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I. A bűnsegéd tudatának át kell fognia, hogy
a tettes szándéka milyen bűncselekmény
elkövetésére irányul, ehhez a tényállásszerű
cselekményhez kell segítséget nyújtania.
Amennyiben a bűnsegéd tudja, hogy
szándékos bűncselekmény elkövetéséhez
nyújt segítséget, azonban a tettes a bűnsegéd
által
támogatott,
előmozdított
cselekményhez képest olyan eltérő
bűncselekményt valósít meg, amelynek
tekintetében a bűnsegéd tudata a
segítségnyújtást nem fogja át, a bűnsegéd a
tettes
minőségi
vagy
mennyiségi
túllépéséért járulékos felelősséggel nem
tartozik.
II. A tettesi szándékot kiváltani csak a
cselekmény megkezdése előtt lehet
(felbujtás),
míg
a
cselekmény
megvalósításához segítséget nyújtani a
tényállásszerű
cselekmény
kifejtését
megelőzően vagy annak befejezéséig lehet
(bűnsegély).
Amennyiben a tettes a bűncselekményt már
elkövette, az elkövetési magatartást
kifejtette, úgy az ezt követően előzetes
megállapodás
nélkül
tett
támogató
nyilatkozat
vagy
ezt
követően
megnyilvánuló támogató jelenlét már nem a
bűncselekmény elkövetéséhez nyújtott
segítség.
III. Nem akadálya önmagában az
elbíráláskori Btk. alkalmazásának az, hogy a
cselekmény egy olyan minősítő körülmény
szerint is minősül, amely minősítő
körülmény az elkövetéskor még nem
létezett ..........................................................
I. A vádlott visszaélt rendőri mivoltával és
hivatali helyzetével, amellyel hatalmi
helyzetét
hangsúlyozta,
célja
a
megfélemlítés volt, az adott közlekedési
szituációban a hatalmi fellépésétől tekintélyt
remélt.
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Mindez pedig nem a közhatalom
gyakorlása, hanem hatalmaskodás, a
személyes cél, a jogtalan előny érdekében
való cselekvés volt (Btk. 305. §).
II. A büntetőfékezés mint közlekedési
magatartás (szabályszegés) az érintett
gépjármű vezetője, utasai életének, testi
épségének közvetlen veszélyeztetésére
alkalmas. Valójában egy közlekedési
konfliktushelyzet szándékos kiprovokálása,
amely az elkövető szabályok felett álló
öntörvényűségét jelzi, agresszivitásának
közlekedési
szituációkban
való
megnyilvánulását jelenti.
A vádlott e közlekedési és garázda jellegű
cselekményeit
rendőrként,
hivatalos
személyként valósította meg, vagyis olyan
cselekményeket követett el, amelyek
megakadályozása, az ezek elleni fellépés
éppen hivatásából fakadó. Ilyen esetben
súlyosabb büntetés kiszabása indokolt ........
I. Nem költségvetési csalás, hanem hűtlen
kezelés valósul meg, ha az idegen vagyon
kezelésével megbízott személy a társaság
vagyonából fiktív szerződések alapján
teljesít kifizetést abból a célból, hogy a pénz
– további fiktív szerződések láncolatán
keresztül – végül támogatásként az
érdekkörébe tartozó sportszervezethez
jusson, az így kifizetett összeget pedig
később a társaságot terhelő közteherből
leírja.
II. Megvalósítják a pénzmosás bűntettét
azok, akik a hűtlen kezelésből származó
pénzösszeget további fiktív szerződések
alapján tovább utalják, annak ellenére is,
hogy az utalások nyomon követhetők .........
Ellentétben a Magyar Honvédség hivatásos
állományú katonájával, rendőr esetében a
szolgálati
viszony
megszüntetésével
rendfokozatát automatikusan elveszti, ezért
vele szemben szolgálati viszonyának
megszüntetését
követően,
ha
azzal
egyidejűleg szolgálati nyugdíjasnak nem
minősül, lefokozás katonai büntetés
kiszabására nem kerülhet sor .......................
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176
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Az általános szerződési feltételre vonatkozó
külön
figyelemfelhívó
tájékoztatás
szükségességét a szerződés megkötésekor a
felek jogviszonyára irányadó jogszabályi
rendelkezések és a szerződéses gyakorlat
alapján kell megítélni. Az államra mint
speciális jogalanyra vonatkozó sajátos
szabályok és az ezek alapján kialakult
gyakorlat nem tekinthető szokásos szerződési
gyakorlatnak. Az általános szerződési feltétel
eltér a szokásos szerződési gyakorlattól, ha a
földhasználati
bejelentési
kötelezettség
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Tartalom
elmulasztásához a Fétv.-től eltérően a
szerződéses jogviszonyokban alkalmazható
legsúlyosabb szankciót – az azonnali hatályú
felmondást – kapcsolja, előzetes írásbeli
felszólítás nélkül. ...........................................
Nincsen
lehetőség
a
felülvizsgálat
engedélyezésére, ha a tényállási elemek
hasonlóak, de nem azonos a támadott és a fél
által megjelölt közzétett határozatban
kifejtett jogkérdés ........................................
Az eredeti állapot helyreállítását célzó
érvénytelenségi per és az eredeti
érvénytelenségen alapuló törlési per
egybeesése csak a törlési per indítására
jogosult
felperes
által
indított
érvénytelenségi per esetén szükségképpeni.
Az érvénytelenségen alapuló törlési pernek
nem
szükségképpeni
velejárója
az
érvénytelenségi kereset indítása. .................
Rendkívüli halál esetén a rendőri szervnek
az eljárás során együtt kell működnie az
ügyfelekkel, az eljárást úgy kell lefolytatni,
hogy az ne sértse a hozzátartozók kegyeleti
jogait. Ennek elmulasztása esetén az ügyfél
megalapozottan érvényesít a kegyeleti jog
megsértésére alapított követelést .................
Ha a személyiségi jogaiban megsértett
felperes a nemzeti közösségének aktív tagja,
akkor az általa követelt sérelemdíj
mértékének meghatározásakor a jogsértés
következményeit
is
ennek
figyelembevételével kell értékelni, vagyis
annak
kell
alapvető
jelentőséget
tulajdonítani, hogy ebben a szűkebb
társadalmi közegben a kifogásolt közlések
miként hatottak a felperes személyének
megítélésére .................................................
Közérdekű adatok kiadása iránti perben a
közérdekű adat nyilvánossága a főszabály,
de törvényben meghatározott okokból
kivételesen
lehetséges
az
adatok
nyilvánosságának
korlátozása.
A
megtagadás okát az adatkezelő köteles
bizonyítani, és biztosítani kell a bírósági
felülvizsgálat lehetőségét. Amennyiben a
korlátozás törvényben rögzített feltételei
megvalósulnak, a közérdekű adat kiadását
további mérlegelés nélkül meg kell tagadni.
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I. A megállapítási kereset előterjesztésének
feltételeire vonatkozó eljárási szabályok
nem
zárják
ki
a
felmondás
jogellenességének megállapítása iránti
kereset benyújtását.
II.
A
devizaalapú
fogyasztói
kölcsönszerződések részleges semmissége
miatt szükséges elszámolási kötelezettséget
előíró DH2 tv. szerinti elszámolás nem zárja
ki, hogy a bíróság a polgári jog szabályai
szerint utólag érdemben vizsgálja, hogy
alapos volt-e a pénzintézet részéről a
szerződésnek az adós fizetési késedelmére
alapított felmondása .....................................
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Ha a munkáltató egyoldalú, érvényes és
hatályosult
jognyilatkozatában
végkielégítés
fizetésére
vállalt
kötelezettséget, a már kifizetett összeg
visszafizetésére a munkavállaló nem
kötelezhető
arra
hivatkozva,
hogy
végkielégítés fizetésének nem volt jogalapja
Ha az egyik fél az érvényesen létrejött
megállapodás
szövegezésének
adminisztrációs elírására hivatkozik – vita
esetén – a szerződési nyilatkozatok
értelmezésére vonatkozó szabályok az
irányadóak ....................................................
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1038
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MUNKAÜGYI SZAKÁG
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A vagyoncsökkenés fogalma alatt a Cstv.
33/A. § (1) bekezdésének alkalmazásában
az adós gazdálkodó szervezet befektetett
eszközökből és forgóeszközökből álló, tehát
aktív vagyonának a fizetésképtelenséggel
fenyegető
helyzetben
bekövetkező
csökkenését kell érteni .................................

Kivetéses adózás esetén az Art. 220. § (2)
bekezdése szerinti mulasztási bírság
kiszabására nem kerülhet sor, ha az adózó
bevallásában azért közöl az ingatlannyilvántartástól eltérő adatokat, mert vitatja
az abban megjelenő adatok helyességét,
ezáltal az adóalapot vitássá teszi..................
A Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdése egymásra
épülő rendelkezést tartalmaz, amelyek
értelmében az ajánlatok elbírálását a lehető
legrövidebb időn belül és legkésőbb a Kbt.
70. § (2) bekezdése alapján jogszerűen
fennálló ajánlati kötöttség időtartama alatt el
kell végezni. Ezen együttes feltétel
teljesítésének hiánya az ajánlatkérő terhére
eső, kimentést nem engedő jogsértés
megállapítását
alapozza
meg.
Az
ajánlatkérő oldalán felmerült egyedi
körülmények a bírságszankció körében
értékelhetőek ................................................
A pénzösszegben elrendelt vagyonelkobzás
nem
tulajdonjogi
természetű,
nem
tulajdonjog,
hanem
követelés
érvényesítésére irányul, így ezen igény
elévülése is bekövetkezhet ...........................
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontjában
foglalt jogalap szerint akkor lehet
jogszerűnek tekinteni az adatkezelést, ha az
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges. A sajtó tevékenységének és
ezáltal a sajtótermékeknek a sokszínűsége
okán az ezen jogalapnak való megfelelést
nem lehet általánosságban a sajtó
tevékenységére értelmezni, hanem azt
mindig konkrétan, a személyes adatok
kezelésére vonatkozó elvek érvényre
juttatása mellett szükséges vizsgálni ...........
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Az Ebktv. 19. § (1) bekezdés a) és b)
pontjában foglaltak, vagyis a védett
tulajdonság és a hátrány valószínűsítése
esetén a másik félnek azt kell bizonyítania,
hogy a jogsérelmet szenvedett fél által
valószínűsített körülmények nem álltak
fenn, vagy az egyenlő bánásmód
követelményét megtartotta, illetve az adott
jogviszony tekintetében nem volt köteles
megtartani. Ha a sérelmet szenvedett ilyen
védett
tulajdonságot
és
hátrányt
valószínűsít,
a
bizonyítási
eljárás
lefolytatása nem mellőzhető ........................
Bíróság kijelölése. Szerződésen alapuló
szociális ellátás esetén a szociális intézmény
térítési díjának módosítása tekintetében a
törvényszék
mint
polgári
bíróság
rendelkezik hatáskörrel ................................
Ha a kérelem tartalma és az ahhoz csatolt
bizonyítékok
alapján
egyértelműen
megállapítható, hogy a kérelmezőt ért
hátrány nem a védett tulajdonságával van
okozati összefüggésben, az alperesnek az
Ebktv. 19. § (2) bekezdésében foglalt
bizonyítási szabályt nem kell alkalmaznia..
Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjával
kapcsolatos jogvita közigazgatási jogvita,
amelyet közigazgatási perben, a Kp.
általános szabályai alapján kell elbírálni, a
közszolgálati jogvita elbírálására vonatkozó
speciális rendelkezések nem alkalmazhatók.
Mulasztási ítélet meghozatalának kizárólag
a Kp. 4. § (1) és (3) bekezdései szerinti
közigazgatási cselekmény elmulasztása
esetén lehet helye .........................................
I.
Az
önkormányzat
településképi
rendeletében az ágazati jogszabályok
felhatalmazása nélkül nem jogosult a
hiánypótlás elrendelésének kizárására.
II. A településképi bejelentési eljárásban a
rendeltetésváltozásnak
az
országos
településrendezési
előírásoknak
való
megfelelése is vizsgálat tárgyát képezi a
helyi építési szabályzat alkalmazása során .
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I. The abettor must be conscious of which
criminal offence the perpetrator’s intent is
directed towards; the abettor must aid and
abet that act correspondent with with the
statutory elements of crime.
If the abettor has knowledge of aiding and
abetting an intentional offence, but the
perpetrator realizes an offence different
from the act assisted and supported by the
abettor, in respect of which the abettor is
unconscious about aiding and abetting, the
abettor shall be exempt from additional
criminal liability regarding the perpetrator’s
exceeding of qualitative or quantitative
limits.
II. Provoking the perpetrator’s intention is
possible only before the commencement of
the act (incitement), while assisting the
commitment of the act is possible either
before the commencement of the act
correspondent with the statutory elements of
crime, or until that act is finished (aiding and
abetting).
If the perpetrator has already committed the
offence, i.e. it has realized the actus reus,
any supportive declaration made, any
supportive presence realized subsequently,
without prior agreement, shall not be
considered as an assistance to the
perpetration of the criminal offence.
III. Applying the Btk. [the Criminal Code]
in force at the time of adjudicating the case
is not precluded by the mere fact that the act
is qualified by a qualifying circumstance
that did not exist at the time when the
offence was perpetrated ...............................
I. The defendant misused its capacity as a
police officer and its official position, by
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which it emphasized its position of power;
the defendant’s aim was to intimidate, and it
hoped to gain authority in the given traffic
situation.
All this shall not qualify as exercising public
power, but as a misuse of power and as an
act carried out to achieve personal aims, to
gain unlawful advantage (Section 305 of
Btk.[the Criminal Code]).
II. Punishment braking as a traffic behaviour
(traffic offence) is capable of threatening
life or physical integrity of the driver, as
well as of the passengers sitting in the car
concerned. In fact, it is nothing but
provoking a traffic conflict deliberately,
which reflects the perpetrator’s being a law
unto itself, and it can be regarded as a
manifestation of its aggressivity in traffic
situations.
The defendant displayed that outrageous
traffic behaviour as a police officer, i.e. as a
public officer; that is, the defendant
committed acts the prevention of and the
fight against which is right its professional
duty. In such cases, imposing more severe
penalties is justified ......................................
I. Misappropriation and not budgetary fraud
shall be established, if the person assigned
with the management of other persons’
assets, based on fictitious contracts, effects
payment from the company’s assets so that
the amount of money will be awarded,
through a chain of further fictitious
contracts, as a subsidy to the sports
organization which is of interest to him, and
then he will set off the awarded amount
against charges levied upon the company.
II. The offence of money laundering is
committed by those persons who, based on
further fictitious contracts, further transfer
the
amounts
resulting
from
misappropriation, despite the fact that such
transfers are traceable...................................
Contrary to the career soldiers of the
Hungarian Defence Forces, police officers
automatically lose their rank upon
termination of the service relationship;
accordingly, the military penalty of
demotion may not be imposed on them
subsequently to the termination of the
service relationship, except in case the
officer becomes entitled to service pension
upon the termination ....................................
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The question whether the information drawing
attention to the general terms and conditions
was necessary shall be determined in
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accordance with the provisions of law
governing the relationship between the parties
when entering into the contract, as well as with
the contractual practice. The provisions
relating to the state as a specific legal entity and
the practice evolved on the grounds of those
provisions may not be considered as usual
contractual practice. Any clause being part of
the general terms and conditions deviates from
the usual contractual practice if it applies,
instead of legal consequences set out by Fétv.
[Act on the Transitional Rules related to the
Land Transactions Act], the most severe
sanction
applicable
in
contractual
relationships, i.e. the termination without
notice, for cases where the obligation of
agricultural land use notification has not been
fulfilled..........................................................
Review before the Curia is not allowed if
factual elements of the cases are similar, but
the issues of law included in the challenged
decision, as well as in the published decision
referred to by the party are not identical .....
The declaratory action to establish the
invalidity of a contract, filed for the purpose
of restitutio in integrum, as well as the action
for deletion based on original invalidity
should not necessarily coincide with each
other, except in cases where the plaintiff
who has filed the declaratory action to
establish the invalidity is the person entitled
to file an action for deletion. Bringing an
action for deletion based on invalidity does
not necessarily imply bringing an action for
the establishment of invalidity. ...................
In case of extraordinary death cases, police
forces shall cooperate with the parties during
the procedure, and the procedure itself shall
be conducted in a way that does not violate
the relatives’ rights to respect for the
deceased. In case of failing to do so, the
party rightfully asserts a claim based on the
violation of the right to respect for the
deceased .......................................................
If the plaintiff, whose personality rights has
been violated, is an active member of its
national community, the consequences of
the violation shall be assessed in
consideration of that circumstance when
determining the amount of non-pecuniary
damages; that is, fundamental importance
shall be attributed to the question what
effects the objected statements had on the
judgment of the plaintiff’s person within that
narrower circle of society ............................
In the proceedings launched for the release
of data of public interest, the publicity of
data of public interest shall apply as a
general rule; however, it is allowed, as an
exception, to restrict the publicity of such
data for reasons set out by law. The data
controller shall prove the existence of the
reason for denying access to such data, and
judicial review shall be made available. If
the statutory conditions for restriction are
fulfilled, the release of the data of public
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interest shall be denied without any further
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I. The procedural rules governing the
conditions for filing a declaratory action
shall not exclude the possibility of filing a
declaratory action to establish that the
termination of the agreement was unlawful.
II. The settlement under DH2 tv. [Act on the
Rules of Settlement regarding ForeignCurrency-Based Loan Agreement], which
provides for a mandatory settlement in cases
where the foreign currency-based loan
agreement has proved to be partially null
and void, shall not prevent the court from
examining subsequently, in accordance with
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JOGEGYSÉGI HATÁROZAT
Kúria
2/2022. Közigazgatási jogegységi határozat
A Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa a Kúria
K.V. tanácsa által kezdeményezett jogegységi
eljárásban a 2022. április 11-én megtartott ülésen
meghozta a következő
jogegységi határozatot:
1. Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, az
Európai Parlament és a Tanács 2013. október 9-i
952/2013/EU rendelet 119. cikke szerinti
vámelengedési eljárásban a bizalomvédelem elvének
megfelelően a vámhatóság hibája miatt a vám akkor
engedhető el, ha a jóhiszemű ügyfél a hasonló
szakmai tapasztalattal rendelkező kereskedőktől
elvárható gondossággal a vámhatóság hibáját –
annak jellegére figyelemmel – nem észlelhette.
2. A hiba észlelhetőségét nem lehet azon az alapon
kizárni, hogy az ügyfél maga is tévedésben volt.
3. A Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa
megállapítja, hogy a Kúria ítélkező tanácsa a
Kfv.35.131/2021/6. számú közzétett határozattól
eltérhet.
4. A Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa a
jogegységi határozatot a Magyar Közlönyben
közzéteszi.
Indokolás
I.
A Kúria Közigazgatási Kollégiumának K.V. tanácsa
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Bszi.)
32. § (1) bekezdés b) pontja alapján az egységes
ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi
indítványt terjesztett elő a Kfv.35.043/2021. számú
vámügyben, mivel az ítélkező tanács el kíván térni a
Kúria Kfv.35.131/2021/6. számú, a Bírósági
Határozatok Gyűjteményében közzétett ítéletétől.
A Kúria ítélkező tanácsa a Bszi. 32. § (2) bekezdésére
alapítottan a jogegységi eljárás indítványozása
mellett a jogegységi határozat meghozataláig
felfüggesztette az eljárását.
II.
Az Európai Unió az egyes acéltermékek behozatalára
vonatkozó ideiglenes védintézkedések bevezetéséről
szóló 2018/1013 bizottsági végrehajtási rendelettel
2018. július 19-i hatállyal ideiglenes, majd az egyes
acéltermékek behozatalára vonatkozó végleges
védintézkedések bevezetéséről szóló 2019/159
bizottsági végrehajtási rendelettel 2019. február 2-i
hatállyal végleges védintézkedést vezetett be. Ennek
értelmében egyebek mellett korlátozta a 7213914900
vámtarifaszám alá tartozó acéltermékek Európai

