában foglalja a törvény által felállított
bíróságra vonatkozó követelményt is, melyből
levezethető a törvényes bíróhoz való jog követelménye.
Ezt az alkotmányos elvet az Alkotmánybíróság (…) a
Bszi. szabályainak figyelembevételével részesítette
alkotmányos védelemben. A Bszi. a törvényes bíróhoz
való jogot úgy fogalmazza meg, hogy senki sem
vonható el törvényes bírájától [8. § (1) bekezdés], a
törvény által rendelt bíró pedig az eljárási szabályok
szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróságon működő, előre megállapított ügyelosztási
rend alapján kijelölt bíró [8. § (2) bekezdés]. Az
ügyelosztási rendet az objektivitás és a személytelenség
biztosítása, az önkényesség kizárása érdekében előző
évben állapítja meg a bíróság elnöke, amely a
tárgyévben kizárólag szolgálati érdekből vagy a bíróság
működését érintő fontos okból módosítható [9. § (1)
3037/2015. (II. 20.) AB végzés; 26/2020. (XII. 2.) AB
határozat, Indokolás [27].
21
3145/2015. (VII. 24.) AB határozat.
22
12/2017. (VI. 19.) AB határozat.
23
3357/2017. (XII. 22.) AB határozat; 3219/2018. (VII.
2.) AB határozat.
24
3385/2019. (XII. 19.) AB végzés.
25
3486/2021. (XI. 30.) AB végzés.
26
993/B/2008. AB határozat; 21/2014. (VII. 15.) AB
határozat, Indokolás [75]–[79]; 3004/2015. (I. 12.) AB
végzés; 3003/2019. (I. 7.) AB határozat; 3118/2019. (V.
29.) AB határozat; 3138/2019. (VI. 13.) AB végzés;
3320/2021. (VII. 23.) AB határozat; 3070/2022. (II. 25.)
AB határozat.
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bekezdés]. Ebből következik, hogy a bíró és az ügy
egymáshoz rendelése alkotmányosan csak előre
meghatározott, általános szabályok alkalmazásával,
objektív alapokon történhet (…) A törvényes bírótól
való elvonás tilalma – az önkényes ügyelosztási renddel
szemben – az eljárás résztvevőit megillető biztosíték,
aminek csak egyik eleme a Bszi. szabályaira épülő
szolgálati beosztás szisztémája. Annak megítélésekor
azonban, hogy a konkrét ügyben ki tekinthető törvényes
bírónak, ugyanilyen súllyal jönnek számításba – többek
között – az eljárási törvénynek a hatáskörre,
illetékességre, a jogorvoslati rendre és a tisztességes
eljárás követelményének biztosítására vonatkozó
további rendelkezései.”27
Ez az értelmezés mindenesetre könnyebb érvelési
lehetőséget kínál, mint az alkalmazott anyagi és eljárási
szabályok
értelmezésének
alkotmányellenessége.
Utóbbi jóval képlékenyebb, nem elegendő formális
hivatkozásokra támaszkodni. Az ügyelosztási rend
megsértése viszont könnyebben belátható vagy
kizárható. Az eredmény pedig azonos: megsemmisítés
esetén az ügyet valamelyik rendesbírósági fokon újra
kell tárgyalni, ez pedig már lehetőséget teremt az anyagi
jogi és eljárásjogi érvelés újragondolására.
Magyarország esetén vélhetően ilyen körülmény volt az
előző évtized elején felmerült igazgatási úton történt
(elsősorban büntető szakági) ügyáthelyezés lehetősége.
A jogszabályi felhatalmazás, amely a legfőbb ügyész és
az Országos Bírósági Hivatal elnöke számára
lehetőséget biztosított arra, hogy az ítélkezés
időszerűsége és az egyenletes ügyterhelés érdekében a
főszabály szerint hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróság helyett az ügyet más, hasonló
hatáskörű bíróságra áthelyezze, nagy vitákat váltott ki.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
ügyáthelyezést lehetővé tevő, időközben hatályon kívül
helyezett rendelkezések alaptörvény-ellenesek voltak,
ugyanakkor nemzetközi szerződésbe is ütköztek. A
döntés hosszan elemezte a törvényes bíróhoz való jogot
és ennek részeként az ügyelosztási rendet is.28 A vita,
annak lezárása és a lezáró határozat érvelése vélhetően
felhívta a figyelmet az ügyelosztási rend alkotmányos
jelentőségére és ennek gyakorlati alkalmazhatóságára.
Nincs ok feltételezni, hogy ne hatott volna közre ebben
a bíróságoktól eredő érdeklődés. Csak a legutóbbi, a
Kúriát kifejezetten érintő esetre hivatkozva az látszik,
hogy van hazai érdeklődés az ügyelosztási rend elveinek
meghatározására és törekvés az automatikus ügyelosztás
elérésére. Egy angolul29 és lényegében hasonló

3138/2019. (VI. 13.) AB végzés, Indokolás [7].
Továbbhivatkozva: 36/2013. (XII. 5.) AB határozat,
Indokolás [32]; 21/2014. (VII. 15.) AB határozat,
Indokolás [76]; 3357/2017. (XII. 22.) AB határozat,
Indokolás [40]; 36/2013. (XII. 5.) AB határozat,
Indokolás [33]; 21/2014. (VII. 15.) AB határozat,
Indokolás [75]; 3375/2017. (XII. 22.) AB határozat,
Indokolás [40].
28
36/2013. (XII. 5.) AB határozat, Indokolás [31]–[39],
[48]–[56].
29
VADÁSZ, Viktor–KOVÁCS, András György: A Game
Hacked by the Dealer, 2020. november 10.
https://verfassungsblog.de/a-game-hacked-by-thedealer/.
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tartalommal magyarul30 is megjelent írás egyenesen a
Kúria jogállami működését vonta kétségbe a tanácsok
összeállítása és az ügyelosztás rendje miatt. Nem
véletlen, hogy a kérdés hamarosan visszaköszönt a
Velencei Bizottság Magyarországot érintő legújabb
vizsgálataiban31 és az Európai Bizottság 2021. évi
Jogállamisági Jelentésében.32 Olyan jellegű külső
nyomást jelentett mindez, hogy a Kúria kénytelen volt
felgyorsítani az amúgy is ismert, a választási ügyekben
már régóta alkalmazott, és lépésről lépésre kiterjesztett
automatikus szignálást.33
A tapasztalatok vegyesek. Kétségtelen, hogy az
automatikus
ügyelosztás
megfelel
annak
a
követelménynek, amelyet az Alkotmánybíróság
megfogalmazott. Nem a bírót választja ki az
ügyelosztásra jogosult az ügyhöz, hanem az ügy a
száma alapján kerül az ügyelosztási rendben előre
kijelölt tanácshoz. Ugyanakkor az ügyelosztás rendje
indokolatlanul és egyoldalúan vált túlhangsúlyossá. Ezt
a bírák egy része is hasonlóan látja. Egyrészt gondot
okoz, hogy az automatizmus a szakosodás ellenében
hat. Valamennyi mozgásteret hagy az elkülönült és
nagyobb ügyérkezést mutató ügyszakok (referádák)
elkülönült kezelésére, de a kis szakterületek a
megszerzett tapasztalatra hivatkozva nem tarthatók
egyetlen tanácsnál (ellenkező esetben minden tanács
referádája zárttá válna, ami az automatizmust üresítené
ki). Vagyis itt választási kényszer van az automatizmus
és a specializáció között. Talán annyi distinkció tehető,
hogy a nagy létszámú, alsóbb fokú bíróságokon a
specializáció, a felsőbíróságokon az automatizmus lehet
elsődleges.
Az
automatikus
ügyelosztás
iránti
igény
túlhangsúlyozásának nemkívánatos mellékhatásaként az
a látszat is kialakulhat, hogy csak egyetlen ítélkező
tanács teljesen törvényes, független és pártatlan, az
összes többi, különösen pedig a tanácsokat kijelölő
vezető nem az. Ezt pedig nyilván elfogadhatatlan, még
látszatként is. Ennek ellenére nem tekinthetünk el attól,
hogy az ügyelosztási rend megalkotását minden bíróság
esetén törvény írja elő. Az ügyelosztási szabályok
tiszteletben tartásának pedig a Kúria a jogorvoslati
eljárásokban, de az Alkotmánybíróság és az európai
felsőbíróságok is egyre nagyobb jelentőséget
tulajdonítanak. Indokoltan vagy indokolatlanul mindez
az érdeklődés középpontjában áll. Nem kerülhető el
tehát, hogy átgondoljuk az ügyelosztási rendet és
különösen annak elveit. A Kúria két alapvető elvet
alkalmaz: a rögzített rendet és a szeniorátust. Ezek által
a törvények és az Alkotmánybíróság értelmezésének
megfelelően a ténylegesen eljáró tanácsok összetétele és
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KOVÁCS András György: Adalékok a Kúria első
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CDL-AD(2021)036.
32
SWD(2021) 714 final.
33
2021-ben: https://kuriakozadatok.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment
/ugyelosztasi_rend_2021.02.25.pdf; https://kuriakozadatok.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment
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a bírák személye tekintetében biztosítható az
előreláthatóság, a kiszámíthatóság és a nyilvánosság.
Végül itt kell megemlíteni egy egészen új fejleményt, a
bírói kinevezés hangsúlyossá válását. Kétségtelen, hogy
a Velencei Bizottság már egy évtizede kijelentette, hogy
erre is figyelmet kell fordítani, amikor a bírósági
függetlenséget vizsgáljuk.34 Az viszont ennek ellenére
nem volt előre látható, hogy nemzetközi bíróságok előtt
dől el, hogy konkrét ügyekben eljárt bírók kinevezése
törvényesnek tekinthető-e, ennek folytán az általunk
hozott döntések egyáltalán törvényesen felállított
bírósági döntésnek minősülnek-e. Az első fontos ügy az
Emberi Jogok Európai Bírósága előtt Izland ügyében
folyó eljárás volt, amelyben a Nagykamara
megállapította a 6. cikk sérelmét azáltal, hogy egy bíró
kinevezése körüli események miatt a bírói tanács,
amelyben a támadott döntést hozta nem minősül
törvényes bíróságnak.35 A döntés ugyan a szokásos
módon csak a konkrét ügyben érintett felek számára
fizetendő
elégtételt
vonta
maga
után
jogkövetkezményként, de hatása ennél jóval tágabb.
Megkezdődött az a korszak, amikor már messze nem
egy bírósági döntés dogmatikai helyessége a vita tárgya,
hanem az eljáró bíró személye. A döntést ugyanis
újabbak követték.
Az Európai Unió Bírósága egy Lengyelország elleni
korábbi döntésében36 már kijelentette, jogosult
megállapítani, hogy egy tagállami bíróság teljesíti-e a
függetlenség kritériumait. Ezt nyomban alkalmazta is,
és a lengyel fegyelmi bírósági rendszert nem minősítette
kellően függetlennek. Az Európai Bizottság és az
Európa
Tanács
közötti
példátlan
intézményi
összefonódás eredményeként a Velencei Bizottság
átvette és a nemzetközi jogra hivatkozva kötelezően
alkalmazandó kritériummá minősítette az uniós bíróság
értelmezését.37 Ilyen előzmény után nem lehetett
meglepő, hogy az Európai Unió Bírósága egy újabb
végzésében38 a bírói függetlenségre és pártatlanságra
hivatkozva úgy rendelkezett, hogy a törvény alapján
létrehozott lengyel fegyelmi bíróság működését fel kell
függeszteni. Ugyanezen okból később az Emberi Jogok
Európai Bírósága is megállapította a 6. cikk sérelmét.39
A jelenség hatását mutatja, hogy a bírói kinevezésről
itthon akadémiai doktori monográfia is készült.40 Ez a
folyamat nem veszélytelen. A jogállamiság, a bírói
függetlenség, a törvényes bíróhoz való jog nevében
történik mindez, de a bírók vagy bíróságok bírói
jellegének korlátlan megkérdőjelezhetősége bizonyosan
rombolja azt a tekintélyt, azt a közbizalmat, amelynek
érdekében
az
államszervezeten
belül
az
igazságszolgáltatás megkülönböztetett védelmet élvez.
Nem lesz tisztességesebb az eljárás attól, ha minden
34
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Guðmundur Andri Ástráðsson v. Iceland, application
no. 26374/18.
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Case of A.K. and others, C 585/18, C 624/18 and C
625/18.
37
CDL-PI(2020)002, 12–16., 20−23.
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C-791/19 R Commission v. Poland.
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Dolińska-Ficek and Ozimek v. Poland no. 49868/19,
57511/19.
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BADÓ Attila: A bírói függetlenség egyes garanciális
elemeinek összehasonlító vizsgálata (Akadémiai
nagydoktori thesis), Szegedi Tudományegyetem,
Szeged, 2018.
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korlát nélkül lehet a bírói eljárások tisztességtelenségére
hivatkozni.
VI. Összefoglalás helyett
A fenti fejleményeket talán úgy lehet a legrövidebben
összefoglalni, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog
klasszikus, az eljárási törvényekben részletezett
összetevői mellett arra is figyelnie kell a hibamentesen
kinevezett és az ügyelosztási rendben egyre precízebb
feltételek mellett kijelölt bírónak, hogy mindkét fél
számára nyilvánvalóan pártatlan és szabályos eljárásban
az anyagi és az eljárási jogokat az Alaptörvénnyel
összhangban értelmezze és alkalmazza. Ellenkező
esetben az eljárása nem lesz tisztességes, ami a
döntésének megsemmisítését vonja maga után.
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Dr. Mezei Kitti
Az információs rendszer vagy adat megsértése
a bírói gyakorlat tükrében
Absztrakt

A kiberbűnözés olyan dinamikusan változó terület,
amely mind a büntetőjogi szabályozást, mind a
jogalkalmazást kihívások elé állítja. A szerző
részletesen elemzi az információs rendszer vagy adat
megsértése
bűncselekmény
hazai
büntetőjogi
szabályozását. A tanulmányban olyan aktuális
témaköröket érint, mint például az etikus hacking
kérdése, valamint az egyes kibertámadások (például a
hacker- vagy DDoS-támadás, a számítógépes vírusok)
büntetőjogi minősítése, és összefoglalja a vonatkozó
bírói gyakorlatot.
The information system or data breach offence in the
light of judicial practice
Abstract
Cybercrime is a dynamically changing area that
challenges both criminal law legislators and legal
practitioners. The author provides a detailed analysis of
the domestic criminal law regulation of the information
system or data breach offence. The paper covers current
topics such as the issue of ethical hacking and the
criminal classification of specific cyber-attacks (e.g.
hacking or DDoS attacks, computer viruses) and
summarises the relevant judicial practice.
I. Bevezetés
A kiberbűnözés az Egyesült Államokban az 1970-es, a
nyugat-európai országokban az 1980-as, a közép- és
kelet-európai régióban pedig az 1990-es évektől indult
dinamikus növekedésnek. A nemzetközi és hazai
szakirodalom
a
kiberbűnözést
egyaránt
gyűjtőfogalomként kezeli: egyrészt olyan új típusú
bűncselekményekről beszélhetünk, amelyek kizárólag
az információs rendszerek segítségével követhetők el és
olyan speciális védett jogi tárggyal rendelkeznek, mint
amilyen az információs rendszer vagy adat (például az
információs
rendszer
elleni
bűncselekmények).
Másrészt
idetartoznak
azok
a
hagyományos
bűncselekmények is, amelyek sokkal könnyebben
elkövethetők az új eszközök segítségével, és az
információs rendszer mint az elkövetés eszközeként
jelenik meg (például csalás, pénzmosás és zsarolás
stb.).1 A tanulmányban azonban kizárólag a szűkebb
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A szóhasználat és a csoportosítás tekintetében a
szakirodalom korántsem egységes, így olvashatunk
kiber-, internetes, számítógépes, illetve informatikai
bűncselekményekről is. Lásd GRABOSKY, Peter:
Cybercrime, Oxford University Press, Oxford, 2016, 8–
9.; BRENNER, Susan W.: Cybercrime – Criminal Threats

értelemben vett kiberbűnözéssel foglalkozom, ezen
belül a hazai szabályozás szerinti információs rendszer
vagy adat megsértése bűncselekményt vizsgálom: a
szabályozás történetét, valamint a hatályos tényállást és
a vonatkozó bírói gyakorlatot.
Az új típusú bűnözést a büntetőjogi szabályozás oly
módon követte, hogy az 1980-as évek második felében
a hazai Büntető Törvénykönyvbe először a
számítógépes csalás tényállását iktatták be, amelynek
megfogalmazásakor
a
hagyományos
csalás
tényállásának szerkezetét követték, beépítve a
magatartások megtévesztő jellegét és a jogtalan
haszonszerzési célzatot. Kezdetben a Legfelsőbb
Bíróság döntése például befejezett csalásként értékelte
azt
a
büntetendő
magatartást,
amikor
a
számítógépkezelő terhelt az őt terhelő hátralék összegét
valótlan adat betáplálásával egyenlítette ki.2
Rövid időn belül azonban egy új és önálló tényállás
megalkotása vált szükségessé, ezért a számítógépes
csalást az 1978. évi IV. törvény (régi Btk.3) 300/C. §ába iktatták be. Emellett beemelték a bankkártyával
elkövetett tényállásokat is, amelyek ugyancsak a
számítástechnikai eszközökkel elkövetett, illetve azok
ellen irányuló bűncselekmények büntethetőségét
teremtették meg. Már ebben az időszakban is felmerült
a számítógépes adatok kikémlelésének szankcionálása,
illetve
az
„elektronikus
betörés”
önálló
bűncselekménnyé
nyilvánítása.
Azonban
még
hiányoztak a számítógépes elkövetéssel kapcsolatos
speciális definíciók is, mint például a számítógépnek, a
számítógépes adatnak és az adatfeldolgozásnak a
fogalma.
Végül a Budapesti Egyezményben4 foglalt büntetőjogi
rendelkezésekkel összhangban léptette életbe a 2001.
évi CXXI. törvény a számítástechnikai rendszer és
adatok elleni bűncselekmény (1978. évi Btk. 300/C. §),
valamint a számítástechnikai rendszer védelmét
biztosító technikai intézkedés kijátszása elnevezésű
bűncselekmények (1978. évi Btk. 300/D. §) tényállásait,
ami koncepcionálisan új szabályozást teremtett. Ezeket
a bűncselekményeket azonban ekkor még A gazdasági
bűncselekmények című XVII. fejezetben helyezték el, de
ez a megoldás kritika célpontjává vált, aminek oka az
volt, hogy nem juttatta megfelelően kifejezésre a
védendő értékek sokféleségét.
A számítógépes csalás helyébe iktatott új tényállás már
büntetni rendelte a számítástechnikai rendszerbe történő
jogosulatlan belépést, valamint a számítástechnikai
rendszer és az abban tárolt, feldolgozott, kezelt vagy