Unión
kívülről
történő
behozatalát
és
vámkontingenst nyitott azzal, hogy az abból nem
részesülő behozatalokra 25%-os mértékű kiegészítő
vám fizetését írta elő.
A Kúria K.V. tanácsának ügyében a közvetlen
vámjogi képviselő közreműködésével eljáró felperes
a 2018. augusztus 26. és 2018. december 3. közötti
időszakban – tehát az ideiglenes, majd végleges
védintézkedés bevezetését követően – 15
alkalommal a fenti vámtarifaszám alá tartozó nem
uniós acéltermékek szabad forgalomba bocsátását
kezdeményezte oly módon, hogy a vámárunyilatkozatokon 100-as preferencia kódot jelölt meg,
vagyis vámkontingenst nem vett igénybe.
Az elsőfokú vámhatóság határozataiban az árukat
szabad forgalomba bocsátotta, az általános forgalmi
adót előírta, de a vámáru-nyilatkozatoknak
megfelelő 25%-os kiegészítő vámot nem szabta ki.
A felperes 2018. december 20-án a fenti ügyletek
vonatkozásában a vámáru-nyilatkozatok módosítása
iránt terjesztett elő kérelmet, amelyben a 120-as
preferencia kód megjelölésével vámkontingenst kért.
Az elsőfokú vámhatóság a vámkontingens igénylését
elindította, majd az Európai Unió Bizottsága illetékes
vámszerve döntésének kézhezvételét követően a
2019. június 17-én hozott határozataiban a felperes
terhére általános forgalmi adót és kiegészítő vámot
szabott ki. Miután a vámkontingens 2018. december
27-én kimerült, a felperes abból 113 kg áru erejéig
részesült, a további árumennyiségre kiegészítő
vámot kellett kivetni.
A felperes a fizetési határidő lejárta előtt, 2019.
június 27-én a kiegészítő vám elengedése iránti
kérelmet terjesztett elő az elsőfokú vámhatósághoz
az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, az Európai
Parlament és a Tanács 2013. október 9-i
952/2013/EU rendeletének (a továbbiakban: Uniós
Vámkódex) 119. cikk (1) bekezdésére hivatkozással.
Az elsőfokú vámhatóság határozataival a felperes
kérelmét elutasította, az alperes határozataival az
elsőfokú határozatokat helybenhagyta. Az alperesi
indokolás szerint ugyan az elsőfokú vámhatóság
hibájából történt a fizetendő összegnél alacsonyabb
vámtartozásról szóló eredeti közlés és a felperes
jóhiszemű volt, de az elengedés további konjunktív
feltétele nem valósult meg, mert a felperes a
vámhatóság hibáját észszerűen észrevehette.
Az elsőfokú bíróság az ügyek egyesítését követően
jogerős ítéletében az alperesi határozatok
jogszerűségének vizsgálatára irányuló kereseteket
elutasította. Az indokolásban megállapította, hogy az
Uniós Vámkódex 119. cikk (1) bekezdésének
második feltétele nem áll fenn, mivel a felperesnek,
illetve a megbízásából eljárt közvetlen vámjogi
képviselőnek a hatóság hibáját észre kellett volna
vennie, mint ahogyan azt a későbbiekben magától
észlelte is. Az eredeti határozatok nem a
vámkontingensből való részesedést biztosító 120-as
referencia kódot tartalmazták, hanem a vámfizetési
kötelezettséget jelző 100-as kódot. A felperes és
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közvetlen vámjogi képviselője kellő körültekintés
mellett így már e határozatok kézhezvételekor
észlelhették volna, hogy a felperes nem részesült a
vámkontingensből. Az Uniós Vámkódex 119. cikke
nem nevesíti azt az esetet, amikor a vámhatóság
hibája mellett az ügyfél is hibázik, mint jelen ügyben
a felperes, amikor elmulasztotta bejelenteni a
vámkontingens iránti igényét. A felperes
vámelengedési kérelme a fentiek okán is alaptalan.
Az elsőfokú ítélettel szemben a felperes nyújtott be
felülvizsgálati kérelmet. Álláspontja szerint nem
várható el az ügyféltől a hiba észlelése, amikor a
hatóság sem veszi észre azt, hogy sorozatosan hibás
határozatokat ad ki. Abból, hogy a felperes közvetlen
vámjogi képviselőt vett igénybe, nem következik az,
hogy a hibát észszerűen észre kellett volna vennie.
Az ügyféltől nem lehet nagyobb körültekintést
követelni, mint amilyet a hatóság tanúsított. A
felperes megalapozottan bízhatott abban, hogy a
vámhatóság a szükséges eljárásokat lefolytatta, a
társaság részesült a vámkontingensben és ennek
eredményeként nem került kiszabásra kiegészítő
vám. Önmagában az a tény, hogy a vámhatóság
elvégezte a vámkezelést, olyan körülmény, amely
kizárta a felperes számára a hatósági hiba
felismerését. Az ítéletből nem állapítható meg az a
szempontrendszer, amelynek alapján a bíróság arra a
következtetésre jutott, hogy a felperesnek a hatósági
hibát észre kellett volna vennie.
III.
A Kúria K.I. tanácsa – túlnyomórészt azonos
tényállás, továbbá az alkalmazott anyagi jogszabály
egyezősége és a jogértelmezés szempontjából
releváns tények lényegi hasonlósága mellett
meghozott – Kfv.35.131/2021/6. számú ítéletében a
keresetet elutasító elsőfokú ítéletet hatályon kívül
helyezte, a támadott másodfokú határozatot
megsemmisítette és az alperest új eljárás
lefolytatására kötelezte.
Osztotta azt a felperesi álláspontot, hogy az elsőfokú
bíróság tévesen nem tulajdonított jelentőséget a
vámeljárás során elkövetett vámhatósági hibának,
hanem azt csupán az Uniós Vámkódex 119. cikke
alkalmazásának egyik feltételeként kezelte, de nem
elemezte annak lényegi jelentőségét. Márpedig az
Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: EUB)
állandó ítélkezési gyakorlata szerint az olyan hibák
alapozzák meg az utólagos vámbeszedés
mellőzéséhez fűződő jogot, amelyek a hatáskörrel
rendelkező hatóságok tevőleges magatartására
vezethetők vissza (C-409/10. számú döntés 54.
pontja, C-173/06. számú döntés 31. pontja).
Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az illetékes
vámhatóságok által elkövetett hiba észlelhetőségét a
hiba jellege, az érintett piaci szakmai szereplők
szakmai tapasztalata és az általuk tanúsított
gondosság figyelembevételével kell megítélni (C499/03.P. számú döntés 47. pontja).
A vámhatósági hiba észlelhetőségét a felperes
oldaláról arra tekintettel kell elbírálni, hogy a felperes
a határozatok kézhezvételekor abban a tudatban volt,
hogy a vámkezelést preferencia és vámkontingens
igénylése alapján kérte, ezért a nulla forint kiegészítő
vámot tartalmazó határozatra figyelemmel a hiba
észlelése részéről okszerűen nem volt elvárható. A

Kúria a vámhatóság oldalán fellépő hibát azért
tartotta meghatározónak, mert jogszerű eljárás esetén
a vámkiszabásra figyelemmel a felperes is időben
felismerhette volna a vámáru-nyilatkozatok hibáját
és időben élhetett volna a kontingens
igénybevételével. Ugyanakkor a vámhatóság
hangsúlyos tévedése megfosztotta a felperest a hibás
vámáru-nyilatkozatok korrigálásától. A vámhatósági
hibát nem a hatóság, hanem a felperes megbízásából
eljáró közvetlen vámjogi képviselő fedte fel.
A hiba észlelésekor nem annak volt jelentősége,
hogy a határozatok milyen terjedelműek, mennyire
áttekinthetőek, hanem annak, hogy a felperes abban
a feltételezésben volt, hogy a vámárúnyilatkozatokban
igényelt
preferenciát
és
kontingenst. A megküldött határozatok alapján a
felperes téves feltevésben volt, észszerűen a hibát
nem ismerhette fel. Önmagában az a tény, hogy a
felperesnek több vámkezelés során hat határozatot
bocsátanak ki, amelyek mindegyike megerősíti, hogy
a beadott adatok alapján ráfizetési kötelezettsége
nem keletkezik, bizonyítja a probléma összetett,
könnyen nem felismerhető jellegét. Ezért nem
tulajdonított kiemelt jelentőséget a Kúria annak,
hogy a felperes nevében egy tapasztalt vámjogi
képviselő járt el, mivel a hibát alapvetően nem az ő
eljárása, hanem a vámhatóság gondatlan magatartása
okozta.
Tévesen értékelte az elsőfokú bíróság a vámhatóság
oldalán fellépő hibát, azt helytelenül nem tekintette
meghatározó tényezőnek, és az észlelhetőségét a
határozatok egyszerűségének, áttekinthetőségének
vizsgálatára szűkítette.
Az új eljárásra a Kúria előírta, hogy a felperes
vámelengedési kérelmét az alperes az Uniós
Vámkódex 119. cikkében írt feltételek fennállása
miatt köteles teljesíteni.
IV.
A K.V. tanács a Bszi. 32. § (1) bekezdés b) pontjára
alapítottan indítványozta jogegységi eljárás
lefolytatását abban a kérdésben, hogy a
Kfv.35.131/2021/6. számú kúriai ítélet [29]–[32]
bekezdéseiben foglalt jogértelmezéstől azzal a
tartalommal térhessen el, hogy egyrészt a
vámelengedési eljárásban a vámelengedés iránti
kérelem elbírálásakor a vámhatóság hibájának
észlelhetőségét nem a mulasztó adózó egyedi
tudattartalmához, hanem az érintett piaci szereplők
általános tapasztalatához kell mérni, másrészt a
bizalomvédelem elve alapján a hiba észlelhetőségét
nem lehet azon az alapon kizárni, hogy az adózó
maga is tévedésben volt a vámáru-nyilatkozat
előterjesztésekor.
Egyúttal az ítélkező tanács kérte annak
engedélyezését,
hogy
eltérjen
a
Kúria
Kfv.35.131/2021/6. számú határozatától.
A jogegységi indítvány indokolása szerint az ügyben
eldöntendő jogkérdés az, hogy a felperes
gondatlansága – elmulasztotta a kontingensből való
részesedés igénylését – az észszerű észlelhetőség
szempontjából értékelhető-e a javára. Ugyanis a K.I.
kúriai tanács ítéletének indokolásában abból indult
ki, hogy a felperes preferencia-megjelölést illetően
elkövetett tévedése a vámelengedés szempontjából
észlelhetőséget
kizáró,
illetve
befolyásoló
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körülmény. Azt is meg kell válaszolni továbbá, hogy
az adós oldalán felmerült hiba a vámhatóság
hibájának
észszerű
felismerhetőségét
a
vámelengedésre vonatkozó szabályok szerint
befolyásolhatja-e.
Utóbbi kérdésre adandó válasz attól függ, hogy
általában az adóstól való elvárhatóságot, vagy az
adott ügy adósától való elvárhatóságot kell-e
értékelnie a hatóságnak, illetve a bíróságnak.
Az EUB ítélkezési gyakorlata szerint az illetékes
vámhatóságok által elkövetett hiba észlelhetőségét a
hiba jellege, az érintett piaci szereplők szakmai
tapasztalata és az általuk tanúsított gondosság
figyelembevételével
kell
megítélni.
Fontos
körülmény, hogy a vámhatóság elindította a
kontingensigényt, de az kimerült, ezért kellett a
vámot kiszabni, nem pedig azért, mert a hatóság nem
adott helyt a felperes mulasztása korrigálásaként
benyújtott kérelmének. A vámfizetés elmaradása
tehát először a vámhatóság hibájából állt elő, utóbb
azonban már a kontingens kimerülése miatt nem volt
elvégezhető vámmentesen a vámkezelés.
Az Uniós Vámkódex a vámhatósági hiba
észlelhetőségének hiányát szabja az elengedés
feltételéül. Ennek következtében a vámhatóság és a
bíróság nem azt vizsgálja, hogy a vámhatóság
észlelte-e a saját hibáját, hanem azt, hogy azt az
importőr – jelen esetben a felperes – észlelhette-e.
Utóbbi körben az észlelhetőséget nem a hatóság
szakértelméhez, hanem az érintett piaci szereplők
általános tapasztalatához kell mérni.
A jogegységi indítványt előterjesztő tanács szerint a
felperes objektíve észlelhette, hogy nem szabták ki a
25%-os kiegészítő vámot. A védintézkedés
bevezetését mint acélimportőrnek ismernie kellett, a
szabályozás a vámáru-nyilatkozatok benyújtása előtt
lépett hatályba, az megismerhető és viszonylag
egyszerű volt. Nem írható a felperes javára a saját
gondatlansága, ugyanis az észszerű észlelhetőséget
az adott ügy tényeinek alapján, azonban nem a
gondatlanul eljáró adós szemszögéből, hanem az
acéláru importőrökkel szemben támasztható
általános, észszerűen elvárható észlelhetőség
szempontjából – az EUB megfogalmazása szerint,
„az érintett piaci szereplők szakmai tapasztalata
alapján” – kell megítélni. Ezért a Kúria irányadó
gyakorlata nem tartható, mert az a felperes
gondatlanságát az észlelhetőség akadályaként
értékelte. Mivel az elengedés előfeltétele, hogy a
hatóság hibázzon, az észlelhetőség szempontjából
nem értékelhető a felperes javára a hatósági hiba.
A jogos bizalom védelmének elvével kapcsolatban
sem osztotta az ítélkező tanács a másik tanács
ítéletében foglaltakat, ugyanis a vámhatóság
hibájából való elengedés mint jogintézmény a
bizalomvédelem elvén alapul, amelyre figyelemmel
maga az Uniós Vámkódex rögzíti az elengedés
feltételeit. Ezek fennálltát szigorúan kell értelmezni,
így e szabályok értelmezésekor további érvként a
bizalomvédelem alapelve nem alkalmazható olyan
eredménnyel, hogy az Uniós Vámkódexben írt
feltételek hiánya ellenére tegye lehetővé a vám
elengedését (C-348/89. számú ítélet 19. és 23. pontja,
C-173/06. számú ítélet 31. pontja).
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V.
A Legfőbb Ügyész véleményében kiemelte, hogy a
hatályos szabályozással való tartalmi hasonlóság,
valamint az Uniós Vámkódex 286. cikk (1) és (3)
bekezdései alapján a Kúria mindkét tanácsa
irányadónak tekinti a vámhatóság hibájára alapított
vám
elengedése,
illetve
visszafizetése
vonatkozásában az EUB által kialakított több
évtizedes gyakorlatot. Ezekre a közzétett ítélet
részben hivatkozik, a jogegységi indítvány pedig
azokat szélesebb körben, részletesen ismerteti.
Az Európai Unió a bevezetett védintézkedésekkel
korlátozta az acéltermékek közösségi behozatalát,
amely intézkedést felmérés előzte meg. 2018
márciusában a Bizottság 26 acéltermék-kategória
behozatalára vonatkozó védintézkedési vizsgálat
megindításáról szóló értesítést tett közzé az Európai
Unió Hivatalos Lapjában. A kontingensre és a
védővámra vonatkozó információ az Európai Uniós
hivatalos váminformációkat tartalmazó honlapján
magyar nyelven is elérhető volt. Az Európai Unió
területén így az acéltermékeket importáló
vállalkozásokat nem érte, nem érhette váratlanul a
szabályozás. Az érintett piaci szereplők – kellő
gondosság mellett – tisztában lehettek a
vámkontingens megnyitásával, annak igénylése
feltételeivel és azzal, hogy a vámkontingensből nem
részesülő behozatalokra 25% mértékű kiegészítő
vám kivetése került bevezetésre.
Az irányadó EUB döntésekben foglaltak alapján az a
jogértelmezés fogadható el, amely szerint a
vámelengedési eljárásban nem értékelhető a felperes
javára a saját gondatlansága. Az Uniós Vámkódex
119. cikke által megkövetelt feltételt, az észszerű
észlelhetőséget nem a gondatlanul eljáró felperes
szempontjából, az egyéni tudattartalmától függően
kell megítélni. Ha a piaci szereplő gondatlanul nem
igényelt a kontingensből, a 0% vámkiszabásra
tekintettel kialakulhatott ugyan az a téves feltevése,
hogy a vámkezelést preferencia és vámkontingens
alapján kérte. A saját gondatlanságára alapozott
feltevés azonban nem alapozza meg a
vámelengedéshez szükséges tevőleges hatósági hiba
megállapíthatóságát. Az EUB által folytatott
gyakorlat szerint a hatósági hiba észszerű
észlelhetőségét az érintett piaci szereplők általános
tapasztalatához kell mérni: az acélipari piacon a
huzamosabb
ideje
jelenlévő
importőrnek
mindenekelőtt igényelni kell a vámkontingensből,
ennek elmulasztása, illetve a kontingens kimerülése
esetén kiegészítő vámot kell fizetni. A szabályozás az
acélipari importőrök által megismerhető és az
összetett megítélésű szabályozáshoz képest egyszerű
volt: amennyiben vámkontingens iránti kérelmet
nem nyújtanak be, vagy a vámkontingens kimerült,
25% mértékű vámot kell fizetni meghatározott
acéltermékek Európai Unión kívül történő
behozatala esetén.
A bizalomvédelem elvével összefüggésben
kiemelendő, hogy az EUB gyakorlata szerint az
elengedés során a feltételeket szigorúan kell
értelmezni, ami az illetékes hatóság tevőleges, a hibát
önmagában előidéző magatartását és a megfizetésért
felelős személy általi észlelhetetlenségét feltételezi.
Ez pedig jelen esetben nem rögzíthető, mert a
felperes eredetileg elmulasztotta a kontingens
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igénybevételére irányuló kérelem előterjesztését, de
utóbb felismerte és pótolta mulasztását, eközben
azonban a vámkiszabás objektív feltétele, a
kontingens kimerülése bekövetkezett.
A felvetett jogkérdésekre a Legfőbb Ügyész az
alábbi választ adta. A vámelengedési eljárásban a
vámelengedés iránti kérelem elbírálásakor a
vámhatóság hibájának észlelhetőségét nem a
mulasztó adózó egyedi tudattartalmához, hanem az
érintett piaci szereplők általános tapasztalatához kell
mérni. A bizalomvédelem elve alapján a hiba
észlelhetőségét nem lehet azon az alapon kizárni,
hogy az adózó maga is tévedésben volt a vámárunyilatkozat előterjesztésekor.
VI.
Az Uniós Vámkódex 119. cikke „Az illetékes
hatóság által elkövetett hibák” körében a
következőket tartalmazza:
(1) A 116. cikk (1) bekezdésének második
albekezdésében és a 117., 118. és 120. cikkben
említetteken kívüli esetekben a behozatali vagy
kiviteli vám összegét vissza kell fizetni vagy el kell
engedni, ha az illetékes hatóságok hibájából a
vámtartozásról szóló eredeti közlésnek megfelelő
összeg alacsonyabb volt a fizetendő összegnél,
feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:
a) az adós észszerűen nem vehette észre a hibát; és
b) az adós jóhiszeműen járt el.
(2) Ha a 117. cikk (2) bekezdésében megállapított
feltételek nem teljesülnek, a visszafizetést vagy
elengedést meg kell adni, ha az árukra a vámhatóság
hibájából nem alkalmazták a csökkentett vagy nulla
vámtételt, és a szabad forgalomba bocsátásra
vonatkozó
vámárunyilatkozat,
amelyhez
a
csökkentett vagy nulla vámtétel alkalmazásához
szükséges minden okmányt csatoltak, tartalmazott
minden adatot.
(3) Amikor az árukra vonatkozó preferenciális
elbánást igazgatási együttműködés alapján adják
meg, amelyben részt vesznek az Unió vámterületén
kívüli ország vagy terület hatóságai, az azon
hatóságok által kiadott igazolás, amennyiben az
helytelennek bizonyul, olyan hibának minősül,
amelyről az (1) bekezdés a) pontjának értelmében
nem tételezhető fel, hogy észre kellett volna venni.
A helytelen igazolás kiadása azonban nem jelent
hibát, ha az igazolás a tények exportőr általi helytelen
bemutatásán alapul, kivéve, ha nyilvánvaló, hogy a
kiadó hatóságoknak tudomásuk volt vagy
tudomásuknak kellett lennie arról, hogy az áru nem
felel meg a preferenciális elbánásra jogosító
feltételeknek.
Az adós jóhiszeműnek tekintendő, ha bizonyítani
tudja, hogy az érintett kereskedelmi műveletek
időtartama alatt kellő figyelmet fordított arra, hogy a
preferenciális
elbánás
valamennyi
feltétele
teljesüljön.
Az adós nem hivatkozhat jóhiszeműségre, ha a
Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közleményt jelentetett meg, amelyben kijelenti, hogy
kétségek
merültek
fel
a
preferenciális
rendelkezéseknek a kedvezményezett ország vagy
terület
részéről
történő
alkalmazásának
helyességével kapcsolatban.

VII.
Az Uniós Vámkódex 119. cikkének értelmezését az
EUB nem végezte el. Ugyanakkor több döntést
hozott a vámfizetési kötelezettséggel járó vámeljárás
alá vont árukra vonatkozó behozatali, vagy kiviteli
vámok utólagos beszedéséről szóló 1697/79/EGK
tanácsi rendelet (a továbbiakban: EGK tanácsi
rendelet) 5. cikk (2) bekezdése, valamint a Közösségi
Vámkódex létrehozásáról szóló, a Tanács 1992.
október
12-i,
2913/92/EGK
rendelet
(a
továbbiakban: Közösségi Vámkódex) 220. cikk (2)
bekezdésének
értelmezéséről,
amely
jogszabályhelyek tartalmi azonosságot mutatnak az
Uniós Vámkódex 119. cikkével.
Az EGK tanácsi rendelet 5. cikk (2) bekezdése
előírja, hogy az illetékes hatóságok eltekinthetnek az
olyan behozatali vagy kiviteli vámok utólagos
beszedésétől, amelyeket az illetékes hatóságok által
elkövetett olyan hiba miatt nem szedtek be, amelyet
a kötelezett észszerűen nem ismerhetett volna fel,
miközben a kötelezett jóhiszeműen járt el, és a
vámáru-nyilatkozata tekintetében betartotta a
hatályos rendelkezésekben előírt valamennyi
rendelkezést.
Az EUB az EGK tanácsi rendelet 5. cikk (2)
bekezdését értelmezte – egyebek mellett – a C161/88. számú (Binder ügy), a C-348/89. számú
(Mecanarte ügy), a C-187/91. számú (Belovo ügy), a
C-153/94. és C-204/94. számú (Faroe-Seafood ügy),
valamint a C-370/96. számú (Corita AVE ügy)
döntéseiben.
A Közösségi Vámkódex 220. cikk (2) bekezdés b)
pontja értelmében a 217. cikk (1) bekezdésének
második és harmadik albekezdésében említett esetek
kivételével nem történik utólagos könyvelésbe vétel,
ha a jogszabály szerint járó vámösszeget a
vámhatóság hibájából nem vették könyvelésbe, amit
a jóhiszeműen eljáró, a vámáru-nyilatkozatra
vonatkozó hatályos jogszabályokban megállapított
rendelkezéseket teljesítő, megfizetésért felelős
személy nem észlelhetett.
Az EUB a Közösségi Vámkódex 220. cikk (2)
bekezdés b) pontjának értelmezését végezte el a C499/03.P. számú (Biegi ügy), a C-173/06. számú
(Agrover ügy) és a C-409/10. számú (Afasia ügy)
döntéseiben.
VIII.
A Bszi. 32. § (1) bekezdés b) pontjában írtaknak a
jogegységi indítvány megfelel, mert a Kúriának van
egy olyan közzétett határozata, amelytől az ítélkező
tanács el kíván térni.
A Jogegységi Tanács elsődlegesen az alábbiakat
hangsúlyozza.
A
közigazgatási
hatóságok
rendeltetése a normatív szabályok érvényesítése.
Törvénysértő magatartás esetén az ügyfél felelőssége
rendszerint objektív. Kivételesen a jogszabály
előírhatja a tudattartalom valamilyen mértékű
figyelembevételét, ha a jóhiszeműség, az általános
gondosság (elvárhatóság) vagy a szándékosság,
személyes gondosság vizsgálata szükséges. A
hatóságok vonatkozásában ilyen különbségtétel
egyáltalán
nincs.
Hibás
hatósági
eljárás
megvalósulásakor a hatóság közjogi felelősségét
általában önmagában a jogellenes magatartása
kiváltja. A jogbiztonság elve a közjogban objektív
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elvárhatósági mércét feltételez. Az ügyfél
szempontjából a közigazgatás átlátható és
kiszámítható működése akkor valósul meg, ha nem
az ügyfélnek kell viselnie a hatóság tévedésének
következményeit, feltéve, hogy teljesíti a vele
szemben támasztott elvárhatósági mércét. Az
általános elvárhatóság helyett az egyedi elvárhatóság
megkövetelése az ügyféllel szemben szigorúbb
lenne, az elvárást magasabb szintre helyezné, ami
megnehezítené a jóhiszeműen szerzett jogainak
érvényesítését. Jelen jogegységi eljárás alapját
képező ügyekben a hatóság és az ügyfél egyaránt
mulasztott. Vizsgálni kellett, hogy a hatóság
mulasztása önmagában kizárja-e az ügyfél
mulasztása körülményeinek vizsgálatát vagy sem.
Ha nem, akkor milyen ismérvek alapján, milyen
felelősségi mérce szerint kell vizsgálni az ügyfél
hibáját, illetve figyelembe vehető-e és milyen súllyal
a hatóság hibája.
IX.
A K.I. tanács jogi érvelésének alapja az, hogy az
elsőfokú bíróság tévesen nem tulajdonított
jelentőséget a vámeljárás során elkövetett
vámhatósági hibának, hanem azt az Uniós
Vámkódex 119. cikke alkalmazásának egyik
feltételeként kezelte, de nem elemezte annak lényegi
jelentőségét (ítélet [28]). A tanács a vámhatóság
oldalán fellépő hibát azért tartotta meghatározónak,
mert jogszerű eljárás esetén a vámkiszabásra
figyelemmel a felperes időben felismerhette volna a
vámáru-nyilatkozatok hibáját és még időben élhetett
volna a kontingens igénybevételével. Ez a
vámhatóság oldalán fennálló hangsúlyos tévedés
viszont megfosztotta a felperest a hibás vámárunyilatkozatok korrigálásától (ítélet [30]).
A K.I. tanács tehát az Uniós Vámkódex 119. cikk (1)
bekezdését akként alkalmazta, hogy a hatósági hiba
észszerű felperesi észlelhetősége mint második
konjunktív feltétel vizsgálatát nem önállóan, hanem
az első konjunktív feltétellel, vagyis a hatósági
hibával, annak tartalmi jellegzetességeivel, továbbá
következményeivel együtt végezte el, és így vont le
jogi következtetést.
A fentieket meghaladóan a K.I. tanács kiemelten
értékelte a felperes azon nyilatkozatát, hogy a
hatósági határozatok kézhezvételekor abban a
tudatban volt, hogy a vámkezelést preferencia és
vámkontingens igénylése alapján kérte. Ebből a
tanács azt a következtetést vonta le, hogy a nulla
forint vámot tartalmazó határozatra figyelemmel a
hatósági hiba észlelése a felperestől okszerűen nem
volt elvárható (ítélet [30]). A hiba észlelésekor nem
annak volt jelentősége, hogy a határozatok milyen
terjedelműek, mennyire áttekinthetőek, hanem
annak, hogy a felperes abban a feltételezésben volt,
hogy a vámáru-nyilatkozatokon igényelt preferenciát
és kontingenst (ítélet [31]).
Az indítványozó K.V. tanács az Uniós Vámkódex
119. cikk (1) bekezdésének alkalmazása körében a
második
konjunktív
feltétel
teljesülése
vonatkozásában annak önálló – a vámhatósági hiba
jellegétől független – vizsgálatát tartja szükségesnek.
Továbbá a vámhatóság hibájának észlelhetősége
tekintetében nem tartja értékelendőnek a
vámelengedést kérő személy – jelen esetben a