From Cyberspace, Praeger, Santa Barbara, CA, 2010,
39–47.; NAGY Zoltán András: Bűncselekmények
számítógépes környezetben, Ad Librum, Budapest,
2009; SZABÓ Imre: Informatikai bűncselekmények, In:
Az informatikai jog nagy kézikönyve (szerk.: Dósa
Imre), Complex, Budapest, 2008, 547.; PARTI Katalin–
KISS Tibor: Az informatikai bűnözés, In: Kriminológia
(szerk: Borbíró Andrea), Wolters Kluwer, Budapest,
2017, 491–493.
2
BH 1989.184.
3
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről.
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Az Európa Tanács Budapesten, 2001. november 23-án
kelt Számítástechnikai bűnözésről szóló egyezménye,
amelyet a 2004. évi LXXIX. törvénnyel hirdettek ki
Magyarországon.
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továbbított adatok sértetlensége elleni cselekményeket
is. Ezt kiegészítette a számítástechnikai rendszer
védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása,
amely már az alapcselekmények elkövetését lehetővé
tévő
feltételek
biztosítását
is
sui
generis
bűncselekményként rendelte büntetni.5 A Btk.6 – a
2013-as irányelvnek megfelelően,7 eleget téve a
jogharmonizációs kötelezettségnek – átalakította az
informatikai
bűncselekményekre
vonatkozó
szabályozást mind elnevezésében, mind tartalmilag,
mert már a gazdasági bűncselekményektől elkülönítve,
a XLIII. fejezetbe került A tiltott adatszerzés és
információs rendszerek elleni bűncselekmények címmel.
A korábbi számítástechnikai rendszer terminológia
helyébe az információs rendszer lépett.
II. Az információs rendszer vagy adat megsértése
bűncselekmény tényállása és a gyakorlatban
előforduló esetei
E tanulmányban részletesen elemzem a Btk. 423. §-a
szerint büntetendő információs rendszer vagy adat
megsértését a bírói gyakorlat tükrében. E deliktum jogi
tárgya az információs rendszerek megfelelő,
biztonságos működéséhez és a bennük tárolt,
feldolgozott, továbbított adatok megbízhatóságához,
hitelességéhez, valamint titokban maradásához fűződő
társadalmi-gazdasági
érdek.
Lényeges
azonban
kiemelni, hogy ez a tényállás továbbra is csak a
számítástechnikai jellegű, szoftveres úton elkövetett
támadások ellen biztosít büntetőjogi védelmet. A
számítógép mechanikus védelmét ma is a rongálás
törvényi tényállása látja el.8 A büntetőkódex három
külön fordulattal határozza meg a bűncselekmény
elkövetési magatartásait és valamennyi fordulat
elkövetési tárgya az információs rendszer – amelynek
betöltött funkciója a meghatározó –, illetve a
számítógépes adat. Az információs rendszer minden
olyan berendezés – vagy egymással kapcsolatban lévő
ilyen berendezések összessége –, amely automatikusan
végez adatfeldolgozást, azaz adatok bevitelét, kezelését,
tárolását, továbbítását látja el [Btk. 459. § 15. pont]. Ez
azt jelenti, hogy nem szűkíti le a fogalmi kört kizárólag
a számítógépekre (személyi számítógépekre), hanem az
új meghatározás alkalmasabb annak kifejezésére, hogy
szélesebb eszközkör tartozik ide – az olyan újabb
eszközök is, mint a táblagépek, az okostelefonok vagy
az egyéb, adattovábbítást és kapcsolatfelvételt biztosító
informatikai berendezések –, és ez a kör idővel még
bővülni fog.9 Adatnak minősül az „információs
MOLNÁR Gábor: XLIII. fejezet – Tiltott adatszerzés és
az információs rendszer elleni bűncselekmények, In:
Magyar büntetőjog – Kommentár a gyakorlat számára
(szerk.: Kónya István), HVG–ORAC Lap- és
Könyvkiadó, Budapest, 2016, 971–972.
6
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről.
7
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/40/EU
irányelve (2013. augusztus 12.) az információs
rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi
kerethatározat felváltásáról. HL L 218/8. 2013.08.14.
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rendszerben tárolt, kezelt, feldolgozott vagy továbbított
tények, információk vagy fogalmak minden olyan
formában való megjelenése, amely információs rendszer
általi feldolgozásra alkalmas”, ideértve azt a programot
is, amely biztosítja valamely funkció végrehajtását az
információs rendszer által [Btk. 423. § (5) bekezdés].
A Btk. 423. § (1) bekezdése értelmében, aki információs
rendszerbe az információs rendszer védelmét biztosító
technikai intézkedés megsértésével vagy kijátszásával
jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága
kereteit túllépve vagy azt megsértve bent marad, vétség
miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Az (1) bekezdésben meghatározott enyhébb súlyú
alapeset az információs rendszerbe történő jogosulatlan
belépést avagy hacking jellegű magatartásokat
nyilvánítja büntetendő cselekménnyé. A bűncselekmény
megállapításához szükséges, hogy az információs
rendszer technikai intézkedéssel biztosított védelemmel
legyen ellátva, és ez a védelem aktív legyen, azaz
rendelkezzen például felhasználói azonosítóval és
jelszóval, tűzfallal vagy egyéb védelemmel. Továbbá az
elkövetési mód meghatározása szerint a bűncselekmény
megvalósul, ha a belépés a védelmi intézkedés
megsértésével vagy kijátszásával történik, például a
biztonsági rendszer hiányosságait kihasználva lépnek be
jogosulatlanul vagy a jogosult jelszavával, belépési
kódjával, amelynek megszerzési módja azonban
közömbös
(például
történhet
megtévesztéssel,
kifürkészéssel, kódtörő programmal, pszichológiai
manipulációval avagy social engineering támadással,
vagy elképzelhető, hogy a felhasználó hanyagsága
folytán jut hozzá az elkövető).
A kiberbiztonságban a leggyengébb láncszem az ember.
Az esetek döntő többségében ugyanis minden sikeres
támadás mögött a sértetti közrehatás áll, és éppen ezért
az elkövetők gyakran előnyben részesítik a social
engineering támadásokat – mint például az
adathalászatot (phishing) – a technikai jellegű
megoldások alkalmazása helyett. Kevin D. Mitnick
szerint a pszichológiai manipuláció könnyedén
megkerüli a technológiai akadályokat (például tűzfalat
vagy egyéb védelmet) a befolyásolás és megtévesztés
segítségével.
Az egyes hacking jellegű cselekmények mögött
leggyakrabban a következő motivációk húzódnak:
hozzáférés az információhoz, az adat megváltoztatása,
illetve törlése, valamint az információs rendszer
használata.10 A jogosulatlan belépés további büntetendő
magatartásokat segíthet elő, például az „ellopott”
szenzitív adatokkal a sértetteket zsarolhatják. Más
esetekben az adatokat további csalás jellegű
magatartásokhoz használják fel, többek között
adathalászathoz.
A jogosulatlan belépés tipikus eseteként említhető az
ún. wardriving vagy wireless hacking (piggybacking), a
vezeték nélküli hálózatok jogosulatlan használata. A
Wi-Fi-kapcsolatok kialakításának több formája van: a
nyilvános hálózatokhoz bárki szabadon csatlakozhat
mindenféle korlátozás nélkül. Nyilvános, de zárt
hálózatok is rendelkezésre állhatnak, amelyek esetében
egy speciális szoftver gondoskodik arról, hogy a
hálózatot egy kód ismeretében lehet használni
10
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korlátozott ideig. A privát hálózatok esetében a
hozzáférést titkosítják, általában tűzfal és jelszó
használatával korlátozzák. Ezeket a hálózatokat saját
használatra alakították ki jelszóvédelemmel, ezért
kizárólag a jelszó ismeretében lehet csatlakozni
hozzájuk. Azonban előfordul, hogy a tulajdonos
akaratlanul védelem nélkül, „nyitva” hagyja a hálózatot.
Ha a felhasználó az adatforgalom után fizet a
szolgáltatója felé, akkor jelentős kárt okozhat nála a
jogosulatlanul rácsatlakozó személy. A Wi-Fi-hálózatok
további veszélyforrást jelentenek, mert rajtuk keresztül
jogosulatlanul be tudnak lépni az információs
rendszerekbe, illetve lehetőség van a hálózaton
keresztül továbbított kommunikáció kifürkészésére is.
Azonban a hálózatot jogosulatlanul használó személy
csak akkor valósítja meg a 423. § (1) bekezdését a „WiFi-lopással”, ha a hálózat aktív védelemmel van ellátva
és ezt sérti meg, különben nem.11
A jogosulatlan hozzáféréssel az elkövető célja továbbá
az is lehet, hogy több számítógépet felhasználva a
közbeiktatásuk révén elrejtse személyazonosságát, a
bűncselekmény elkövetésének helyét, vagy éppen
bűncselekmények
elkövetésére
használja,
így
gyermekpornográf tartalmakhoz való hozzáférésre vagy
spam küldésére, amire különösen alkalmasak a
nyilvános Wi-Fi hozzáférési pontok (hotspot).12
A bűncselekmény nem célzatos, ezért az elkövetésnek
nem feltétele az sem, hogy haszonszerzési, károkozási
vagy egyéb hasonló célzattal történjen. Az sem
követelmény továbbá, hogy az információs rendszerben
tárolt adaton az elkövető később bármilyen műveletet
végezzen, vagy akár a rendszer működését akadályozza.
Tehát már önmagában a jogosulatlan belépés is
büntetendő (mere hacking). Amennyiben ezt további
jogosulatlan műveletek követik – például adatok törlése,
hozzáférhetetlenné tétele –, akkor a következő
bekezdések egyik fordulata valósul meg, a súlyosabb
jogtárgysértésre figyelemmel.13
Érdekességként
megemlítendő
az
első
nagy
médiavisszhangot keltő hazai hackerügy, az Elenderper. 1999 decemberében az elkövetők beléptek a
szolgáltató
rendszerébe,
feltelepítettek
egy
lehallgatóprogramot, és így megszerezték az Elender
mintegy 35 ezer ügyfelének azonosítóját. A jelszavak
birtokában a cég honlapját kicserélték egy maguk által
szerkesztettre, amelyen közzétették a birtokukba jutott
felhasználói jelszavakat. A cég emiatt kénytelen volt
leállítani a szervert, ezáltal a több ezer ügyfél által
igénybe vett szolgáltatások szüneteltek. Miután az
elkövetők birtokába jutott a cég egyik informatikai
igazgatójának jelszava, nyilvánosságra tudtak hozni
rendszergazda-jogosultságot biztosító jelszavakat is,
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elkövetési tárgya? Bűnügyi Szemle, 2008/1, 42–49.;
GELÁNYI
Anikó–CSEPELY-KNORR
Tamás:
A
jogosulatlan wifi használat minősítése, avagy ha nyitva
van az ajtó, akkor bemehetek? Infokommunikáció és
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akkor emiatt már három napra leállt a teljes rendszer. 14
A hatályos szabályozás szerint az elkövetők
bűncselekményt valósítottak meg, azonban a
cselekmény elkövetésének időpontjában az 1978. évi
Btk. még nem szabályozta az informatikai
bűncselekményeket, ezért az ügyészség közérdekű üzem
működésének megzavarása és magántitok jogosulatlan
megismerése miatt emelt vádat, de ez alól a bíróság
másodfokon felmentette az elkövetőket. A bíróság
ágazati szabályt hívott segítségül a Btk. tényállásának
értelmezésére: annak eldöntésére, hogy az internetszolgáltató távközlési üzemnek minősül-e. Az ágazati
jogszabály azonban a távközlési szolgáltatások közé
sorolta az internet-szolgáltatást, a bíróság mégis
megszorítóan értelmezte a Btk. közérdekű üzem
fogalmát. Indokolása szerint, ha a jogalkotó az
internetszolgáltatót is közérdekű üzemnek tekintette
volna, úgy szerepeltette volna a taxációban. A
törvényhozó
szándéka
a
közérdekű
üzem
megfogalmazásakor még nem terjedt ki (a technikai
fejlettségnek korabeli fokán nem terjedhetett ki) az
internetszolgáltatóra. A bíróság szerint pedig a
jogalkotói szándék nem értelmezhető kiterjesztően, a
megváltozott jogviszonyokat mindenképpen jogi
szabályozással kell követni, ami azóta meg is történt.15
A jogosulatlan belépéssel kapcsolatban fontos az etikus
hacking kérdéskörét is áttekinteni a hazai szabályozás
fényében: ez különösen aktuálissá vált, mert az elmúlt
években több magyarországi esetre is fény derült,
amelyek éles vita tárgyát képezték.
Az első eset során egy fiatal hacker ötven forintért vett
bérlettel mutatott rá a BKK és T-Systems által
üzemeltetett e-jegyrendszer hiányosságára, ami végül
feljelentéssel zárult a jegyértékesítési rendszert ért
informatikai támadás miatt. Vádemelésre végül nem
került sor, mert az ügyészség megállapította, hogy a
hacker célja valóban a biztonsági rés feltárása és ennek
közlése volt a BKK felé. A rendszerhibáról való
kétséget kizáró meggyőződéshez szükség volt a vásárlás
befejezésére. Mindezekre tekintettel az ügyészség
szerint a cselekmény nem volt veszélyes a társadalomra,
ami a bűncselekmény megállapításának a feltétele.
Emellett a hacker bejelentése közérdekű bejelentésnek
minősül, ez pedig a büntethetőséget kizáró ok.16
A másik esetben egy programozónak tanuló hallgató a
Magyar Telekom oldalán található nyilvános
dokumentumban talált információk alapján jutott hozzá
egy rendszergazdai jelszóhoz, amellyel hozzá tudott
férni a Telekom teljes belső hálózatához és erről a
biztonsági résről később tájékoztatta a céget. Ezt
követően azonban további, újabb sebezhetőséget talált,
és ezt kihasználva lépett be újból a rendszerbe, a vállalat
kifejezett kérése ellenére, aminek eredményeképpen a
Telekom ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. Az
ügyészség vádat emelt az információs rendszer
megsértéséért, méghozzá annak minősített esetéért, mert
a meghackelt szerver a hírközlő hálózat része volt, ezért
VARGA Árpád: Az informatikai bűnözés fogalmi
meghatározása, csoportosítása és helye a hazai
jogfejlődésben, In Medias Res, 2019/1, 163–164.
15
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16
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a Btk. 459. § (1) bekezdésének 21. pontja alapján
közérdekű üzemnek minősül.17 Végül a Szolnoki
Járásbíróság
információs rendszer vagy adat
folytatólagosan elkövetett megsértése bűntettében
mondta ki bűnösnek a hackert, és hatszázezer forint
pénzbüntetésre ítélte jogerős döntésében.
Mindezekre tekintettel a bírónak a konkrét esetben joga
van megvizsgálni, hogy ha a törvényi tényállást
kimerítette ugyan az illető, van-e olyan társadalmilag
fontos és méltányolható érdek, amely miatt a
cselekmény jogellenessége hiányzik, és ezért nem
veszélyes a társadalomra.18 Karsai Krisztina szerint
büntetőjogi értelemben azt kell vizsgálni, hogy mihez
fűződik nagyobb társadalmi érdek: a személyes adatok
biztonságához vagy a biztonsági rések fenntartásához. A
bíró tehát vizsgálja ezt a kérdést, és a bizonyítékok
alapján kialakult meggyőződése szerint megállapíthatja
a társadalomra veszélyesség hiányát, s így felmentheti
az illetőt. Azonban az e tevékenység mögött húzódó
szándékot is mindig figyelembe kell venni.
Ambrus István véleménye szerint a bíróság a vizsgálat
tárgyává teheti például azt is, hogy a terhelt eljárása
tekinthető-e közérdekű bejelentésnek vagy sem.19
A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a
figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a
közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja,
vagyis a bejelentő jelen esetben a közérdek védelme
érdekében realizálja magát az elkövetési magatartást. A
közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
A hacker kifejezést általában azokra az informatikai
szakemberekre használják, akik kiemelkedően magas
fokú szaktudással és gyakorlattal rendelkeznek.20 Az
egyik legnépszerűbb nézet szerint a hackerek között
különbséget lehet tenni aszerint, hogy milyen
szándékkal törik fel a rendszert. Ez alapján beszélhetünk
az ún. white hat vagy fehér kalapos hackerekről, akik
jóhiszeműen tesztelik az adott rendszer biztonságát és
sebezhetőségét. Emellett vannak az ún. black hat vagy
fekete kalapos hackerek, illetve más elnevezés szerint a
crackerek, akik többek között azért hatolnak be a
rendszerbe, hogy kárt okozzanak, vagy hozzájussanak
az értékes információkhoz. Végül az utolsó csoportot
Válasz a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
„etikus”
hacker
ügyében
tett
állításaira.
https://bit.ly/3uRqF5u (2022. március 22-i letöltés).
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képezik az ún. grey hat vagy szürke kalapos hackerek,
akik nehezen behatárolható módon valahol az előző két
csoport között helyezkednek el. A bemutatott
terminológiák használata azonban vitatható. Általában
egyetértés van a tekintetben, hogy az etikus hackerek
tevékenysége a fehér kalapos csoportba tartozik,
azonban nehezíti a helyzetet, hogy hiányzik ennek a
megfelelő szabályozása, valamint nincs kialakítva egy
széles körben elfogadott gyakorlata.
Ezt a problémakört közelebbről megvizsgálva felmerül
a kérdés, hogy a jogosultság hiánya esetén
beszélhetünk-e egyáltalán etikus hackelésről. Steven
Furnell rámutat, hogy a „biztonság fejlesztése”
érdekében végzett hacking megítélése esetén a fő kérdés
az, mi történik a megszerzett információval.
Amennyiben ezt a hacker diszkréten bejelenti a cégnek,
akkor az etikus hozzáállásnak tekinthető. Azonban, ha a
nagy nyilvánosság előtt tárja fel a biztonsági rést, akkor
ez a részéről nehezen tekinthető etikusnak, különösen
azért, mert ezzel felhívja figyelmet a rendszerben
található hibára, de facto arra, hogy mások is használják
ki a rendszer sebezhetőségét. A hazai Kormányzati
Eseménykezelő Központ (GovCERT) például bárki
számára lehetőséget biztosít az általa észlelt
sérülékenységek anonim bejelentésére.
Furnell szerint további megválaszolandó kérdésként
merül fel, hogy egy diszkrét bejelentés esetén is
etikusnak tekinthető-e, ha a rendszerbe valaki engedély
nélkül belép, és mindezt úgy teszi, hogy más
informatikai műveletet nem végez. Álláspontja szerint a
hacker ebben az esetben is hátrányt okozhat a
jogosulatlan hozzáféréssel anélkül, hogy a rendszerben
bármit megváltoztatna vagy megzavarná annak a
működését, ellenben például könnyedén láthat olyan
szenzitív információt (például személyes adatot vagy
üzleti titkot), amellyel később visszaélhet.21