felperes – egyedi tudattartalmát, hanem az érintett
piaci szereplők általános tapasztalatának tulajdonít
jelentőséget. Az indítványozó tanács rámutatott,
hogy a bizalomvédelem elve alapján a hatósági hiba
észlelhetőségét nem lehet azon az alapon kizárni,
hogy a felperes maga is tévedésben volt a vámárunyilatkozatok előterjesztésekor.
X.
A Jogegységi Tanács rámutat, az EUB a vám
elengedése körében több döntésében értelmezte az
Uniós Vámkódex 119. cikk (1) bekezdésével
tartalmilag azonos EGK tanácsi rendelet 5. cikk (2)
bekezdését és a Közösségi Vámkódex 220. cikk (2)
bekezdését. Az elengedés konjunktív feltételeinek
egymáshoz való viszonyát, ezen belül az illetékes
vámhatóság által elkövetett hiba és annak ügyfél
általi észlelhetősége összefüggését, a két feltétel
egymásra hatását az EUB vizsgálta.
Az EUB több ítéletében elemezte a vámelengedést
kérő ügyfél hibája fennállása vizsgálatának
szempontjait, rögzítve az erre irányadó elveket
(Mecarante ügy, Faroe-Seafood ügy, Afasia ügy).
Azonban nem hozott döntést abban, hogy egyfelől ki
lehet-e zárni a hatósági hiba észlelhetőségét azon az
alapon, hogy az ügyfél maga is tévedésben volt a
vámáru-nyilatkozata előterjesztésekor, másfelől az
ügyfél
gondatlansága
–
elmulasztotta
a
kontingensből való részesedés igénylését – az
észszerű észlelhetőség szempontjából miként
értékelendő.
Az EUB döntéseiben meghatározta, hogy a
vámhatóság által elkövetett hiba ügyfél általi
észlelhetősége körében – Uniós Vámkódex 119. cikk
(1) bekezdés a) pont – melyek a figyelembe veendő
szempontok. Ezek között három szempontot
azonosított, amelyek a következők: a vámhatósági
hiba jellege, az érintett piaci szereplő(k) szakmai
tapasztalata és az általa (általuk) tanúsított gondosság
(Belovo ügy 17., Faroe-Seafood ügy 99., Biegi ügy
47., Agrover ügy 32. pontjai).
A hiba jellegének vonatkozásában az EUB kifejtette,
azt a szóban forgó szabályozás összetettsége vagy
éppen ellenkezőleg, annak kellőképpen egyszerű
volta és azon idő alapján kell megítélni, ameddig a
hatóság hibája fennállt (Belovo ügy 18., FaroeSeafood ügy 100., Biegi ügy 48., Agrover ügy
32.pontjai).
A fentiekből következően a vámhatósági hiba jellege
(természete) a vámelengedést kérő személy általi
észlelhetőség megítélése során – az EUB döntéseiből
levezethetően – jelentőséggel bír, vagyis a K.I. tanács
azt helyesen vonta a jogvita elbírálásakor az
értékelési körébe.
XI.
Az érintett piaci szereplő(k) tapasztalatával, mint a
hiba
észlelhetőségénél
vizsgálandó
egyik
szemponttal az EUB több ítéletében foglalkozott.
(Binder ügy 22., Belovo ügy 19., Faroe–Seafood ügy
102., 104., Biegi ügy 55.pontjai).
Ezek szerint a kereskedő szakmai tapasztalata
körében a kérdést előterjesztő bíróság feladata annak
vizsgálata, hogy az érintett kereskedő olyan
kereskedő-e, akinek tevékenysége alapvetően
import- és exportműveletekből áll, és hogy
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rendelkezett-e már bizonyos tapasztalattal a szóban
forgó áru kereskedelmével kapcsolatban, különösen,
hogy a múltban végzett-e olyan hasonló ügyleteket,
amelyek esetében az adóelőlegeket helyesen
számították ki.
Egy import-export műveletekkel foglalkozó társaság
nem támaszthat jogos elvárást az alkalmazandó
vámtételre vonatkozóan abból a tényből, hogy létezik
egy bizottsági javaslat, amelyben ez a vámtétel
szerepel, és abból a tényből, hogy azt egy nemzeti
tarifakézikönyvbe foglalták. Ezért nem tűnik
észszerűtlennek elvárni, hogy ez a kereskedő az
irányadó hivatásos lapok olvasása révén
tájékozódjon az általa végzett műveletekre
alkalmazandó közösségi vámról.
Az érintett piaci szereplőknek a szóban forgó
termékek kereskedelme terén szerzett tapasztalatát
nem lehet figyelembe venni akkor, ha a hibát a
legmagasabb szintű nemzeti hatóságok követték el és
azt csak több hetes késéssel javították ki a piaci
szereplők kezdeményezésére. Ezért az érintett
társaságoknak nem vethető a szemére, hogy nem
tettek eleget az őket terhelő gondossági
kötelezettségnek azzal, hogy az importműveletek
lebonyolítása előtt írásban nem fordultak az illetékes
hatóságokhoz.
A Jogegységi Tanács megítélése szerint – az EUB
döntéseinek hivatkozott pontjait is értékelve – a
hatóság hibája nem zárja ki az ügyféli mulasztás
körülményeinek vizsgálatát, továbbá a vámhatóság
hibájának észlelhetőségét nem a vámelengedést kérő
ügyfél egyedi tudattartalmához kell mérni, hanem az
érintett kereskedő(k) szakmai tapasztalatához és az
általa (általuk) tanúsított gondosság mértékéhez,
figyelemmel a hiba jellegére.
A fentiekből következően a vámhatóság hibája miatt
a vám akkor engedhető el, ha a jóhiszemű ügyfél a
hasonló
szakmai
tapasztalattal
rendelkező
kereskedőktől elvárható gondossággal a vámhatóság
hibáját – annak jellegére figyelemmel – nem
észlelhette.
XII.
Az EUB a bizalomvédelem elvével kapcsolatos
álláspontját számos döntésében kifejtette, így többek
között a Mecanarte ügy 19., 23. és az Agrover ügy
ítéletének 31. pontjában.
Eszerint az EGK tanácsi rendelet 5. cikkének (2)
bekezdése a kötelezett azon jogos elvárásának
védelmét szolgálja, hogy a vámok beszedéséről vagy
a vámok beszedésének megtagadásáról szóló
határozat alapjául szolgáló valamennyi információ és
szempont helyes legyen. A kötelezett jogos elvárásai
csak akkor élvezik ezt a védelmet, ha az illetékes
hatóságok maguk teremtették meg a kötelezett
elvárásainak alapját. Ezért a vámok utólagos
beszedésének elengedésére való jogosultságot csak
az olyan hibák keletkeztetik, amelyek az illetékes
hatóságok tevékenységének tulajdoníthatók, és
azokat a kötelezett észszerűen nem ismerhetett fel.
A Közösségi Vámkódex 220. cikk (2) bekezdés b)
pontjának az a célja, hogy védelmezze a
megfizetésért felelős személynek a vám beszedéséről
vagy annak mellőzéséről szóló határozat alapjául
szolgáló valamennyi körülmény megalapozottságába
vetett jogos bizalmát. Azonban a megfizetésért

felelős személy jogos bizalma kizárólag akkor méltó
az e rendelkezés által biztosított védelemre, ha
maguk az illetékes hatóságok adtak alapot erre a
bizalomra. Tehát csak olyan hibák alapozzák meg az
utólagos vámbeszedés mellőzéséhez fűződő jogot,
amelyek az illetékes hatóságok tevőleges
magatartására vezethetők vissza, és a megfizetésért
felelős személy azokat észszerűen nem észlelhette.
A K.I. tanács ítéletének [28] bekezdésében idézte az
Agrover ügy ítéletének 31. pontját. Ezen túl a
bizalomvédelem elvéhez kapcsolódóan az ítélete
megállapítást nem tartalmaz ebben a körben. Döntése
[30]–[31] bekezdésében a vámhatósági hiba adózó
általi észlelhetősége megítélésénél a vámhatóság
hibáját és az adózó mulasztását a K.I. tanács a
tényállás mérlegelése során különböző súllyal vette
figyelembe.
A Jogegységi Tanács rámutat, az idézett EUB
döntésekből is levezethetően a bizalomvédelem
elvének alkalmazása nem jelenti azt, hogy az ügyfél
gondatlansága – vagyis, hogy elmulasztotta a
kontingensből való részesedés igénylését – a
vámhatósági hiba észlelhetősége körében a javára
értékelhető. A hiba észlelhetőségét nem lehet azon az
alapon kizárni, hogy az ügyfél maga is tévedésben
volt.
XIII.
A Jogegységi Tanács hangsúlyozza, a jogegységi
határozatban – az indítványban meghatározott
körben – a vámelengedésre vonatkozó általános
megállapítások kerültek rögzítésre, amelyek
lehetőséget biztosítanak a K.I. tanács konkrét ügyben
hozott határozatától való eltérésre.
A Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa a
jogegységi indítvány és a Bszi. 32. § (1) bekezdés b)
pontjára alapítottan eljárva a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott a Bszi. 40. § (2)
bekezdésének megfelelően.
A Jogegységi Tanács a Bszi. 42. § (1) bekezdését
alkalmazva a jogegységi határozatot a Magyar
Közlönyben,
a
Bírósági
Határozatok
Gyűjteményében, a bíróságok központi internetes
honlapján és a Kúria honlapján közzéteszi.
A jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar
Közlönyben történő közzététel időpontjától kötelező.
Budapest, 2022. április 11.
Dr. Varga Zs. András s.k. a Jogegységi Tanács
elnöke, Dr. Sugár Tamás s.k. előadó bíró, Dr. Darák
Péter s.k. bíró, Dr. Hajnal Péter s.k. bíró,
Dr. Heinemann Csilla s.k. bíró, Dr. Kurucz Krisztina
s.k. bíró, Dr. Stefancsik Márta s.k. bíró
A kiadmány hiteléül: Kis Roxána tisztviselő