A fentiekre tekintettel a jogosulatlan belépés azon
esetei, amelyek károkozási szándék nélkül történnek, jó
példaként szolgálnak a szürke kalapos hackelésre. A
fehér kalapos típusa pedig kizárólag azokra az esetekre
korlátozódik, amikor a hacker erre kifejezetten speciális
vagy általános felhatalmazást kap. Ezért azok a
személyek, akik csak saját elhatározásukból, jogosultság
hiányában keresnek programhibákat vagy biztonsági
réseket, nem tekinthetők etikus hackernek, hanem csak
azok, akik rendelkeznek jogosultsággal valamilyen
formában (például az információs rendszer tulajdonosa
kifejezetten megbízza őket a rendszer tesztelésével és
támadásával).
A Btk. 423. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében a
második alapesetet valósítja meg, aki az információs
rendszer működését jogosulatlanul vagy jogosultsága
kereteit megsértve akadályozza, bűntett miatt három
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A törvény azonban nem határozza meg a releváns
elkövetési magatartásokat, ezért tényállásszerű lehet
bármely cselekmény, amely az információs rendszer
működésének
akadályozását
eredményezi.
Akadályozáson nem kizárólag azt kell érteni, hogy a
rendszer nem működik, vagy nem megfelelően
működik, hanem azt is, ha nem alkalmas a feladata
21
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43–45.
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ellátására. Ha az információs rendszer például
közhiteles nyilvántartás vagy más, az adatok hiteles
igazolására szolgáló nyilvántartás, akkor akár a valótlan,
akár
a
valódi
adat
jogosulatlan
bevitele,
megváltoztatása,
törlése
e
nyilvántartások
rendeltetésszerű használatát, működését is gátolhatja.
Az elkövető tudatának át kell fognia azt a tényt, hogy
cselekményével
jogosulatlanul
akadályozza
az
információs rendszer működését. Az elkövetési
magatartás megkezdésével a kísérlet valósul meg, és az
akadályozás bekövetkezésével válik befejezetté. A
bűncselekmény e fordulatát nemcsak az adatok
bevitelére, megváltoztatására, törlésére és egyéb
műveletek végzésére jogosulatlan személy, hanem arra
jogosult személy is elkövetheti, azonban ennek feltétele,
hogy
a
beavatkozást
szándékosan
nem
a
jogosultságának keretei között, nem a rendeltetésének
megfelelően, hanem a rá vonatkozó rendelkezések
megsértésével végezze. A jogosulatlan akadályozásra
leggyakoribb esetként a DDoS-támadások22 említhetők.
A honlaprongálás (defacement) is e fordulat szerint
minősül, ha a weboldal tartalmát alakítják át, írják felül
a saját – szöveges vagy vizuális – tartalommal.
A támadások másik gyakori típusát a különféle
malware-ek, vagyis rosszindulatú programok képezik
(például számítógépes vírusok és férgek, valamint trójai
és
kémprogramok),
amelyeket
az
elkövetők
továbbítanak, megfertőzve a gyanútlan felhasználók
rendszereit.
Amennyiben a jogosulatlan belépést követően olyan
meg nem engedett műveleteket hajt végre az elkövető,
amelyek akadályozzák az információs rendszer
működését vagy adatmanipulációt eredményeznek,
akkor a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
fordulatot valósítja meg, például ha az információs
rendszer adatfeldolgozásának eredményét a vírusok
becsempészésével tudatosan befolyásolja, és ezáltal a
programok működésképtelenné válnak.23
A Btk. 423. § (2) bekezdésének b) pontja szerint az, aki
az információs rendszerben lévő adatot jogosulatlanul
vagy jogosultsága kereteit megsértve megváltoztat, töröl
vagy hozzáférhetetlenné tesz, bűntett miatt három évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A szankcionált elkövetési magatartások a következők:
az adat megváltoztatása, törlése vagy hozzáférhetetlenné
tétele. Az adat megváltoztatásán az adat tartalmának
bármilyen módon történő módosítását értjük, amely
megvalósulhat az adat felülírásával, kiegészítésével
vagy részleges törlésével. A törlés az adat
A szolgáltatásmegtagadással járó támadás olyan
támadási forma, amelynek célja az információs
rendszerek,
szolgáltatások
vagy
hálózatok
erőforrásainak oly mértékű túlterhelése, hogy
elérhetetlenné váljanak, vagy ne tudják ellátni az
alapfeladatukat. Az ilyen elektronikus támadást intézők
a jogosult felhasználókat akadályozzák a szolgáltatás
igénybevételében (például e-mail, banki vagy egyéb
fiókokhoz való hozzáférés, vagy a weboldal elérése) –
innen a szolgáltatásmegtagadással járó elnevezés is –,
amelynek leggyakoribb formája, hogy a webszerver
elérését és rendeltetésszerű használatát gátolja a
mesterségesen generált és megnövelt adatforgalommal.
www.cert-hungary.hu/ddos (2022. március 20-i
letöltés).
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megsemmisítését, teljes eltávolítását jelenti. Az adat
hozzáférhetetlenné tétele esetén nem valósul meg törlés,
a rendszer továbbra is tárolja, de az elkövető az adat
elérhetőségét akadályozza meg például azzal, hogy
jelszóval védett könyvtárban elrejti, titkosítja az
adatállományt – mint például a zsarolóvírusok24
esetében történik –, vagy az általa ismert helyre (FTP-,
cloud-, RAID-szerverre) másolja.
A törvény már egyetlen adat megváltoztatását, törlését
vagy hozzáférhetetlenné tételét büntetni rendeli. Az adat
megváltoztatásának, törlésének, hozzáférhetetlenné
tételének szándékos előidézésén túl a cselekmény
tényállásszerűségének a megállapításához szükséges
még, hogy e magatartásokat a megfelelő jogosultság
(engedély) hiányában, illetve a jogosultság kereteit
megsértve kövessék el (például rendszergazdai
jogosultság).
A bűncselekmény az adat bármilyen módon történő
módosításával befejezetté válik. Nem szükséges, hogy a
cselekmény
az
adatfeldolgozás
eredményét
befolyásolja, vagy bármely egyéb hátrányos fejlemény
bekövetkezzen. Azonban megemlítendő, hogy e fordulat
keretében az adatbevitel önmagában nem büntetendő,
csak akkor, ha további nem kívánt következményekhez
vezet, például akadályozza az információs rendszer
működését [Btk. 423. § (2) bekezdés a) pont], valamint
ha jogtalan haszonszerzésért végzik, és ezzel kárt
okoznak (Btk. 375. §).
III. Az információs rendszer vagy adat megsértése és
a bírói gyakorlat
A Legfelsőbb Bíróság ezt az elkövetési magatartást
állapította meg abban az ügyben, ahol az ETR-ben
(Egységes Tanulmányi Rendszer) a nem teljesített
vizsgát jelölő adatot az elkövető eredményes vizsgára
változtatta meg, és ehhez a megfelelő érdemjegyet is
hozzárendelte.
Az
1978.
évi
Btk.
szerinti
számítástechnikai
rendszer
és
adatok
elleni
bűncselekmény tényállását valósította meg (de lege lata
az információs rendszer vagy adat megsértése) a
főiskola számítástechnikai hálózatának felügyeletét
ellátó
informatikusa,
aki
a
hallgatók
vizsgakötelezettségét és vizsgaeredményeit nyilvántartó
számítástechnikai rendszerben levő adatok jogosulatlan
A legnagyobb veszélyt az elmúlt években a
zsarolóvírusok
(ransomware
vagy
cryptoware)
jelentették, mely kártékony programok úgy működnek,
hogy a megfertőzött információs rendszeren tárolt
fájlokat, akár a teljes adatállományt letitkosítják, ezáltal
a sértett számára elérhetetlenné teszik azokat, majd
rendkívül magas, akár milliós nagyságrendű váltságdíjat
követelnek a helyreállító, titkosítást feloldó kódért
cserébe. A szoftver fizetési határidőt is szabhat,
amelynek lejárta után akár végérvényesen elérhetetlenné
teszik az adatokat. Az elkövetők kilétének megismerése
szinte lehetetlen, mert a váltságdíjat általában a nehezen
lenyomozható ún. kriptovalutában – például bitcoinban
– kérik, amelynek kifizetése sem garancia arra, hogy a
titkosítást feloldják. Lásd erről bővebben CUSTERS,
Bart–OERLEMANS, Jan-Jaap–POOL, Ronald: Laundering
the Profits of Ransomware: Money Laundering Methods
for Vouchers and Cryptocurrencies, European Journal
of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2020,
121–152.
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megváltoztatásával a vizsgát az előírás ellenére nem
teljesítő hallgatóval kapcsolatban olyan adatokat
rögzített a rendszerben, amelyek szerint a hallgató a
meghatározott tantárgyból eredményes vizsgát tett.25
Az információs rendszer vagy adat megsértésének
bűncselekménye alapesetének három fordulata egymás
mellett, illetve egymást követően is megvalósulhat. Az
azonos jogtárgysértés a valódi alaki halmazat
megállapítását rendszerint kizárja. A különböző
alkalmakkal elkövetett, egymással összefüggésben nem
álló cselekmények esetén azonban a valódi anyagi
halmazat megállapítását nem zárja ki önmagában az a
körülmény, hogy az egyes bűncselekményeket azonos
információs rendszer használatával (felhasználásával,
sérelmével) hajtották végre.
A bűncselekmény alanya a belépésre jogosultsággal nem
rendelkező személy lehet, illetve a másik fordulat
szerint olyan személy, aki rendelkezik az információs
rendszerhez való hozzáféréshez engedéllyel, de ennek
kereteit túllépi. Előbbi esetben az elkövetők kívülálló
személyekként követik el a bűncselekményeket, mint
például a vállalatok rendszere ellen külső támadást
indító hackerek, míg a jogosultság kereteinek túllépése
esetén olyan engedéllyel rendelkező, bennfentes
személyekről van szó, mint például az alkalmazottak,
akik e minőségükben élnek vissza a céges információs
rendszer használatával. A büntetőjogi felelősségre vonás
szempontjából nincs különbség a kettő között, e
bűncselekmény elkövetési magatartásait jogosulatlanul
kell elkövetni: a Budapesti Egyezmény és 2013-as
irányelv értelmében jogosulatlannak minősül minden
olyan magatartás – ideértve a belépést, beavatkozást
vagy adatmanipulációt is –, amelyet a rendszernek vagy
a rendszer részének tulajdonosa vagy egyéb jogosultja
nem engedélyezett. Ha a bűncselekmény objektív
kritériumai teljesülnek, de a cselekményt nem jogsértő
szándékkal követték el, például az érintett személy nem
tud arról, hogy az adott hozzáférés jogosulatlannak
minősül, vagy az információs rendszerek tesztelésével,
illetve védelmével bízták meg (például egy cég kijelöl
valakit a biztonsági rendszere tesztelésére). Ezenkívül
az információs rendszerekhez való hozzáférést
felhasználói szabályzat vagy szolgáltatási feltételek
révén korlátozó szerződéses kötelezettségek vagy
megállapodások, valamint a munkáltató információs
rendszereihez való magáncélú hozzáféréssel és azok
magáncélú használatával kapcsolatos munkaügyi
jogviták nem vonhatnak maguk után büntetőjogi
felelősséget, amennyiben a hozzáférés az említett
körülmények között minősülne jogosulatlannak, és
ezáltal a büntetőeljárás kizárólagos alapját képezné.
A Kúria azonban rögzíti, hogy a büntetőjog alapelveivel
összhangban a jogosultság keretein való túllépés is
akkor minősül bűncselekménynek, ha az egyben a
rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés
megsértésével vagy kijátszásával történik (például más
jelszavának a felhasználásával), ugyanis ha valakinek
van jogosultsága az információs rendszerbe történő
belépéshez, akkor pusztán e jogosultság kereteinek
túllépése nem éri el azt a veszélyességi szintet, mint
amelyet az első fordulat megkíván. Tehát önmagában a
jogosultság kereteinek túllépésével való belépés vagy
bennmaradás nem büntetendő, amennyiben nem
valamely biztonsági intézkedés megsértésével valósul
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meg, vagy nem kapcsolódik össze további
tisztességtelen
célzattal
–
például
jelentős
érdeksérelemmel, jogtalan károkozási, haszonszerzési
célú adatszerzéssel vagy -manipulálással, vagy a
rendszer
megzavarásának
szándékával,
illetve
eredményével –, mert ennek hiányában a magatartás
társadalomra veszélyessége csekély.26 A konkrét
esetben a rendőr foglalkozású elkövetőnek egy
adatbázisban, az adatkezelés célhoz kötöttségét
megsértő cselekménye kapcsán foglalt állást a bíróság.
A büntetőjog alapelvére utalás ez esetben a Btk. 1. §ában rögzített nullum crimen sine lege elvét jelenti,
amelynek stricta alelvét sértette volna az elkövető
terhére szóló kiterjesztő értelmezés.27
Az információs rendszer vagy adat megsértésének
minősített esete állapítható meg és bűntett miatt egy
évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő, ha a (2) bekezdésben meghatározott
bűncselekmény jelentős számú információs rendszert
érint, azonban a törvény nem határozza meg, mi
tekinthető jelentős számúnak, tehát a jogalkalmazókra
hárul a feladat, hogy egy erre vonatkozó gyakorlatot
dolgozzanak ki. A minősített esetre a DDoS-támadás jó
példa, hiszen a végrehajtása során a támadó sok száz
vagy több ezer felhasználó gépeinek felhasználásával
kísérel meg kapcsolatot létesíteni a megtámadott
számítógéppel. E sok száz vagy ezer zombigép egy
botnetet alkot, amelyet a támadó vezérel távolról. Az
egyszerre küldött nagy mennyiségű adatkérés és továbbítás bénítja a megtámadott információs rendszert,
ami kimerítheti a jelentős számú információs rendszer
fogalmát.
A másik minősített eset megvalósulásakor a büntetés két
évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a
bűncselekményt közérdekű üzem ellen követik el. A
Btk. az értelmező rendelkezések között a 459. § 21.
pontjában meghatározza exemplifikatív felsorolással,
hogy mi minősül közérdekű üzemnek: a közmű, a
közösségi közlekedési üzem, az elektronikus hírközlő
hálózat, az egyetem és a postai szolgáltató közérdekű
feladatainak
teljesítése
érdekében
üzemeltetett
logisztikai, pénzforgalmi és informatikai központok
(például pénzintézetek) és üzemek.
A bűncselekmény rendbelisége az információs
rendszerek számához igazodik. A törvény valamennyi
informatikai rendszer önálló büntetőjogi védelmét
biztosítja, függetlenül attól, hogy azok tulajdonosa,
illetve üzemeltetője azonos vagy különböző természetes
vagy jogi személy.
Az
egyes
informatikai
rendszerek
sérelmére
megvalósított akár azonos, akár különböző elkövetési
magatartások száma a rendbeliséget általában nem
érinti. A következetes ítélkezési gyakorlatnak
megfelelően a természetes egység keretében nyerhet
értékelést.
Információs
rendszer
vagy
adat
megsértésének
folytatólagosan
elkövetett
bűncselekménye állapítható meg, ha az elkövető
egységes akaratelhatározásból az azonos helyzetből
(hozzáférésből) fakadó lehetőséget kihasználva, azonos
információs
rendszer
sérelmével,
különböző
alkalmakkal követi el a vizsgált bűncselekményt.28
26
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AMBRUS István: Digitalizáció és büntetőjog, Wolters
Kluwer, Budapest, 2021, 85.
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Érdemes végül áttekinteni a halmazati és elhatárolási
kérdéseket a bírósági gyakorlat alapján. Amennyiben a
hivatalos személyként eljáró ügyintéző anyagi
ellenszolgáltatásért valótlan adatokat jegyez be
közhiteles nyilvántartásba, és ezzel összefüggésben
valótlan tartalmú közokiratok kiadására kerül sor, akkor
egyetlen magatartással – a valótlan adatok bevitelével –
a már abban rögzített közokiratokra vonatkozó
adathalmazokat jogosulatlanul megváltoztatja. Egységes
cselekménye a Btk. 413. § (1) bekezdésének b) pontja
szerinti információs rendszer és adat megsértésének
bűntettét, valamint a Btk. 343. § (1) bekezdésének b)
pontja szerinti hivatalos személy által elkövetett
közokirat-hamisítás bűntettének törvényi tényállását
egyaránt
megvalósítja,
mert
sérti
mindkét
bűncselekmény védett jogi tárgyát, feltéve, ha a
bűncselekményt egyenes szándékkal, magatartásának
előre látott következményeit kívánva hajtja végre.29
Az információs rendszer és adat elleni bűncselekmény,
valamint a közokirat-hamisítás és a vesztegetés
bűncselekményeinek anyagi halmazata valóságos, ha az
információs
rendszer
és
adat
megsértésének
bűncselekményét az EBH 2033.I. alatti módon
megvalósító elkövető ezért a tevékenységéért az érintett
hallgatóktól előnyt kér, továbbá a számítástechnikai
rendszerben valótlanul rögzített adatok közlésével
közreműködik abban, hogy a valóságban le nem tett
vizsgáról valótlan adat kerüljön a leckekönyvbe.30
Ha a pénzintézet ügyintézője az ügyfelek által a
pénzintézetnél
lekötött
vagy
lekötni
kívánt
pénzösszegeket a sajátjaként kezeli, és a sikkasztás
leplezése érdekében az információs rendszerben e
betétekre
vonatkozó
adatokat
jogosulatlanul
megváltoztatja, akkor a sikkasztással (Btk. 372. §)
halmazatban a Btk. 423. § (1) bekezdésének b) pontja
szerint minősülő és büntetendő információs rendszer és
adat elleni bűntett megállapításának van helye. Az
elkövető cselekménye két, egymástól független védett
jogi tárgyat sért és a két bűncselekmény nem
kapcsolódik szükségszerűen egymáshoz. Mindkét
bűncselekmény egyaránt elkövethető a másik nélkül. Ez
irányadó lehet más bűncselekmények (például csalás)
mellett megvalósult információs rendszer és adat elleni
bűncselekmény halmazatának a megítélése körében is.31
Egy másik esetben például az elkövető a
takarékszövetkezet
alkalmazottjaként
annak
informatikai rendszerében jogosulatlanul végzett
műveletekkel az információs rendszerben lévő adatokat
jogosulatlanul megváltoztatta, illetve törölte, a
költségvetéstől jogosulatlanul igényelt támogatásból
származó pénzeszközzel, annak eredete leplezése,
titkolása céljából pénzügyi tevékenységet végzett,
amikor a pénzösszegek áthelyezése céljából számlát
nyitott, a pénzösszegeket különböző számlák között
áthelyezte, majd a számlákat megszüntette. A Győri
Ítélőtábla az elkövetőt költségvetési csalással
halmazatban és az információs rendszer vagy adat
megsértése miatt vonta felelősségre.32

IV. Záró gondolatok
Megállapítandó, hogy a hazai szabályozási környezet
megfelelően lefedi a kibertámadások széles körét, a
jogalkalmazók számára azonban kihívást jelenthet az új
elkövetési módoknak a nyomon követése, továbbá az
egyes elkövetési magatartások minősítése okozhat
problémát a gyakorlatban. Ezért különösen fontos, hogy
számukra is biztosítva legyen a kiberbűnözéssel
összefüggő jogi kihívásokat érintő speciális oktatás,
amely során megismerik a legújabb informatikai
trendeket, elkövetési módokat és naprakész tudásra,
ismeretekre tehetnek szert. Örvendetes, hogy erre
vonatkozóan már megfigyelhetők európai és hazai
törekvések is, például az Európai Jogi Akadémia
(Academy of European Law) rendszeresen szervez
képzéseket,
szemináriumokat
kifejezetten
az
igazságügyi szervek dolgozóinak. Magyarországon az
Országos Bírósági Hivatal a kiberbűnözéssel
kapcsolatos bírósági hálózat felállításáról döntött,
valamint az ügyészség is létrehozta a Számítógépes
Bűnözéssel Foglalkozó Országos Ügyészségi Hálózatot.
Erre vonatkozó képzések jelentek már meg mind a
bíróság, mind az ügyészség rendszerén belül.33
Fontosnak tartom azt is, hogy az e témakörbe tartozó
kutatási eredmények gyorsan beépüljenek az oktatásba,
illetve a jövő jogalkalmazói, a joghallgatók már eleve
olyan képzésben részesüljenek, amelynek szerves része
az új technológiák jogi vetülete.
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Dr. Szilágyi Gábor
Adok is kizárólagosságot, meg nem is, avagy a
pandémia kezelésének lehetőségei a szabadalmi jog
rendszerében, különös tekintettel a közegészségügyi
kényszerengedély, valamint a Bolar kivétel hazai
implementációjára
Absztrakt
Tanulmányomban
a
magyar
szabadalmi
jog
rendszerében a szabadalmi oltalom speciális korlátait
ismertetem, amelyekre fokozott figyelem helyeződött a
koronavírus által okozott COVID-19 megbetegedés
miatt. A magyar jogalkotó hasonlóan szinte minden más
ország jogalkotási trendjeihez ‒a kezelni kívánta a
pandémia helyzetét, és ennek érdekében erőfeszítéseket
tett, hogy a közérdek érdekében a járvány leküzdhetővé
váljon, és annak a korábban hatályos jogszabályi
környezet se lehessen gátja. Ennek érdekében a
jogalkotó úgy vélte, hogy szükségessé vált a szabadalmi
törvény módosítása is. Tanulmányomban a téma
szempontjából releváns jogszabályi változásokat
kívánom bemutatni elméleti szempontból, valamint a
szakmai szereplők álláspontját és a kapcsolódó bírói
gyakorlatot.
Whether I grant exclusivity or not, or the
possibilities of pandemic management in the patent
law system, with special regard to the Hungarian
implementation of the public health compulsory
licence and the Bolar exception
Abstract