JOGEGYSÉGI PANASZ TANÁCS
A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
Jpe.II.60.027/2021/8. számújogegységi hatályú
határozata
Rendelkező rész
A Kúria megállapítja, hogy a Pfv.III.21.211/2020/6.
számú, jogegységi panasszal támadott végzés
jogkérdésben eltér a Kfv.IV.37.425/2012/8. számú –
a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett –
határozattól. Az eltérés nem volt indokolt.
A Kúria a bíróságokra nézve kötelező
jogértelmezésként megállapítja, hogy az Európai
Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásban
hozott határozatára hivatkozással perújításnak nincs
helye.
Az indokolatlan eltérésre figyelemmel a jogegységi
panasszal támadott végzést hatályon kívül helyezi, és
a Kúria felülvizsgálati tanácsát új eljárásra és új
határozat hozatalára utasítja.
A jogegységi panasz elbírálásával összefüggésben
felmerült költséget az állam viseli.
A Kúria elrendeli a határozatának közzétételét a
Magyar Közlönyben.
A határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak.
Indokolás
A jogegységi panasz alapjául szolgáló tényállás
A felperes a Közbeszerzési Döntőbizottság mint
hatóság döntése ellen keresetet nyújtott be, amelyet
az elsőfokú közigazgatási bíróság elutasított. A
felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság a per tárgyalását felfüggesztette és előzetes
döntéshozatali eljárást kezdeményezett. Az Európai
Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) a C-218/11.
számú Édukövízig és Hochtief Construction AG
kontra KDB ítéletében foglalt állást az elé terjesztett
kérdésekben. Ezt követően a másodfokú bíróság
döntésében az elsőfokú bíróság ítéletét és a
Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát részben
megváltoztatta. A Kúria a felülvizsgálati eljárásban a
jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő
perújítási kérelmet a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.)
260. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással.
Érvelése szerint az EUB ítélete az alapügyben el nem
bírált határozatnak tekintendő. Az ügyben eljárt
elsőfokú bíróság a perújítási kérelmet elutasította,
végzését a másodfokú bíróság helybenhagyta.
A felperes keresetében 277 171,84 euró
megfizetésére kérte kötelezni az alperes bíróságot.
Követelését elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:519. §-ára, a
6:549. § (1) bekezdésére, valamint a 6:548. § (1) és
(2) bekezdéseire alapította az EUB által kimunkált
felelősségi alakzat megfelelő alkalmazása mellett.
Kifejtette: az EUB gyakorlata szerint a tagállam
kártérítési felelősséggel tartozik valamely állami

szerv – különösen a végső fokon ítélkező tagállami
bíróság – által a magánfeleknek okozott uniós
jogsértésért.
Az elsőfokú bíróság közbenső ítéletével
megállapította, hogy az alperes teljes kártérítési
felelősséggel tartozik a felperesnek okozott kárért.
A másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság
közbenső ítéletét megváltoztatta és a felperes
keresetét elutasította.
Egyebek mellett kitért arra, hogy az EUB a C-620/17.
számú, Hochtief Solutions AG kontra Fővárosi
Törvényszék ítélete is kétségtelenné teszi, hogy az
uniós joggal nem ellentétes az a tagállami jog, amely
nem teszi lehetővé a perújítást a tagállam
bíróságának korábban jogerőre emelkedett azon
határozatával szemben, amely valamely ajánlatkérő
határozatának megsemmisítése iránti kérelem
tárgyában anélkül döntött, hogy kitért volna az EUB
korábbi ítéletére. Indokolása szerint az uniós jog nem
írja elő a nemzeti bíróságnak, hogy eltérjen a belső
határozatokat jogerőre emelő belső eljárási
szabályok alkalmazásától még akkor sem, ha ez
lehetővé tenné az uniós joggal összeegyeztethetetlen
nemzeti helyzet orvoslását.
A másodfokú bíróság szerint az uniós jogot,
különösen az egyenértékűség és a tényleges
érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal
nem ellentétes, ha nem lehetséges a nemzeti bíróság
jogerős
határozatával
szembeni
perújítás,
amennyiben e határozat összeegyeztethetetlennek
bizonyul az uniós jognak az EUB által a határozat
jogerőssé
válását
követően
elfogadott
értelmezésével, jóllehet a perújítás egyébként
lehetséges az uniós joggal összeegyeztethetetlen
közigazgatási jogerős bírósági határozatok esetében.
Kiemelte,
hogy
a
jogszabálysértések
kiküszöbölésének eszköze a felülvizsgálat, ezzel
szemben a perújítás a tények megállapításával
kapcsolatos jogsérelem
orvoslását
szolgáló
rendkívüli perorvoslat, ezért a perben elbírált
jogkérdés vonatkozásában helye nincs, így nem
vehető figyelembe még az azonos tényállású másik
ügyben hozott, eltérő bírói álláspontot tükröző
jogerős döntés vagy az utóbb megszületett
jogegységi határozat sem.
A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet, amelyben elsődlegesen a
jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú
közbenső ítélet helybenhagyását, másodlagosan az
első- vagy másodfokú bíróság új eljárásra és új
határozat hozatalára utasítását kérte.
Érvelése szerint az EUB C-620/17. számú Hochtief
Solutions AG kontra Fővárosi Törvényszék
ítéletéből következően, ha a magyar polgári
eljárásjog jogerős ítéletekre, alkotmánybírósági
határozatokra figyelemmel megengedi a perújítást,
akkor azt a régi Pp. 260. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a figyelmen kívül maradt EUB ítéletekre
tekintettel is meg kell engedni az egyenértékűség és
a tényleges érvényesülés elvét szem előtt tartva.
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A Kúria jogegységi panasszal támadott
határozata
A Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzésével (a
továbbiakban: Végzés) a jogerős ítéletet hatályon
kívül helyezte és a másodfokú bíróságot új eljárásra
és új határozat hozatalára utasította.
Indokolásában úgy foglalt állást, hogy az EUB ítélete
a régi Pp. 260. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazása
szempontjából olyan, el nem bírált jogerős bírói
határozatnak minősül, amely lehetővé teszi a
perújítást. Értelmezése szerint az EUB C-620/17.
számú Hochtief Solutions AG kontra Fővárosi
Törvényszék előzetes döntéshozatali ítéletéből az
következik, hogy a régi Pp. 260. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott, perújításra okot adó
jogerős bírói határozatok körébe beleértendő az EUB
ítélete is.
A jogegységi panasz és az ellenérdekű fél
nyilatkozata
A Végzés ellen az alperes nyújtott be jogegységi
panaszt a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban:
Bszi.) 41/B. § (2) bekezdésére alapítottan, kérve a
Végzés hatályon kívül helyezését, valamint a Kúria
új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását.
Az alperes álláspontja szerint a támadott Végzés
jogkérdésben eltért a Kúria közzétett határozataitól.
A Bszi. 41/B. § (2) bekezdés alapjául a Kúria
Pfv.V.20.357/2017/7., a Kfv.IV.35.544/2015/4. és a
Kfv.IV.37.425/2012/8. számú ítéleteire hivatkozott.
Érvelése szerint az e határozatokban megjelenő bírói
gyakorlat egységes abban, hogy a perújítás a tények
megállapításával kapcsolatos jogsérelem orvoslását
szolgáló rendkívüli perorvoslat, amely nem a
jogalkalmazási hibák kiküszöbölését szolgálja, a
perben elbírált jogkérdés vonatkozásában nincs helye
perújításnak. A jogegységi panasszal támadott
határozat elvi tartalma ezzel szemben az, hogy a
jogszabályok értelmezése, a bíróság jogi álláspontja
– beleértve az EUB ítéletét – is a perújítás alapja
lehet.
Az
alperes
megjelölte
a
Kúria
a
Pfv.II.21.528/2018/12.
számú,
a
Pfv.II.21.893/2018/5.
számú
és
a
Pfv.II.20.921/2019/10. számú határozatát is mint
olyan határozatokat, amelyektől eltért a jogegységi
panasszal támadott határozat. Álláspontja szerint a
Kúria e határozatokban abban az elvi kérdésben
foglalt állást, hogy a bírósággal szembeni kártérítési
per nem lehet eszköze az alapeljárásban hozott
döntés érdemi felülvizsgálatának, az nem értékelhető
újra.
A felperes nyilatkozatában a jogegységi panasz
elutasítását kérte. Hivatkozott az Alkotmánybíróság
és az EUB határozataira, kiemelve, hogy előbbi
döntéseit követően a régi Pp. egyértelműen
megengedi a perújítást. Véleménye szerint
közismert, hogy az EUB C-620/17. számú, Hochtief
Solutions AG kontra Fővárosi Törvényszék ítélete és
a C-362/18. számú, Hochtief AG kontra Fővárosi
Törvényszék ügyben született végzése alapján, ha a
magyar jog lehetővé teszi a jogerőre emelkedett
határozattal szemben a perújítást annak érdekében,
hogy az Alkotmánybíróság határozata alapján
helyreállítsák az alkotmányosságot, úgy e
lehetőségnek – az egyenértékűség és a tényleges

érvényesülés elvével összhangban – ugyanazon
feltételek mellett érvényesülnie kell annak
érdekében, hogy a helyzetet az EUB valamely
korábbi ítélete által értelmezett uniós joggal tegyék
összeegyeztethetővé.
Mindebből a felperes szerint egyenesen az
következik, hogy az EUB ítéletére alapítva is
lehetővé kell tenni a „jogerő áttörését”. Kitért arra is,
hogy mindezt a tagállami bíróság az uniós jog
közvetlen hatálya és alkalmazandósága alapján maga
köteles megtenni. Rámutatott, hogy a valódi
ellentmondás éppen abban áll, hogy az EUB ítéleteit
eltérően kezeli a magyar jog, mivel egy ilyen
megkülönböztetés semmivel sem igazolható, ezért az
önkényes.
Arra az esetre, ha a Kúria a fenti levezetést nem
tartaná elfogadhatónak, elengedhetetlennek tartotta
az EUB ismételt megkeresését.
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának döntése
és annak jogi indokai
A jogegységi panasz alapos.
Az alperes a jogegységi panaszát a Bszi. 41/B. § (2)
bekezdése alapján terjesztette elő, amely szerint
jogegységi panasznak van helye akkor is, ha a Kúria
ítélkező tanácsa jogkérdésben – jogegységi eljárás
kezdeményezése nélkül – úgy tér el a Kúria közzétett
határozatától, hogy az adott eltérésre az alsóbb fokú
bíróságok határozatában nem került sor.
A jogegység követelményét
Magyarország
Alaptörvénye 25. cikk (3) bekezdése rögzíti,
kimondva, hogy „[a] Kúria biztosítja a bíróságok
jogalkalmazásának egységét”. A Kúria e feladatát az
ítélkezése során akkor teljesíti, ha a közzétett kúriai
döntéseiben elfogadott jogértelmezés elvi tartalmát
az azonos ügyekben követi.
Amint arra a Kúria a Jpe.I.60.002/2021/7. és a
Jpe.I.60.005/2021/5.
számú
határozataiban
rámutatott: a jogegység fogalmát az egyes eljárási
törvények nem definiálják, a Bszi. jogegységi
eljárásra és jogegységi panasz eljárásra vonatkozó
rendelkezéseiből, annak egyes eseteire vonható le –
negatív oldalról – következtetés, amelynek
értelmében a jogegység hiányát a korábbi döntéstől
való indokolatlan eltérés okozza. A jogegység
követelménye tehát sohasem absztrakt, hanem
mindig konkrét ügyekhez, jogértelmezéshez köthető,
az csak meghatározott és megjelölt bírói döntések
tekintetében merülhet fel.
Következésképpen – a jogegységi panasz
eljárásokban eddig kialakult gyakorlatot követve – a
jogegység követelményén belül az az elvárás, hogy
ugyanazon
jogkérdést
felvető
ügyekben
(ügyazonosság) a jogértelmezés is azonos legyen. Ha
nincs meg az ügyek közötti azonosság, mert eltérő
hátterűek a bírói döntések, akkor sem jogilag, sem
tágabb értelemben nem értelmezhető a jogegység.
Ahogy azt a Kúria a fenti határozataiban kifejtette, az
ügyazonosság több tényező által befolyásolt,
összetett jogi fogalom, amelyet mindig esetről esetre
kell vizsgálni. Ennek során szigorúan kell venni
például az összehasonlított bírói döntésekben az
alkalmazott anyagi jogszabály egyezőségét (hatály,
normatartalom) és a jogértelmezés szempontjából
releváns tények lényegi hasonlóságát.
Nincs ügyazonosság a Kúria szerint anyagi jogi
kérdésben eltérő anyagi jogi hátterű, azonos anyagi
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jogi háttér mellett eltérő kérelmet tartalmazó, vagy
azonos anyagi jogi háttér mellett eltérő tényállású
közigazgatási ügyek és annak alapján indult
közigazgatási
jogviták
között.
Alappal
kérdőjelezhető meg az ügyazonosság továbbá
például azonos anyagi jogi háttér mellett eltérő
kereseti vagy eltérő felülvizsgálati érvelés esetén.
Mindemellett nyilvánvalóan eltérően kell vizsgálni
az ügyazonosság fennállásának feltételeit eljárásjogi
kérdések esetén, figyelemmel arra, hogy
előfordulhat,
hogy
ugyanazon
eljárásjogi
rendelkezéseket eltérő ténybeli és anyagi jogi alapon
elbírálandó ügyekben kell azonosan alkalmazni. E
körben tehát annak kell jelentőséget tulajdonítani,
hogy az alkalmazott eljárási rendelkezés azonos-e, és
az összehasonlítandó ügyekben az alkalmazott
normával összefüggésben felvetett absztrakt
jogkérdés azonos vagy eltérő módon került
megválaszolásra.
Az alperes a jogegységi panaszban azt állította, hogy
a Végzés azért sérti a jogegységet, mert eltér az általa
megjelölt kúriai döntésekben foglaltaktól a perújítás
megengedhetősége kérdésében.
Az általa hivatkozott ügyek közül a Kúria az
ügyazonosságot a Kfv.IV.37.425/2012/8. számú
kúriai közzétett határozattal látta megállapíthatónak,
amely bár közigazgatási ügyben meghozott
határozat, a Kúria e döntésében a régi Pp. 260. § (1)
bekezdés a) pontja tekintetében vizsgálta a perújítás
megengedhetőségét, lehetséges alapjait. Ebben az
ügyben a Kúria – egyebek mellett – rámutatott: az
alapper jogi alapjaihoz tartozó kérdés, a fél által
állított alapperbeli jogsérelem olyan jogkérdés,
amely perújítás alapját nem képezheti. A perújítási
kérelem nem terjeszthető elő, ha annak alapja nem
ténybeli, hanem jogi sérelmet takar.
Figyelemmel arra, hogy a Végzésben a Kúria
felülvizsgálati ügyben eljáró tanácsa az uniós jog
eltérő
értelmezésére
tekintettel
látta
megengedhetőnek az alapperben a perújítást, a
továbbiakban az eltérés megállapítása érdekében a
Kúriának azt kellett vizsgálnia, hogy a perújítás
alapvető jellemzői és az uniós jog természete alapján
a fenti döntésben vázolt jogértelmezéstől eltért-e,
azaz a perújítást jogi alapon megengedhetőnek láttae, ezt követően pedig azt, hogy az uniós jog alapján
ez a jogértelmezés indokolható vagy az EUB által
elvárt-e.
E körben mindenekelőtt utalni kell a perújítás mint
perorvoslat alapvető jellemzőire és funkciójára. A
perújítás a jogerős bírósági ítéletek és ítélet hatályú
határozatok ellen igénybe vehető, nem fellebbviteli
jellegű rendkívüli perorvoslat, amelynek legfőbb
ismérve, hogy kizárólag a törvényben meghatározott
okok alapján vehető igénybe.
A perújítás lehetséges eseteit a jelen ügyben
alkalmazandó régi Pp. 260. § (1) bekezdése
határozza meg. Ennek az a) pontja szerint a jogerős
ítélet ellen perújításnak van helye, ha a fél oly tényre
vagy bizonyítékra, illetőleg olyan jogerős bírói vagy
más hatósági határozatra hivatkozik, amelyet a
bíróság a perben nem bírált el, feltéve, hogy az –
elbírálás esetén – reá kedvezőbb határozatot
eredményezhetett volna.
A bírói gyakorlatban és a jogirodalomban
nóvumként (el nem bírált tény, bizonyíték, határozat)
említett – régi Pp. 260. § (1) bekezdés a) pontja
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szerinti – esetkör feltételrendszere hosszú ideje
tisztázott, ugyanakkor az elmúlt években az EUB
nagy számú, előzetes döntéshozatali eljárást
követően meghozott határozatára figyelemmel
kérdésként merült fel, hogy az idézett
rendelkezésben szereplő „más hatósági határozat”
fogalmat mint a perújítást megnyitó okot hogyan kell
értelmezni, és ettől függően megalapozhatja-e végső
soron az anyagi jogerő áttörését az EUB uniós jogot
értelmező tevékenysége.
A Kúria fontosnak tartja kiemelni: a joggyakorlat
hosszú ideje egységes a tekintetben, hogy a
perújításnak a régi Pp. 260. § (1) bekezdés a)
pontjában
szereplő
alapesete
kifejezetten
ténykérdések tekintetében kíván rendkívüli
perorvoslati lehetőséget biztosítani (a teljesség
igénye nélkül a korábbi joggyakorlatból: Magyar
Királyi Kúria P.I.3891/1933. – Gr. XXVII.1094.,
Legfelsőbb Bíróság Gf.IV.33.000/1995. vagy
Pfv.I.20.279/1996., Kfv.III.28.247/1997.).
Perújítási okként ezért egy bírósági határozat akkor
szolgálhat, ha az alapperhez szorosan kapcsolódó
olyan megállapítást tartalmaz, amely a tényállás
megváltoztatását eredményezi, az eredeti peres
eljárás előkérdését jelentette volna. Ilyen előkérdés
lehet például – a jogerős ítélet után hozott olyan
jogerős
közigazgatási
határozat,
amely
megsemmisítette a közös tulajdonnak természetben
való megosztását engedélyező korábbi közigazgatási
határozatot
(Legfelsőbb
Bíróság
P.törv.I.20.671/1967. – BH 1968.5658.) vagy az
alapperben korábban is vitás kérdéseket érintően az
apaság vélelmét megdöntő jogerős ítélet mint a
perújítás okaként figyelembe veendő tényt rögzítő
bírói
határozat
(Legfelsőbb
Bíróság
Pfv.II.23.651/1996. – BH 1998.344.).
A régi Pp. elemzett rendelkezése szerint a sikeres
perújításhoz egy határozat ténykérdések esetében is
csak akkor szolgálhat, ha az „jogerős”, azaz a
jövőben rendes jogorvoslat útján már nem vitatható
megállapítást tartalmaz és a perújítási ügyben részes
felekre nézve kötelező hatályú.
A régi Pp. 260. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
perújítási ok jogértelmezéssel történő kitágításának
lehetőségeit az Alkotmánybíróság is vizsgálta.
Határozatának jogi indokolásában a hangsúlyt a
perújítás kivételes és rendkívüli jogorvoslati jellegére
helyezte. Megítélése szerint a kivételesség indoka az
a körülmény, hogy a jogerős határozatnak rendes
jogorvoslattal való megtámadhatatlansága a
jogbiztonságot szolgálja, ezen keresztül pedig a
jogállamiság elvével áll szoros összefüggésben. Az
Alkotmánybíróság rámutatott, hogy ha a jogerős
bírósági
határozatok
megalapozottságát,
jogszerűségét is korlátlanul lehetne vitatni,
parttalanná
válna
az
igazságszolgáltatási
tevékenység, elveszne a jogbiztonság [3257/2020.
(VII. 3.) AB határozat].
A perújításnak mint rendkívüli perorvoslatnak az
Alkotmánybíróság szerint az a jellemzője is előtérbe
kerül, hogy szűkebb körben, több feltétel együttes
fennállása esetén lehet csak igénybe venni, így a
jogalkotó döntésétől függ az is, milyen okokból teszi
megkérdőjelezhetővé a jogerős határozatot, teremti
meg a jogerő feloldásának lehetőségét. Az
Alkotmánybíróság megítélése szerint a polgári
perrendi szabályozás jellegadó sajátosságaira, így
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különösen a perújítás mint rendkívüli perorvoslat
kivételes voltára figyelemmel az vetne fel
alkotmányossági aggályokat, ha e zárt szabályozást
analógia alkalmazásával kiterjesztően értelmezné a
jogalkalmazó, mivel az ilyen értelmezés meghaladná
az Alaptörvény 28. cikke által meghatározott
értelmezési
kereteket,
contra
legem
jogalkalmazáshoz,
lényegében
jogalkotáshoz
vezetne [3257/2020. (VII. 3.) AB határozat].
Az előzetes döntéshozatali eljárás, amelyet az
Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 19. cikk (3)
bekezdés b) pontja és az Európai Unió működéséről
szóló szerződés (EUMSZ) 267. cikke szabályoz, az
Európai Unió jogának alapvető intézménye. Célja az
uniós
jog
egységes
értelmezésének
és
alkalmazásának azáltal történő biztosítása, hogy
olyan eszközt nyújtson a tagállami bíróságoknak,
amely lehetővé teszi számukra, hogy előzetes
döntéshozatal céljából az EUB-hez forduljanak olyan
kérdésekkel, amelyek az uniós jog értelmezésére
vagy az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok
által elfogadott jogi aktusok érvényességére
vonatkoznak.
Az EUB az előzetes döntéshozatali eljárás során a
másodlagos uniós jog
értelmezéséről
és
érvényességéről, továbbá a Szerződések, vagyis az
elsődleges uniós jog értelmezéséről dönt. Az EUB
előzetes döntéshozatali eljárás során hozott
határozata – az érvénytelenség kérdésében hozott
döntések kivételével – csak az ügyben érintett felekre
terjed ki, relatív hatályú, tehát az uniós jog
értelmezése körében hozott határozatnak főszabály
szerint nincs az ügyön túlmutató, mindenki másra
kiterjedő, úgynevezett erga omnes hatálya. (C173/09. számú Elchinov kontra Natsionalna
zdravnoosiguritelna kasa ítélet, C-62/14. számú Peter
Gauweiler és társai kontra Deutscher Bundestag
ítélet)
Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a tagállami
bíróságok ellenében az EUB az eljárása során nem
folytat le bizonyítást, a tagállami bíróság által
ismertetett tényállás, valamint a felek, a tagállamok
és az Európai Bizottság észrevételei alapján hozza
meg döntését az elé terjesztett kérdésekről.
A sajátos eljárási jellemzőkből kifolyólag az EUB
funkciója kifejezetten az uniós jog értelmezésére
szorítkozik,
jogkérdésben
foglal
állást,
szükségszerűen
pontosítva
valamely
uniós
jogszabály jelentését és terjedelmét, amely szerint azt
a hatálybalépésének időpontjától értelmezni és
alkalmazni kell, illetőleg értelmezni és alkalmazni
kellett volna. (C-429/12. számú Pohl kontra ÖBB
Infrastruktur AG ítélet) Az előzetes döntéshozatal
iránti kérelemnek az uniós jog értelmezésére vagy
érvényességére, nem pedig a nemzeti jogszabályok
értelmezésére vagy az alapjogvita keretében
felmerült ténykérdésekre kell vonatkoznia.
A fenti alapvetéseket szem előtt tartva a Kúria
kiemeli: azt a megállapítást, hogy egy uniós jogi
rendelkezésnek más a tartalma és az értelme annál,
mint amire korábban egy tagállami bíróság jutott,
nem lehet ténybeli kérdésnek értelmezni. Nincs ez
másként akkor sem, ha közvetetten abban a
kérdésben kell dönteni, hogy egy tagállami
rendelkezés összeegyeztethető-e az uniós joggal. Az
EUB jogértelmező tevékenysége során hozott ítélete
éppen ezért nem igazolhat új tényt.