In my study, I describe the specific limitations of patent
protection in the Hungarian patent law system, which
have received increased attention due to the COVID-19
disease caused by coronavirus. The Hungarian
legislator, in line with the legislative trends in almost all
other countries, intended to deal with the pandemic
situation and made efforts to combat the epidemic in the
public interest and not be hindered by the previous
legislative environment. To this end, the legislator
considered that it was also necessary to amend the
Patent Act. In my study, I will present the relevant
legislative changes from a theoretical point of view, as
well as the views of professional actors and the related
judicial practice.
I. Bevezetés
Napjainkra egyre inkább felértékelődik a szellemi
alkotások
jogának
szerepe
társadalmunkban.
Mindennapjainkat körülveszik a védjegyek, a
találmányok és egyéb oltalmi formák. Egy átlagos
reggel, amikor felkelünk, megmossuk a fogunkat és
dolgozni indulunk már körülbelül ötven védjeggyel
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találkozunk ‒ fogalmazta meg Legeza Dénes.1 Ahogy
beülünk az autónkba, vagy felszállunk egy
tömegközlekedési eszközre, biztosak lehetünk abban,
hogy számos szabadalom, használatiminta-oltalom vagy
formatervezésiminta-oltalom vesz majd minket körül. A
találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) deklarálja, 2
hogy a szabadalom jogosultja (szabadalmas)
kizárólagossággal rendelkezik a szabadalom tárgyát
képező megoldás hasznosítására, a hasznosítás
átengedésére, valamint a jogsértést elkövetőkkel
szemben bírói úton történő fellépésre. A találmányok
egy része megkönnyíti az életünket, más részük pedig
akár az emberi élet védelmét is szolgálja.
1958. augusztus 29-én a Volvo Svédországban
szabadalmi bejelentést tett egy kiváló mérnöke Nils
Bohlin hárompontos biztonsági öv találmányára.3 1959től a Volvo PV544 modellekben már a korábban
említett találmányt sorozatgyártással építették be. A
Volvo Cars menedzsment döntése alapján a nevezett
szabadalmat nem tartották fent az oltalmi idő
maximumáig, hanem az emberiség érdekében
lemondtak arról, e döntésükkel pedig a becslések szerint
több, mint egymillió emberéletet mentettek meg.4
Tekintettel arra, hogy a szabadalmi oltalom abszolút
szerkezetű, negatív tartalmú jogviszonyként teremt
kizárólagosságot, így ha a szabadalmas ‒ Volvo Cars ‒
szuverén döntésén múlt, hogy lehetőséget teremtett más
jogalanyok számára is, hogy engedélyezés és díjfizetés
nélkül hasznosítsák a találmány tárgyát képező
megoldást. A jogrendszereknek azonban fel kellett
készülniük arra is, hogy törvényes korlátokat hozzanak
létre a szabadalmi oltalom terjedelmének szűkítésére, ha
azt megfelelő érdek támasztja alá. Klasszikus
értelemben ide soroljuk az előhasználati jogot,5 a
továbbhasználati jogot,6 valamint megemlíthetjük a
hasznosítás elmulasztása miatti kényszerengedélyt,7 a
szabadalmak függősége miatti kényszerengedélyt,8
valamint a 816/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó9 és
a közegészségügyi kényszerengedélyt.10 A koronavírus
által okozott megbetegedés (COVID-19) miatt kialakult,
világszerte
tapasztalható
rendkívüli
helyzet
nyomatékosan rámutatott az egyes államok számára a
gyógyszerészeti, klinikai és közegészségügyi tárgyú
megoldások szerepére, a válsághelyzet kezelésére. Több
ízben felmerülő kérdéssé vált, hogy egyes szabadalmi
Régi védjegyek és az egyre szaporodó újak.
Beszélgetés
Legeza
Dénessel
az
SZTNH
főosztályvezetőjével. Millásreggeli ‒ a gazdasági
Muppet
Show,
2022.
február
9.
www.youtube.com/watch?v=7nQBPR8LhVU
(2022.
február 20-i letöltés).
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oltalom alatt álló, új műszaki megoldások ténylegesen
segítik-e a veszélyhelyzet leküzdését, vagy szükségessé
válhat az oltalom bizonyos mértékű korlátozása a
közérdek érdekében. Részben a korábbiakban
ismertetett okok miatt a szakmai közbeszédbe
ismételten bekerült a Bolar kivétellel kapcsolatos
párbeszéd.11
Tanulmányomban a szabadalmi oltalom egyes speciális
korlátaiból szeretnék ízelítőt adni annak a kérdésnek a
kontextusában, hogy az vajon igazolható-e és
arányosnak tekinthető-e a közérdekű cél rációjában,
vagy esetleg túlzó és a szabadalmi oltalom szükségtelen
korlátozását jelenti. A kérdés eldöntése nem célom, ez
ugyanis komplex és összetett probléma, amely a jogi
vizsgálatokon túl közgazdasági és etikai szempontok
elemzését is igényli.
II.
A
szabadalmi
kényszerengedély
jogintézményének megjelenése a szabadalmi jog
nemzetközi forrásaiban
1474-ben Európa első szabadalmi jogszabályát a
Velencei Köztársaság szenátusa (Consiglio dei Pregadi)
fogadta el. Ezt követően az angol parlament 1623-ban
fogadta el a Monopóliumokról szóló törvényt (Statute of
Monopolies).12 Az angol jogalkotó már ekkor
rendelkezett a szabadalmaztatott találmányok kötelező
gazdasági hasznosításáról, illetve kilátásba helyezte a
szabadalmi
kényszerengedély
elrendelésének
lehetőségét, ha a szabadalmas a hasznosítási
kötelezettségének nem tesz eleget.13 Ezt követően a 19.
században már számos ország jogalkotója szabályozta
szabadalmi
törvényeiben
a
kényszerengedély
jogintézményét,
majd
ezt
a
Párizsi
Uniós
Egyezményben is rögzítették.14
A Párizsi Uniós Egyezmény, az ipari tulajdon oltalmáról
szóló nemzetközi egyezmény 1883-ban jött létre. A
visszaélések megakadályozása és a nem megfelelő
szabadalom-hasznosítás elkerülése végett az 1900-ban
megrendezett brüsszeli konferencián az egyezmény
szövegét a szabadalmi kényszerengedéllyel bővítették.15
A kényszerengedély egyezményben történő rögzítését
megelőzően jellemzően a tagállamok nemzeti
szabadalmi törvényeikben a találmány gazdasági
hasznosításának elmulasztását az oltalom megvonásával
szankcionálták.
A kényszerengedély fejlődésének következő nagy
lépése 1960–1970 környékére datálható, ugyanis itt már
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éles konfliktus alakult ki a fejlett és fejlődő országok
között e vonatkozásban. A vita megoldásához a
Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében
létrejövő
szellemi
tulajdon
kereskedelmi
vonatkozásairól szóló egyezmény (TRIPS) hozott
áttörést. Elmondható azonban az is, hogy a TRIPS
egyezmény a fejlett ipari országok kérésére és erős
nyomásgyakorlásuk hatására született meg.16 A TRIPS
ugyanis szigorította a Párizsi Uniós Egyezményben
meghatározott feltételeket, amelyek alapján szabadalmi
kényszerengedélyt lehet kiadni.
A WTO keretében a kényszerengedély ismét
megkülönböztetett figyelmet kapott, amikor a fejlődő
országokban tapasztalható betegségek és járványok
kezelésére megnőtt az igény, és a fejlett országok
gyógyszereinek gyártását ott is elérhetővé akarták tenni.
Tekintettel a fejlődő országokban tapasztalható alacsony
szintű fizetőképességre, a Dél-afrikai Köztársaságban
arra kötelezték a szabadalmasokat, hogy az oltalom alatt
álló gyógyszereiket – például AIDS kezeléséhez
szükséges gyógyszerek ‒ a piaci ár alatt hozzák
forgalomba. Ez a lépés pedig jelentős sérelmet jelentett
a szabadalmasok számára.17
Az 1975-ben aláírt Luxemburgi Konvenció18 már egy
ízben kísérletet tett a közösségi szabadalom
bevezetésére,
és
szabályozta
volna
a
kényszerengedélyek rendszerét is, bár teljesen azonban
sohasem ratifikálták a megállapodást.
Említést érdemel az egységes hatályú európai
szabadalom is, amely az Egységes Szabadalmi Bíróság
(ESZB) létrehozásáról szóló nemzetközi szerződés
alapján jött volna létre, ámde a részes államok
szuverenitási problémákra történő hivatkozása, valamint
politikai akarat hiányában a mai napig sem része
mindennapjainknak. Itt szintén rendelkezéseket látnánk
a kényszerengedélyre, amely kimondja, hogy „az
egységes hatályú európai szabadalmakkal kapcsolatos
kényszerengedélyekre a részt vevő tagállamok területe
tekintetében azok jogszabályait kell alkalmazni.” 19
Ezzel a megoldással pedig fenntartaná a részes államok
belső jogában biztosított védelmi szint alkalmazását.
III. Kényszerengedélyek jelentősége a pandémia
időszakában
A kényszerengedély a joggal való visszaélés ellen
közérdekű korlátozásként használható,20 a történelmi
16
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kivétel felülvizsgálatának lehetőségeiről, Budapest,
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Dialóg Campus, Budapest, 2016, 297‒301.
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fejlődést is vizsgálva kifejezetten igaz ez a hasznosítás
elmulasztása miatt megszerezhető kényszerengedélyre.
A jogintézmény alapvetően azt a követelmény támasztja
a szabadalmassal szemben, hogy főszabály szerint a
szabadalmi bejelentés napjától számított négy éven
belül, a szabadalom megadásától számított három éven
belül a találmányt a belföldi kereslet kielégítése
érdekében hasznosítsa, vagy arra komoly előkészületet
tegyen, vagy másnak adjon hasznosítási engedélyt. Ha
ezeket a cselekményeket elmulasztja, megnyílik a
lehetőség a kényszerengedély kérelmezésére a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalánál.
Kényszerengedély kérelmezhető a szabadalmak
függősége miatt is. Ez esetben kérelemre akkor kell
kényszerengedélyt adni, ha a találmány egy másik
szabadalom, az úgynevezett gátló szabadalom nélkül
nem
hasznosítható.
A
kényszerengedélyt
a
hasznosításhoz szükséges terjedelemben kell megadni,
feltéve, hogy a gátló szabadalom szerinti találmányhoz
viszonyítva a függő szabadalom szerinti találmány
számottevő gazdasági jelentőségű műszaki előrelépést
jelent.21
A szabadalmi törvényből korábban ismert 816/2006/EK
rendelet hatálya alá tartozó kényszerengedélyek arra
szolgálnak, hogy gyógyszeripari termékeket lehessen
közegészségügyi problémákkal küzdő országokba
exportálni, így ez nem volt alkalmas a pandémiás
helyzet hazai kezelésére. Szükségessé vált a magyar
jogalkotó részéről a helyzetre adható adekvát válasz
megalkotása.
Meg kell jegyezni, hogy a kényszerengedélyek esetében
is a szabadalmast megfelelő díjazás illeti meg. A díjazás
mértékét a bíróság állapítja meg, figyelemmel a
kényszerengedély gazdasági értékére, valamint a
bíróság mérlegeli, hogy ha a szabadalmas a
kényszerengedélyessel
szabadalom
hasznosítási
licenciaszerződést kötne, akkor őt milyen díjazás illetné
meg.
A TRIPS egyezményhez kapcsolódó, 2001-ben aláírt
Doha Kiáltvány22 kimondja, hogy a kényszerengedély
megadásának lehetősége nem kötött szükség- vagy
veszélyhelyzethez. Ezen túl az aláírók deklarálták azt a
szándékot is, hogy az elmaradottabb országok számára
könnyebben elérhetővé kell tenni a népbetegségeknek
számító megbetegedések kezelését vagy megelőzését
hivatott készítményeket.
IV. A közegészségügyi kényszerengedély mint nóvum
a szabadalmi jogban
Általánosságban elmondható, hogy a közegészségügyi
kényszerengedély a magyar szabadalmi jog új
jogintézménye, amelyet a vészhelyzet megszűnésével
összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 295. §-a

www.mie.org.hu/pdf/Public_domain-Mie.pdf
(2022.
február 22-i letöltés).
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GYÖRGY Ádám‒KISS Dóra: A szabadalmi oltalom
korlátozásának lehetőségei a koronavírus idején, SBGK
Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők, Budapest, 2020.
https://sbgk.hu/hu/hirek/2020/a-szabadalmi-oltalomkorlatozasanak-lehetosegei-a-koronavirus-idejen (2022.
február 10-i letöltés).
22
Declaration on the TRIPS Agreement and Public
Health, WT/MIN(01)/DEC/2.

iktatott be a szabadalmi törvénybe 2020. június 18-i
hatállyal.
A közegészségügyi kényszerengedély sajátossága, hogy
szabadalmi vagy kiegészítő oltalom alatt álló (SPC)
egészségügyi termékek vagy azok előállításához
szükséges, szabadalmi oltalom alatt álló eljárás,
berendezés vagy eszköz tekintetében kérhetők. Jellemzi
továbbá, hogy kizárólag egészségügyi válsághelyzettel
összefüggő szükségletek kielégítése céljából lehet
szigorú törvényi feltételek fennállása esetén kérni, és
export célú hasznosításra is adható. Az erre irányuló
kérelem alapján az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) igazolását
figyelembe véve – az SZTNH dönt ezen
kényszerengedély megadásáról is.
A hatálybalépést követően a jogalanyok viszonylag
hamar meg is indították az első eljárásokat. A Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalához 2020. december 31-ig
három közegészségügyi kényszerengedély iránti
kérelem
érkezett,
amelyekben
ugyanarra
az
egészségügyi termékre, egy meghatározott gyógyszer
hatóanyagára kérték a kényszerengedélyek megadását –
az azt oltalmazó három szabadalom tekintetében.23 A
kérelmekre a hivatal mindhárom esetben megadta a
törvényi
feltételek
fennállása
végett
a
kényszerengedélyeket. Ezt aztán a szabadalmas a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közegészségügyi
kényszerengedélyt
megadó
határozatának
megváltoztatása iránt indított nem peres bírósági
eljárásban támadta meg. Az első fokon eljáró Fővárosi
Törvényszék,
a
megváltoztatási
kérelmeket
elutasította.24 A kérelmező ezt követően fellebbezést
nyújtott be az elsőfokú elutasító döntésekkel szemben.
Az elsőfokú döntéseket a másodfokon eljáró Fővárosi
Ítélőtábla helybenhagyta.25 Itt érdemes megemlíteni,
hogy az alapeljárás kérelmezője a Fővárosi Ítélőtábla
határozatainak
jogerőre
emelkedését
követően
felülvizsgálati kérelmeket nyújtott be. Tekintettel
azonban arra, hogy az említett felülvizsgálati ügyek
jelenleg a Kúrián folyamatban lévő bírósági ügyek,
azokról további információt nem áll módomban közölni.
Érdemes kiemelni a másodfokon eljáró bíróság
végzéseiből két pontot is, amely predesztinálhatja a
közegészségügyi kényszerengedély kérelmek jövőbeli
sorsát is. „A közjót fenyegető helyzetben, mint ami a
szabadalmi kényszerengedély megadására okot adott,
igazolható az eljárásnak a lehető leggyorsabb menetet
biztosító ex parte keretben való lefolytatása, akár annak
árán is, hogy a szabadalmas magánérdekei ezzel
sérülhetnek.
A vészhelyzet elhárítása iránti törekvés során nem jön
számításba annak vizsgálata, hogy egyébként a
Tények és adatok 2020, Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala (szerk.: Botos-Penyigey Krisztina), SZTNH,
Budapest, 2021, 25.
www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/_report2020mszh_h
un_web.pdf (2022. február 10-i letöltés).
24
A Fővárosi Törvényszék Pk.20225/2021/18. számú
határozata, a Fővárosi Törvényszék Pk.20224/2021/17.
számú
határozata,
a
Fővárosi
Törvényszék
Pk.20219/2021/16. számú határozata.
25
A Fővárosi Ítélőtábla Pkf.25538/2021/6. számú
határozata, a Fővárosi Ítélőtábla Pkf.25537/2021/6.
számú
határozata,
a
Fővárosi
Ítélőtábla
Pkf.25536/2021/6. számú határozata.
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szabadalmas piaci alapokon biztosítani tudná és kívánjae
a
felmerült
belföldi
szükségleteket.
A
kényszerengedély megadásának tehát nem előfeltétele
az, hogy a szabadalmas képes-e a belföldi
szükségleteket saját maga megfelelően kielégíteni, ezért
sem a Hivatalnak, sem az ügyben eljáró bíróságoknak
nem kell vizsgálniuk, hogy a szabadalmas milyen
gyártási kapacitással rendelkezik.”
Mindezekből azt a következtetést is levonhatjuk, hogy a
közegészségügyi kényszerengedély olyan korlátja a
szabadalmi
oltalomnak,
amely
egészségügyi
válsághelyzet esetén jelentős mértékben korlátozza a
szabadalmi oltalom terjedelmét ‒ nyilvánvalóan a
közérdekre történő igazolható hivatkozással. Ahogyan
pedig a koronavírus járvány alatt igazolhatóan láttuk, a
közegészségügyi
kényszerengedély
megfelelő
válaszokat
adott
a
felmerülő
egészségügyi
válsághelyzetre.26
V. A Bolar kivétel megjelenése a magyar szabadalmi
jogban
A Bolar kivétel történeti előzményei 1813-ra vezethetők
vissza, amikor a Whittemore v. Cutter-ügyben a
massachusettsi körzeti bíróság kimondta, hogy „a
törvényhozás szándéka nem lehet az, hogy
megbüntessen valakit, aki kísérletek céljából
foglalkozik szabadalmaztatott találmánnyal”.27 A Bolarügy nevet 1984-ben kapta a kérdéskör a Roche Prods. v.
Bolar
Pharm.
generikus
gyógyszerfejlesztéshez
szükséges kísérletek kapcsán.28 A témakör részletesebb
vizsgálata rámutat, hogy a Bolar kivétel tágabban
történő értelmezése veszélyeket is rejt magában. Fontos,
hogy lássuk azt is, hogy a generikus gyógyszergyártók
érdeke a minél hamarabb történő piacra jutás, ezt
érdemben rövidíteni pedig csak akkor tudják, hogy ha a
korábbi originátor oltalmának lejárta előtt is el tudják
végezni a szükséges kísérleteket és egyéb
cselekményeket. Nyilvánvalóan a gyorsabban történő
piacra jutáshoz is komoly társadalmi érdek fűződik, a
kérdés csak az, hogy ez mennyiben korrelál a
szabadalmas számára biztosított kizárólagossággal,
vagy mennyiben gyengíti a korábbi oltalom
terjedelmét.29 Magyarországon is felmerült az igény a
Bolar kivétel magasabb szintű beépítésére a hazai
joganyagba, de az iparjogvédelmi szakterületen igen
megosztott fogadtatása volt a Szt. módosítási tervének a
Bolar kivétel tükrében.30
SZUPERA Blanka: A szabadalmi jog kihívásai
járványhelyzetben – A szabadalmi kényszerengedély, In:
XIX. Jogász Doktoranduszok Országos Konferenciája,
Jog és Állam, 34. szám (szerk.: Miskolczi-Bodnár
Péter), KRE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest,
2021, 330.
27
Whittemore v. Cutter, 29 F. Cas. 1120, 1121 (C.C.D.
Mass. 1813).
28
Roche Prods. v. Bolar Pharm. Co., 733 F.2d 858, 863
(Fed.Cir. 1984).
29
SZILÁGYI Gábor‒CSÉCSY György: A generikus
gyógyszergyárak fejlesztései mint a szabadalmi jog
korlátja, avagy a Bolar-kivétel kapcsán felmerülő egyes
értelmezési kérdések, Gazdaság és Jog, 2021/11–12,
29‒31.
30
Lásd Szt. módosítás észrevételezésével kapcsolatos
álláspontok és IM válaszlevél: FALUDI Gábor előkészítő
26