A kifejtettek értelmében az EUB az előzetes
döntéshozatali eljárásban hozott határozatában – akár
az uniós jog értelmezéséről, akár érvényességéről
dönt – minden esetben jogkérdésben és nem ténybeli
kérdésben foglal állást, így perújítási okként sem a
korábbi, sem a jelenleg hatályos magyar szabályok
szerint nem alkalmazható.
Ezt az értelmezést támasztja alá az alperes által
hivatkozott határozat is, amely szerint a perújítás
kizárólag a tények megállapításával kapcsolatos
jogsérelmek orvoslására – azaz ténykérdésekre
alapítva
–
vehető
igénybe.
(Kúria
Kfv.IV.37.425/2012/8.)
A régi Pp. 260. § (1) bekezdés a) pontja helyes
értelmezése körében a Kúria rámutat: a Végzésben
kifejtett értelmezéssel szemben az uniós jog
érvényesülése okán az EUB – polgári-gazdaságimunkaügyi perekben biztosan – nem várja el a
tagállamoktól, hogy perújítási kérelem benyújtását
tegyék lehetővé a döntését követően. Az állandó
ítélkezési gyakorlat szerint a jogbiztonság
követelménye és annak megnyilvánulási formája: a
„res iudicata” elve elsődleges fontosságú az Európai
Unió jogrendjében (a teljesség igénye nélkül például:
C-126/97. számú Eco Swiss China Time Ltd kontra
Benetton International NV ítélet, C-234/04. számú
Rosmarie Kapferer kontra Schlank & Schick GmbH
ügy vagy C-213/13. számú Impresa Pizzarotti & C.
SpA kontra Comune di Bari and Others ügy).
Jóllehet van példa olyan esetkörre, amikor az EUB a
döntései követését várja el minden tagállamtól [C66/80. számú International Chemical Corporation
(ICC) kontra Amministrazione delle Finanze dello
Stato ügy], az ítéletei jellemzően csak a konkrét
eljárásban részes felekre kötelezőek, tekintve, hogy
az EUB nem a jogvitát dönti el, hanem csupán az elé
kerülő, az adott ügyben eljáró bíróság által feltett
absztrakt jogkérdéseket válaszolja meg (Ajánlások a
nemzeti bíróságok figyelmébe az előzetes
döntéshozatal iránti kérelmek előterjesztésére
vonatkozóan, EUB 2019/C 380/01., 8. pont).
Nyilvánvaló,
hogy
egy
jogintézménnyel
összefüggésben kialakult uniós gyakorlat követése
javasolt a tagállamoknak, ugyanakkor az anyagi
jogerő áttöréséhez szükséges kötelező erő –
ellentétben a tagállami, és perújítás alapjául
ténylegesen szolgáló határozatokkal – a kifejtettek
értelmében nincs meg.
A teljesség kedvéért a Kúria utal arra is, hogy a
perújítással szemben az eljáró bíróság téves
jogalkalmazását reparáló, jogkérdésre reagáló –
jogszabálysértésre
hivatkozással
kérhető
–
rendkívüli perorvoslatként a magyar perrendben a
Kúria hatáskörébe tartozó felülvizsgálati eljárás áll
rendelkezésre (ezzel egyezően az alperes által
hivatkozott
döntések
közül:
Kúria
Pfv.V.20.357/2017/7., Kfv.IV.35.544/2015/4.).
A jogerős ítélet felülvizsgálatára bármely, így az
uniós jog téves értelmezésén alapuló, az ügy érdemi
elbírálására kiható jogszabálysértés alapján is sor
kerülhet, amely elvezethet az uniós jogot sértő
határozat „visszavonására” (ezzel tartalmilag
egyezően: C-620/17. számú Hochtief Solutions AG
kontra Fővárosi Törvényszék).
Az uniós jogszabályok értelmezését érintő kérdések
jellegükből adódóan olyan jogkérdések, amelyek
felülvizsgálati kérelem tárgyai lehetnek. Nincs annak
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jogszabályi akadálya, hogy a fél a jogerős ítéletet
azért támadja felülvizsgálattal, mert az eljárt
bíróságok az uniós jogot tévesen alkalmazták vagy
figyelmen kívül hagyták. Abban az esetben azonban,
ha a felülvizsgálati kérelem benyújtására nyitva álló
– a perújítási határidőtől kétségtelenül rövidebb –
határidő eltelik, a jogbiztonság fenntartására
figyelemmel, eltérő jogértelmezés okán nem
indokolt további lehetőséget adni egy már jogerősen
befejezett ügy újratárgyalására.
A felperes nyilatkozatában az eredményes
alkotmányjogi panaszt és az EUB ítéletét követő
perújítás közötti párhuzamot vázoló érvelését
érintően a Kúria a következőkre mutat rá. A sikeres
alkotmányjogi panaszt követő perújítás esetén a régi
Pp. kizárólag az alkotmányjogi panaszt benyújtó fél
számára teszi lehetővé a jogvita újbóli megnyitását,
következésképpen a perújítás lehetősége nem
valamennyi sérelmet szenvedett személy számára
adott. A felperes által hivatkozott egyenértékűség és
tényleges érvényesülés elve akkor lenne vizsgálható
a két eljárás viszonylatában, ha a magyar jog adna
eljárási
eszközöket
lezárt
jogviszonyok
újratárgyalására olyan esetben is, amikor az
Alkotmánybíróság
utólagos
normakontroll
eljárásban állapít meg alaptörvény-ellenességet.
E körben kiemeli a Kúria azt is, hogy az
Alkotmánybíróság határozatán alapuló perújítás más,
a panaszeljárással nem érintett felek részére nem
biztosított, az EUB által adott jogértelmezés pedig a
konkrét ügyben a tagállami bíróságra minden esetben
kötelező (egyebek mellett például: C-173/09. számú
Elchinov kontra Natsionalna zdravnoosiguritelna
kasa ítélet). Az állandó ítélkezési gyakorlat
értelmében az az értelmezés, amelyet az EUB
valamely uniós jogi szabállyal összefüggésben fejt
ki, megmagyarázza és pontosítja e szabály
jelentőségét és hatályát, ahogyan azt a
hatálybalépésének időpontjától értelmezni és
alkalmazni kell, illetőleg értelmezni és alkalmazni
kellett volna.
Az így értelmezett szabályt a tagállami bíróságnak
alkalmaznia kell az értelmezés iránti kérelemről
határozó ítélet kihirdetése előtt keletkezett és létrejött
jogviszonyokra is, ha egyébként teljesülnek azok a
feltételek, amelyek lehetővé teszik az említett
szabály alkalmazására vonatkozó pernek a
hatáskörrel rendelkező bíróságok előtti megindítását.
(C-477/16. számú Openbaar Ministerie kontra
Ruslanas Kovalkovas ítélet)
Következésképpen nem indokolt és az alkotmányos
jogvédelemhez képest is túlmutatna annak lehetővé
tétele, hogy a magyar perrend alapján az EUB
döntésére hivatkozással a perújítás lehetősége
biztosított legyen, ezért a Kúria szerint a régi
Pp. 260. § (1) bekezdés a) pontját úgy kell
értelmezni, hogy e pont alapján az EUB előzetes
döntéshozatali eljárásban hozott határozatára
hivatkozással perújításnak nincs helye.
A kifejtettek értelmében a jogerős Végzés és a
Kfv.IV.37.425/2012/8. számú határozat közötti
eltérés kétséget kizáróan megállapítható, és a fentiek
szerint az nem indokolt, erre tekintettel a Kúria a
Bszi. 41/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján a
jogkérdésben való eltérés megállapítása mellett
döntött a bíróságokra kötelező értelmezésről, és a
panasszal támadott határozatot hatályon kívül
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helyezve a Kúriát új eljárásra és új határozat
hozatalára utasította.
A Kúria az alperesnek a Kúria Pfv.V.20.357/2017/7.,
a Kfv.IV.35.544/2015/4. számú határozatokra,
illetve a kétszeri értékelés tilalmára vonatkozó
előadása részletes elemzését mellőzte, figyelemmel
arra, hogy a perújítás megengedhetősége körében a
korábban közzétett határozattól való eltérést
megállapította.
Végezetül a Kúria utal arra, hogy a szabályozás
tartalmi azonossága okán ez a jogértelmezés a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (Pp.) 393. § a) pontjára alapított perújítási
kérelem elbírálása során is irányadó.
Figyelemmel arra, hogy a Kúria megítélése szerint –
az EUB hivatkozott gyakorlatával összhangban – a
perújítási szabályok meghatározása tagállami
hatáskörbe tartozik, a Kúria nem tartotta
szükségesnek az EUB megkeresését a felperes által
felvetett kérdésekben.
Elvi tartalom
Az EUB előzetes döntéshozatali eljárásban hozott
határozatára hivatkozással perújításnak nincs helye.
Záró rész
A Bszi. 41/D. § (4) bekezdése alapján, ha a
Jogegységi Panasz Tanács megállapítja a Kúria
közzétett határozatától jogkérdésben való eltérést, a
panasz elbírálásával összefüggésben felmerült
költséget az állam viseli, ezért a Kúria az – alperes
teljes személyes illetékmentessége folytán le nem
rótt – illeték megfizetéséről nem rendelkezett.
Az alperes a jogegységi panasz eljárással
összefüggésben a költségei megtérítését nem kérte, a
panasz alaposságára tekintettel a felperes a költségei
megtérítését nem kérheti, mindebből következően a
Kúriának a megtérítendő ügyvédi költségekről
rendelkeznie nem kellett.
A Bszi. 41/D. § (5) bekezdése szerint a Kúriának a
közzétett határozatától jogkérdésben való eltérést
megállapító és a bíróságokra kötelező értelmezést
megállapító határozata jogegységi határozat hatályú
és azt a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.
A Bszi. 41/C. § (8) bekezdése értelmében, ha a
Jogegységi Panasz Tanács indokoltnak tartja
tárgyalás tartását, arra a panasz előterjesztőjét és a (7)
bekezdésben meghatározott személyeket a polgári
perrendtartásról szóló törvény szabályai szerint idézi.
A felperes kifejezett kérelme ellenére a Kúria
tárgyalás tartását nem látta szükségesnek, ezért a
jogegységi panaszt tárgyalás tartása nélkül bírálta el.
A határozat ellen sem a Bszi., sem más jogszabály
nem biztosít jogorvoslatot.
Budapest, 2022. március 7.
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Böszörményiné dr. Kovács Katalin s.k. előadó bíró,
Dr. Farkas Katalin s.k. bíró, Dr. Kalas Tibor s.k. bíró,
Dr. Gyarmathy Judit s.k. bíró, Dr. Gimesi Ágnes
Zsuzsanna s.k. bíró, Dr. Magyarfalvi Katalin s.k.
bíró, Dr. Márton Gizella s.k. bíró, Molnár Ferencné
dr. s.k. bíró, Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. bíró,
Dr. Orosz Árpád s.k. bíró, Dr. Patyi András s.k. bíró,
Dr. Puskás Péter s.k. bíró, Salamonné dr. Piltz Judit
s.k. bíró, Dr. Simonné dr. Gombos Katalin s.k. bíró,
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Dr. Somogyi Gábor s.k. bíró, Dr. Suba Ildikó s.k.
bíró, Dr. Szabó Klára s.k. bíró, Dr. Stark Marianna
s.k. bíró, Dr. Tóth Kincső s.k. bíró
A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
Jpe.I.60.015/2022/3. számú végzése
Rendelkező rész
A Kúria a perújító felperes jogegységi panaszát
visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
A perújító felperes (a továbbiakban: panaszos) a
Kúria Kpkf.I.41.147/2021/6. számú – a Fővárosi
Törvényszék
113.K.702.739/2021/17.
számú
végzését helybenhagyó – végzésével szemben
terjesztett elő jogegységi panaszt, amelyben az
1/2010. (VI. 28.) PK véleményre, az 1/2019. KMPJE
jogegységi
határozatra,
továbbá
a
Pfv.IV.21.539/2019/19.,
Kpkf.V.40.494/2021/2.,
Kpkf.VI.40.378/2020/2.,
Kfv.II.37.994/2020/13.,
Kfv.I.35.046/2021/14.,
Kpkf.VI.39.309/2021/2.,
Kpkf.VI.40.287/2020/2., Kpkf.V.40.497/2021/2. és
Kpkf.V.39.594/2021/2. számú eseti döntésekre
hivatkozott.
A Jogegységi Panasz Tanács a panaszos által
hivatkozott határozatok kapcsán rámutat arra, hogy
az 1/2010. (VI. 28.) PK vélemény nem minősül a
Kúria közzétett határozatának.
A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.)
41/C. § (6) bekezdés b) pontja értelmében a
Jogegységi Panasz Tanács – hiánypótlási felhívás
kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt
visszautasítja, ha azt jogi képviselő közreműködése
nélkül nyújtották be.
A panaszos a jogegységi panaszt jogi képviselő
közreműködése nélkül, saját nevében, a saját
ügyfélkapuján keresztül nyújtotta be, ahhoz
meghatalmazást nem csatolt. Erre tekintettel a
jogegységi panasz visszautasításának van helye a
Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b) pontja alapján.
A jogegységi panasz eljárás az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. §
(1) bekezdése értelmében illetékköteles. A
jogegységi panasz előterjesztőjének ezért a panasz
benyújtásakor vagy le kell rónia a szükséges eljárási
illetéket, vagy megfelelő költségkedvezmény
engedélyezése iránti kérelmet kell előterjesztenie.
(Jpe.I.60.017/2021/4.) A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés
c) pontja alapján a jogegységi panasz
visszautasításának van helye, ha az eljárási illetéket
nem vagy hiányosan fizették meg.
A panaszos az eljárási illetéket nem fizette meg, a
panaszához a költségmentesség és költségfeljegyzési
jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények
igazolásáról szóló 26/2018. (XII. 27.) IM rendelet
(Kmr.) szerinti nyomtatványt csatolt, amelyben
megjelölte, hogy aktív korúak ellátására jogosult.
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (Pp.) – Bszi. 41/C. § (4) bekezdése folytán
alkalmazandó – 74. § (1) bekezdése szerint: „Ha a
peres eljárás bármely szakaszában a jogi képviselet
kötelező, a jogi képviselő nélkül eljáró fél perbeli

cselekménye és nyilatkozata – ha e törvény a jogi
képviselet hiányához más jogkövetkezményt nem
fűz – hatálytalan, úgy kell tekinteni, hogy a fél
perbeli cselekményt, nyilatkozatot egyáltalán nem
tesz, kivéve, ha törvény az adott perbeli
cselekményre nézve a meghatalmazott útján történő
eljárást kizárja.”
Mivel a panaszos a jogegységi panaszt és az annak
mellékletét képező költségkedvezmény iránti
kérelmet jogi képviselő közreműködése nélkül
terjesztette elő, ezért a panaszos költségkedvezmény
iránti kérelme hatálytalan, azt figyelembe venni nem
lehetett. Erre figyelemmel a jogegységi panasz
visszautasításának van helye a Bszi. 41/C. § (6)
bekezdés c) pontja alapján is.
A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés e) pontja értelmében a
Jogegységi Panasz Tanács – hiánypótlási felhívás
kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt
visszautasítja, ha az a 41/B. § (1) bekezdése alapján
került előterjesztésre, de a felülvizsgálati kérelemben
(fellebbezési eljárásban a fellebbezésben) az
előterjesztő nem hivatkozott a Kúria közzétett
határozatától jogkérdésben való eltérésre.
A jogegységi panasz – tartalma szerint – a Bszi.
41/B. § (1) bekezdésén alapul, viszont a panaszos az
abban megjelölt kúriai döntésekre a Fővárosi
Törvényszék
113.K.702.739/2021/17.
számú
végzésével szemben előterjesztett fellebbezésében
még nem hivatkozott. Erre tekintettel a jogegységi
panasz visszautasításának van helye a Bszi. 41/C. §
(6) bekezdés e) pontja szerint is.
A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés h) pontja értelmében a
Jogegységi Panasz Tanács – hiánypótlási felhívás
kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt
visszautasítja, ha az nem tartalmazza a (3)
bekezdésben foglaltakat, és a megfelelő kiegészítés
az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül
nem történt meg.
A Jogegységi Panasz Tanács következetes
gyakorlata szerint a Bszi.-ben foglalt tartalmi
követelmények mellett (a támadott és hivatkozott
határozatok megjelölése), a félnek nem elég arra
hivatkozni, hogy az egyik határozat eltért a másiktól,
a panasz befogadásához szükséges, hogy az
előterjesztő megjelölje, miben látja az eltérést. Az
eltérés megjelölésének azonban konkrétnak kell
lennie,
pontos
jogértelmezésre
vonatkozó
álláspontnak kell ütköznie, pontos jogértelmezésre
vonatkozó állásponttal. (Jpe.I.60.011/2021/3.)
A panaszos megjelölte ugyan a jogegységi panasszal
támadott határozatot, továbbá azokat a közzétett
kúriai döntéseket, amelyektől a jogkérdésben való
eltérést állítja, azonban nem mutatta be azt a lényegi
háttértényállást, azaz a szükséges ügyazonosságot,
ami az összehasonlítás alapfeltétele. Nem munkálta
ki, hogy a támadott határozat konkrétan melyik
jogszabályi
rendelkezésre
vonatkozó
mely
jogértelmezést, hol nem tartotta be, hol tért el a
támadott határozat jogkérdésben a Kúria közzétett
jogértelmezésétől. Sem az ügyek összehasonlítható
tényállását, sem az ügyben felmerült jogkérdést, az
alkalmazandó jogot konkrétan nem tárta fel, tehát
nem egy konkrét jogszabály konkrét határozatban
való értelmezését vetette össze egy hasonló
helyzetben történt más értelmezéssel.
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Erre
tekintettel
a
jogegységi
panasz
visszautasításának van helye a Bszi. 41/C. § (6)
bekezdés h) pontja alapján is.
A Jogegységi Panasz Tanács megjegyzi, hogy a
jogegységi panasz – tartalma szerint – az elsőfokú
bíróság által hozott döntés érdemi helyességének a
felülvizsgálatára irányult, illetve az elsőfokú bíróság
eljárását sérelmezte, melyek vizsgálatára jogegységi
panasz eljárás keretében nincs mód. A Jogegységi
Panasz Tanács már több döntésében utalt arra, hogy
a jogegységi panasz jogintézménye nem a
panaszosnak a per tárgyává tett jog- és
érdeksérelmének kiküszöbölésére szolgál. Erre a
bírósági eljárási törvények által szabályozott rendes
és rendkívüli jogorvoslatok többirányú lehetőséget
biztosítanak. A jogegységi panasz eljárás, mint
ahogy a nevében is tükröződik, a közzétett
határozattól jogkérdésben való eltérés feloldását, a
jogegység biztosítását célozza, nem nyit a
panaszosnak újabb jogorvoslati fórumot a megelőző
eljárások során szükségszerűen már érvényesített
jogés
érdeksérelmének
orvoslására.
(Jpe.I.60.011/2021/2.)
A kifejtettekre figyelemmel a Kúria a Bszi. 41/C. §
(6) bekezdés b), c), e) és h) pontja alapján a
jogegységi panaszt – hiánypótlási felhívás kiadását
mellőzve – visszautasította.
Záró rész
Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az
eljárás illetékmentes.
A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem
biztosít jogorvoslatot.
Budapest, 2022. március 28.
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Patyi
András s.k. bíró, Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró, Dr. Bartal
Géza s.k. bíró, Dr. Bartkó Levente s.k. bíró, Dr. Csák
Zsolt s.k. bíró, Dr. Darák Péter s.k. bíró, Dr.
Domonyai Alexa s.k. bíró, Dr. Döme Attila s.k. bíró,
Dr. Dzsula Marianna bíró helyett Dr. Varga Zs.
András s.k. a tanács elnöke, Dr. Farkas Attila s.k.
bíró, Dr. Fekete Ildikó s.k. bíró, Dr. Harter Mária s.k.
bíró, Dr. Hajdu Edit s.k. bíró, Dr. Kovács András s.k.
bíró, Dr. Kovács Zsuzsanna s.k. bíró, Dr. Kurucz
Krisztina s.k. bíró, Dr. Sebe Mária s.k. bíró, Dr.
Sperka Kálmán s.k. bíró, Dr. Tánczos Rita s.k. bíró
A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
Jpe.II.60.016/2022/3. számú végzése
Rendelkező rész
A Kúria a perújító felperes jogegységi panaszát
visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
A perújító felperes (a továbbiakban: panaszos) a
Kúria Kpkf.I.41.185/2021/3. számú – a Fővárosi
Törvényszék
113.K.702.739/2021/23.
számú
végzését helybenhagyó – végzésével szemben
terjesztett elő jogegységi panaszt, amelyben az
1/2010. (VI. 28.) PK véleményre, az 1/2019. KMPJE
jogegységi
határozatra,
továbbá
a
Pfv.IV.21.539/2019/19.,
Kpkf.V.40.494/2021/2.,
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Kpkf.VI.40.378/2020/2.,
Kfv.II.37.994/2020/13.,
Kfv.I.35.046/2021/14.,
Kpkf.VI.39.309/2021/2.,
Kpkf.VI.40.287/2020/2., Kpkf.V.40.497/2021/2. és
Kpkf.V.39.594/2021/2. számú eseti döntésekre
hivatkozott.
A Jogegységi Panasz Tanács a panaszos által
hivatkozott határozatok kapcsán rámutat arra, hogy
az 1/2010. (VI. 28.) PK vélemény nem minősül a
Kúria közzétett határozatának.
A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.)
41/C. § (6) bekezdés b) pontja értelmében a
Jogegységi Panasz Tanács – hiánypótlási felhívás
kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt
visszautasítja, ha azt jogi képviselő közreműködése
nélkül nyújtották be.
A panaszos a jogegységi panaszt jogi képviselő
közreműködése nélkül, saját nevében, a saját
ügyfélkapuján keresztül nyújtotta be, ahhoz
meghatalmazást nem csatolt. Erre tekintettel a
jogegységi panasz visszautasításának van helye a
Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b) pontja alapján.
A jogegységi panasz eljárás az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. §
(1) bekezdése értelmében illetékköteles. A
jogegységi panasz előterjesztőjének ezért a panasz
benyújtásakor vagy le kell rónia a szükséges eljárási
illetéket, vagy megfelelő költségkedvezmény
engedélyezése iránti kérelmet kell előterjesztenie.
(Jpe.I.60.017/2021/4.) A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés
c) pontja alapján a jogegységi panasz
visszautasításának van helye, ha az eljárási illetéket
nem vagy hiányosan fizették meg.
A panaszos az eljárási illetéket nem fizette meg, a
panaszához a költségmentesség és költségfeljegyzési
jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények
igazolásáról szóló 26/2018. (XII. 27.) IM rendelet
(Kmr.) szerinti nyomtatványt csatolt, amelyben
megjelölte, hogy aktív korúak ellátására jogosult.
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (Pp.) – Bszi. 41/C. § (4) bekezdése folytán
alkalmazandó – 74. § (1) bekezdése szerint: „Ha a
peres eljárás bármely szakaszában a jogi képviselet
kötelező, a jogi képviselő nélkül eljáró fél perbeli
cselekménye és nyilatkozata – ha e törvény a jogi
képviselet hiányához más jogkövetkezményt nem
fűz – hatálytalan, úgy kell tekinteni, hogy a fél
perbeli cselekményt, nyilatkozatot egyáltalán nem
tesz, kivéve, ha törvény az adott perbeli
cselekményre nézve a meghatalmazott útján történő
eljárást kizárja.”
Mivel a panaszos a jogegységi panaszt és az annak
mellékletét képező költségkedvezmény iránti
kérelmet jogi képviselő közreműködése nélkül
terjesztette elő, ezért a panaszos költségkedvezmény
iránti kérelme hatálytalan, azt figyelembe venni nem
lehetett. Erre figyelemmel a jogegységi panasz
visszautasításának van helye a Bszi. 41/C. § (6)
bekezdés c) pontja alapján is.
A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés e) pontja értelmében a
Jogegységi Panasz Tanács – hiánypótlási felhívás
kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt
visszautasítja, ha az a 41/B. § (1) bekezdése alapján
került előterjesztésre, de a felülvizsgálati kérelemben
(fellebbezési eljárásban a fellebbezésben) az
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előterjesztő nem hivatkozott a Kúria közzétett
határozatától jogkérdésben való eltérésre.
A jogegységi panasz – tartalma szerint – a Bszi.
41/B. § (1) bekezdésén alapul, viszont a panaszos az
abban megjelölt kúriai döntésekre a Fővárosi
Törvényszék
113.K.702.739/2021/23.
számú
végzésével szemben előterjesztett fellebbezésében
még nem hivatkozott. Erre tekintettel a jogegységi
panasz visszautasításának van helye a Bszi. 41/C. §
(6) bekezdés e) pontja szerint is.
A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés h) pontja értelmében a
Jogegységi Panasz Tanács – hiánypótlási felhívás
kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt
visszautasítja, ha az nem tartalmazza a (3)
bekezdésben foglaltakat, és a megfelelő kiegészítés
az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül
nem történt meg.
A Jogegységi Panasz Tanács következetes
gyakorlata szerint a Bszi.-ben foglalt tartalmi
követelmények mellett (a támadott és hivatkozott
határozatok megjelölése), a félnek nem elég arra
hivatkoznia, hogy az egyik határozat eltért a
másiktól, a panasz befogadásához szükséges, hogy
az előterjesztő megjelölje, miben látja az eltérést. Az
eltérés megjelölésének azonban konkrétnak kell
lennie,
pontos
jogértelmezésre
vonatkozó
álláspontnak kell ütköznie, pontos jogértelmezésre
vonatkozó állásponttal. (Jpe.I.60.011/2021/3.)
A panaszos megjelölte ugyan a jogegységi panasszal
támadott határozatot, továbbá azokat a közzétett
kúriai döntéseket, amelyektől a jogkérdésben való
eltérést állítja, azonban nem mutatta be azt a lényegi
háttértényállást, azaz a szükséges ügyazonosságot,
ami az összehasonlítás alapfeltétele. Nem munkálta
ki, hogy a támadott határozat konkrétan melyik
jogszabályi
rendelkezésre
vonatkozó
mely
jogértelmezést, hol nem tartotta be, hol tért el a
támadott határozat jogkérdésben a Kúria közzétett
jogértelmezésétől. Sem az ügyek összehasonlítható
tényállását, sem az ügyben felmerült jogkérdést, az
alkalmazandó jogot konkrétan nem tárta fel, tehát
nem egy konkrét jogszabály konkrét határozatban
való értelmezését vetette össze egy hasonló
helyzetben történt más értelmezéssel.
Erre
tekintettel
a
jogegységi
panasz
visszautasításának van helye a Bszi. 41/C. § (6)
bekezdés h) pontja alapján is.
A Jogegységi Panasz Tanács megjegyzi, hogy a
jogegységi panasz – tartalma szerint – az elsőfokú
bíróság által hozott döntés érdemi helyességének a
felülvizsgálatára irányult, illetve az elsőfokú bíróság
eljárását sérelmezte, melyek vizsgálatára jogegységi
panasz eljárás keretében nincs mód. A Jogegységi
Panasz Tanács már több döntésében utalt arra, hogy
a jogegységi panasz jogintézménye nem a
panaszosnak a per tárgyává tett jog- és
érdeksérelmének kiküszöbölésére szolgál. Erre a
bírósági eljárási törvények által szabályozott rendes
és rendkívüli jogorvoslatok többirányú lehetőséget
biztosítanak. A jogegységi panasz eljárás, mint
ahogy a nevében is tükröződik, a közzétett
határozattól jogkérdésben való eltérés feloldását, a
jogegység biztosítását célozza, nem nyit a
panaszosnak újabb jogorvoslati fórumot a megelőző
eljárások során szükségszerűen már érvényesített
jogés
érdeksérelmének
orvoslására.
(Jpe.I.60.011/2021/2.)