629
A Szt. 19. § (6) bekezdése részletezi, hogy milyen
korlátai vannak a szabadalmi jognak, vagyis a
kizárólagos hasznosítási jog mire nem terjed ki. A
szakasz harmadik fordulata emelte be a törvénybe a
Bolar kivétel kiterjesztett megközelítését. A törvény
indokolása szerint: „az Szt. 19. § (6) bekezdés b)
pontjának módosítása teljesen technológia-semleges
megfogalmazást alkalmaz a kísérleti célú cselekmények
vonatkozásában, egyúttal egy új, c) pontba helyezi át a
Bolar kivételt. A Javaslat ‒ az uniós jog keretei között ‒
egyértelműsíti, hogy a Bolar kivétel szerinti gyógyszer
forgalomba hozatali engedélyének megszerzéséhez
köthető kísérleti célú felhasználás nemcsak belföldi,
hanem más EGT tagállamban, illetve harmadik
országokban történő törzskönyvezés esetén is
alkalmazható.”31
Általánosságban elmondható, hogy a 2021-ben hatályba
lépő Szt. módosítás számos társadalmi előnnyel járhat,
de ugyanakkor az is elmondható, hogy gyengíti a
szabadalmi oltalom terjedelmét.
VI.
„A
különleges
intézkedéseket várnak”

helyzetek

különleges

2021. május 5-én Genfben a Kereskedelmi
Világszervezet (WTO) általános tanácsa kétnapos
ülésének első napján az Amerikai Egyesült Államok
képviselője bejelentette, hogy az Egyesült Államok
kormánya támogatja a COVID-19 vakcinák szabadalmi
oltalmáról való lemondást: az intézkedés célja az ellátás
növelése annak érdekében, hogy az emberek világszerte
mindenhol megkaphassák a védőoltásokat.32 Történelmi

anyag 2021. 01. 13.
www.mie.org.hu/velemenyek/Faludi_Gabor_elokeszito_
anyag.pdf (2021. december 10-i letöltés); LÁSZLÓ Áron
észrevételei a Bolár-kivételhez 2021. 01. 11.
www.mie.org.hu/velemenyek/Laszlo_Aron_eszrevetelek
_Bolarhoz_2021_01_11.pdf
(2021. december 10-i letöltés); RAVADITS Imre MIE
álláspont 2021. 01. 11.
www.mie.org.hu/velemenyek/Ravadits_Imre_MIE_allas
pont_2021_01_11_fin.pdf (2021, december 10-i
letöltés); SBGK-vélemény 2021. 01. 11.
www.mie.org.hu/velemenyek/SBGK_velemeny.pdf
(2021. december 10-i letöltés);
TÁLAS József észrevételek az Szt. tervezett
módosításaihoz 2021. 01. 09.
www.mie.org.hu/velemenyek/Talas_Jozsef_eszrevetelek
az_Szt_tervezett_modositasaihoz.pdf (2021. december
10-i letöltés); SZAKÁCS Eszter észrevételek az Szt.
tervezett módosításaihoz 2021. 01. 08.
www.mie.org.hu/velemenyek/Szakacs_Eszter_eszrevetel
ek_az_Szt_tervezett_modositasaihoz.pdf (2021.
december 10-i letöltés); SOROSI Gyula Richter
észrevételek 2021. 01. 08.
www.mie.org.hu/velemenyek/Sorosi_Gyula_Richter_ezr
evetelek_2021_01_08.pdf (2021. december 10-i
letöltés).
31
Végső előterjesztői indokolás az egyes igazságügyi
tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2021. évi CXXII. törvényhez ‒ Indokolások Tára
2021/137.
32
MAXMEN, Amy: In Shock Move, US Backs Waiving
Patents on COVID Vaccines, Nature, 2021.
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pillanat ez, utilitarista módon feltehetnénk a kérdést:
mihez fűződik nagyobb társadalmi érdek: a világ
vakcinával történő lefedéséhez a szabadalmi oltalom
alapgondolatának jelentős sérelmével vagy az
oltalomból eredő kizárólagosság fenntartásával. A
kérdés megértéséhez célszerű több szempontot is
vizsgálatunk tárgylemezére helyezni.
A magyar jogalkotó részéről nincs adat ilyen jellegű
törekvésre. Azonban az esetleges jövőbeli szakmai
párbeszéd érdekében érdemes végiggondolni, vajon
milyen korlátjai lehetnek még majd a szabadalmi
oltalomnak, illetve van-e egy olyan minimum szint,
amit a szabadalmas számára mindenképp biztosítani
kell.
A törekvés hátterében India és Dél-Afrika mint fejlődő
országok állnak, amelyeknek érvelése szerint a szellemi
tulajdonjogok akadályozzák a világ népességének
hozzáférését az új típusú koronavírus elleni
védőoltáshoz és így a megbetegedettek kezelését is. Itt
kell megjegyezni, hogy a WTO keretében 2015-ben
született döntés33 alapján a fejlődő országok 2033-ig
felmentést kaptak a gyógyszeripari szabadalmak
védelmének érvényre juttatása alól.
Nem biztos, hogy kizárólag jogszabályi szinten lehet a
felmerülő kérdéseket rendezni. Lehetségesek alternatív
megoldások is. „A gyógyszerfejlesztők is segíthetik a
szabadalmi
oltalom
alatt
álló
készítményeik
elérhetőségét javítani a szükséget szenvedő fejlődő világ
számára a következő módokon: az egyes országok
fizetőképességét figyelembe vevő kedvezményes
árszabási
politika,
önkéntes
licencadás,
a
jogérvényesítéstől való önkéntes elállás, egyes
kiemelten hátrányos helyzetű országra vonatkozóan a
szabadalmi jogról való teljes lemondás, és/vagy
termékdonáció.” – mutat rá Haszonits András.34
Érdemes kitérni arra is, hogy a kényszerengedélyek
kiadása árletörő hatással bír. Az árengedmény mértéke
6,7–98% között mozgott. A kényszerengedélyezés
hatására a nemzetközi piacokon ez az áresés átlagosan
72,18%, a helyi termelés esetében ugyanez csak 65,28%
volt. Ezek alapján elmondható, hogy a nemzetközi
piacokon hatékonyabban érvényesül az áresés, mint a
helyben történő termelés esetében. Példaként láthatjuk
Brazíliában az Efavirenz HIV/AIDS kezelésre szolgáló
készítményt, amelyet kényszerengedély alapján indiai
importból szereztek be, és a külföldi beszerzés sokkal
kedvezőbb volt, mint a helyben megvalósuló gyártás. A
helyi termelés kezdetekor 2007-ben a brazil gyártó
ugyanis a termék árát a legolcsóbb generikus
készítményekhez képest 2,6-szorosára állította be, és ez
2013-ra már 6,3-szorosára nőtt.35

www.nature.com/articles/d41586-021-01224-3 (2022.
február 18-i letöltés).
33
IP/C/73, Decision on the Extension of the Transition
Period under Article 66.1 of the TRIPS Agreement for
Least-Developed Country Members for Certain
Obligations with Respect to Pharmaceutical Products.
34
HASZONITS András: Nem biztos, hogy jó ötlet rövid
úton véget vetni a vakcinaháborúnak, 2021. június 3.
https://qubit.hu/2021/06/03/nem-biztos-hogy-jo-otletrovid-uton-veget-vetni-a-vakcinahaborunak
(2022.
február 18-i letöltés).
35
URIAS, Eduardo‒RAMANI, Shyama V.: Access to
Medicines after TRIPS: Is Compulsory Licensing an
Effective Mechanism to Lower Drug Prices? A Review

A korábban idézett tanulmány rámutat arra is, hogy ‒
eredeti célját tekintve ‒ a kényszerengedélyek rendszere
az elmaradottabb fejlődő országok javát szolgálja,
mégis előfordul, hogy fejlett országok a kiemelt árazású
készítményeket kívánják ezzel az eszközzel elérhetővé
tenni. A COVID-19 járvány is megmutatta, hogy az
egészségügyi
tárgyú
szabadalmakra
vonatkozó
kényszerengedélyek vonatkozásában aktívabban fejlett
államok ‒ úgy, mint Izrael, Németország, Kanada,
Franciaország ‒ léptek fel a szegényebb fejlődő államok
helyett.
VII. Összegzés
Mint láthattuk, a személyes életünkben is a COVID-19
járvány jelentősen megváltoztatta mindennapjainkat, és
aktív cselekvő magatartást várt el tőlünk a helyzet
megoldására minden szinten. Ilyen jellegű kihívásokkal
találkoztak az államok is, amelyekre azonnali, mégis jól
átgondolt válaszokat kellett adniuk. Az új kihívások új
válaszokat várnak el, ahogy eddig bármikor, bízunk a
tudományban és a feltalálóinkban. Ahogyan a
bevezetőben említett hárompontos biztonsági öv
találmány is emberéletek millióit menthette már meg,
úgy az egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú
találmányokról is elmondható ugyanez. A találmányok
védelmét
a
szabadalom
biztosítja,
amely
kizárólagosságot ad a feltaláló számára, így biztosítva
számára a kutatásra és fejlesztésre áldozott erőforrások
megtérülését és profitszerzést.
Olvashattuk és tudjuk, hogy a TRIPS egyezmény
többféle lehetőséget is biztosít a részes államok
számára, hogy egészségügyi veszélyhelyzetben a köz
érdekében hatékonyan avatkozzanak be, különösen a
szabadalmi kényszerengedély révén.
A Bolar kivétel hazai implementációja is széles körben
teret enged már a generikus gyógyszergyárók
tevékenységének fokozására, és nem elképzelhetetlen
így már a tényleges úgynevezett 0. napi piacra lépés
sem.
Fontos belegondolnunk azonban abba is, hogy a
találmányok letéteményese mégiscsak a feltaláló lesz,
az innovációs tevékenységet pedig a kutatás-fejlesztésre
fordított jelentős mennyiségű tőke és egyéb erőforrás
fogja meghozni. A szabadalmi oltalom terjedelmének
szűkítése és újabb korlátok felállítása ‒ bármely más
pozitív hozadék mellett ‒ a szabadalmas érdekét sérti.
Lehet egy pillanatban ‒ akár a pandémia idején ‒
igazolható célokat látunk magunk előtt arra, hogy
például szellemi tulajdonjogok védelmét felfüggesszük,
és így könnyen hozzáférhetővé váljon a találmány, de
mégiscsak a gondolkodásunk origójába kell helyeznünk,
hogy meddig korlátozható a szabadalmi oltalom.
A szabadalom minden egyes korlátja „rés a szabadalmas
pajzsán”, és ha nem találjuk meg azt az egyensúlyt,
amely még elfogadható kompromisszumot jelent, akkor
akár a feltalálók innovációs eredményeire is negatív
hatással lehetünk.
Ahogy Teller Ede fogalmaz: „A tudomány, a
technológia ‒ ezt világosan és erősen akarom mondani ‒
nem old meg minden problémát. De tudomány és
technológia nélkül semmiféle problémát nem lehet

of the Existing Evidence, Journal of International
Business Policy, 2020/4, 367‒384.
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megoldani.” A szellemi alkotások védelmének egyik
legfontosabb feladata, hogy támogassa a feltalálókat,
akik a tudomány és a technológia fejlődésével és
fejlesztésével segítik leküzdeni mindennapjaink
problémáit.
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