A kifejtettekre figyelemmel a Kúria a Bszi. 41/C. §
(6) bekezdés b), c), e) és h) pontja alapján a
jogegységi panaszt – hiánypótlási felhívás kiadását
mellőzve – visszautasította.
Záró rész
Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az
eljárás illetékmentes.
A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem
biztosít jogorvoslatot.
Budapest, 2022. április 4.
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Patyi
András s.k. bíró, Böszörményiné dr. Kovács Katalin
s.k. bíró, Dr. Farkas Katalin s.k. bíró, Dr. Kalas Tibor
s.k. bíró, Dr. Gyarmathy Judit s.k. bíró, Dr. Gimesi
Ágnes Zsuzsanna s.k. bíró, Dr. Magyarfalvi Katalin
s.k. bíró, Molnár Ferencné dr. s.k. bíró, Dr. Mudráné
dr. Láng Erzsébet s.k. bíró, Dr. Orosz Árpád s.k. bíró,
Dr. Puskás Péter s.k. bíró, Salamonné dr. Piltz Judit
s.k. bíró, Dr. Simonné dr. Gombos Katalin s.k. bíró,
Dr. Somogyi Gábor s.k. bíró, Dr. Suba Ildikó s.k.
bíró, Dr. Stark Marianna s.k. bíró, Dr. Szabó Klára
s.k. bíró, Dr. Tóth Kincső s.k. bíró, Dr. Vitál-Eigner
Beáta s.k. bíró
A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
Jpe.I.60.021/2022/3. számú végzése
Rendelkező rész
A Kúria a felperesek jogegységi panaszát
visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indoklás
A felperesek (a továbbiakban: panaszosok) a Kúria
Pfv.VIII.20.348/2021/6. számú – a jogerős ítéletet
hatályában fenntartó – ítéletével (a továbbiakban:
támadott határozat) szemben a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (2)
bekezdése alapján jogegységi panaszt terjesztettek
elő. A jogegységi panaszban annak megállapítását
kérték, hogy a támadott határozat a Kúria
Pfv.I.20.469/2021/3. és Gfv.VII.30.027/2021/5.
számú eseti döntéseitől, valamint a 3/2020. PJE
jogegységi határozattól jogkérdésben eltér, és erre
tekintettel kérték a támadott határozat hatályon kívül
helyezését, a Kúria új eljárásra és új határozat
hozatalára utasítását.
A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján a
jogegységi panasz visszautasításának van helye, ha
az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.
A jogegységi panasz eljárás az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. §
(1) bekezdése értelmében illetékköteles. A
jogegységi panasz előterjesztőjének ezért a panasz
benyújtásakor vagy le kell rónia a szükséges eljárási
illetéket, vagy megfelelő költségkedvezmény
engedélyezése iránti kérelmet kell előterjesztenie.
(Jpe.I.60.017/2021/4.)
A panaszosok az eljárási illetéket nem fizették meg,
költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet
nem terjesztettek elő. A jogegységi panaszban a

Jogegységi Panasz Tanács
pertárgy értékét a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény (régi Pp.) 24. § (2) bekezdés g)
pontja alapján 50 000 000 forintban, a jogegységi
panasz eljárás illetékét az Itv. 50. § (1) bekezdése
alapján 3 500 000 forintban jelölték meg. Utaltak
arra, hogy a Gödöllői Járásbíróság a korábban
részükre engedélyezett, az eljárási illetékre kiterjedő
részleges személyes költségmentességet fenntartotta
az 1.P.21.445/2019/14. számú végzésével.
A Jogegységi Panasz Tanács már több döntésében
rámutatott arra, hogy a jogegységi panasz eljárás
olyan rendkívüli, a jogerő utáni, a jogegységet célzó
sui generis eljárás, amely a jogrendszer belső
koherenciájának
megteremtését
szolgálja,
jogorvoslati eljárás ugyan, de nem a per folytatása.
Abból eredően, hogy a jogegységi panasz eljárás
nem az alapügy folytatása, az alapeljárásban
biztosított személyes költségkedvezmények nem
terjednek ki a jogegységi panasz eljárásra. A
jogegységi panasz előterjesztőjének ezért a panasz
benyújtásakor vagy le kell rónia a szükséges eljárási
illetéket, vagy megfelelő költségkedvezmény
engedélyezése iránti kérelmet kell előterjesztenie.
Hiánypótlási felhívás kibocsátásának a jogegységi
panasz eljárásban e körben sincs helye.
(Jpe.I.60.017/2021/4.)
A kifejtettekre figyelemmel a Kúria a Bszi. 41/C. §
(6) bekezdés c) pontja alapján a jogegységi panaszt –
hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve –
visszautasította.
Záró rész
Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az
eljárás illetékmentes.
A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem
biztosít jogorvoslatot.
Budapest, 2022. április 11.
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Patyi
András s.k. bíró, Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró, Dr. Bartal
Géza s.k. bíró, Dr. Csák Zsolt s.k. bíró, Dr. Darák
Péter s.k. bíró, Dr. Domonyai Alexa s.k. bíró,
Dr. Döme Attila s.k. bíró, Dr. Dzsula Marianna s.k.
bíró, Dr. Farkas Attila s.k. bíró, Dr. Fekete Ildikó s.k.
bíró, Dr. Hajnal Péter s.k. bíró, Dr. Harter Mária s.k.
bíró, Dr. Hajdu Edit s.k. bíró, Dr. Kovács András s.k.
bíró, Dr. Kovács Zsuzsanna s.k. bíró, Dr. Sperka
Kálmán s.k. bíró, Dr. Tánczos Rita s.k. bíró
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BÜNTETŐ KOLLÉGIUM
I. A bűnsegéd tudatának át kell fognia, hogy a
172
tettes szándéka milyen bűncselekmény
elkövetésére irányul, ehhez a tényállásszerű
cselekményhez kell segítséget nyújtania.
Amennyiben a bűnsegéd tudja, hogy szándékos
bűncselekmény elkövetéséhez nyújt segítséget,
azonban a tettes a bűnsegéd által támogatott,
előmozdított cselekményhez képest olyan eltérő
bűncselekményt valósít meg, amelynek tekintetében a
bűnsegéd tudata a segítségnyújtást nem fogja át, a
bűnsegéd a tettes minőségi vagy mennyiségi
túllépéséért járulékos felelősséggel nem tartozik.
II. A tettesi szándékot kiváltani csak a cselekmény
megkezdése előtt lehet (felbujtás), míg a cselekmény
megvalósításához segítséget nyújtani a tényállásszerű
cselekmény kifejtését megelőzően vagy annak
befejezéséig lehet (bűnsegély).
Amennyiben a tettes a bűncselekményt már elkövette,
az elkövetési magatartást kifejtette, úgy az ezt követően
előzetes megállapodás nélkül tett támogató nyilatkozat
vagy ezt követően megnyilvánuló támogató jelenlét
már nem a bűncselekmény elkövetéséhez nyújtott
segítség.
III. Nem akadálya önmagában az elbíráláskori Btk.
alkalmazásának az, hogy a cselekmény egy olyan
minősítő körülmény szerint is minősül, amely minősítő
körülmény az elkövetéskor még nem létezett [1978. évi
IV. törvény (korábbi Btk.) 166. § (1) bek., (2) bek. a),
b) és d) pont; 2012. évi C. törvény (Btk.) 1. § (1) bek., 2.
§ (2) bek., 13. § (3) bek., 14. § (2) bek., 160. § (1) bek.,
(2) bek. b), d) és k) pont].

A törvényszék a 2016. május 2-án kelt ítéletével az I.
r. terheltet emberölés bűntette [1978. évi IV. tv. (a
továbbiakban: korábbi Btk.) 166. § (1) bek., (2) bek.
b) és d) pont] miatt mint többszörös visszaesőt 18 év
fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra
ítélte, míg a II. r. terheltet bűnsegédként elkövetett
rablás bűntette [2012. évi C. tv. (a továbbiakban:
Btk.) 365. § (1) bek. a) pont] miatt 4 év
börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte.
Az ítélőtábla mint másodfokú bíróság 2017. február
21-én kelt végzésével a törvényszék ítéletét mindkét
terhelt vonatkozásában hatályon kívül helyezte és az
elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította.
A törvényszék a megismételt eljárásban 2019.
október 4. napján kihirdetett ítéletében az I. r.
terheltet bűnösnek mondta ki emberölés bűntettében
[korábbi Btk. 166. § (1) bek., (2) bek. a), b) és d)
pont], ezért őt mint többszörös visszaesőt 20 év
fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra
ítélte.
A II. r. terheltet bűnösnek mondta ki rablás
bűntettében mint bűnsegédet [Btk. 365. § (1) bek. a)
pont], ezért őt 3 év börtönben végrehajtandó
szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra
ítélte. Megállapította, hogy a II. r. terhelt legkorábban
a büntetés kétharmad részének kitöltését követő
napon bocsátható feltételes szabadságra, rendelkezett
a II. r. terhelt által előzetes fogvatartásban töltött idő

kiszabott
szabadságvesztésbe
történő
beszámításáról. Az elsőfokú bíróság rendelkezett a
bűnjelekről és a bűnügyi költségről.
A megismételt eljárásban hozott elsőfokú bíróság
ítéletét az ügyész tudomásul vette, ellene az I. r.
terhelt, valamint a II. r. terhelt és védőik jelentettek
be felmentés végett fellebbezést.
Az ítélőtábla mint másodfokú bíróság a 2020.
szeptember hó 25. napján kihirdetett ítéletével az
elsőfokú bíróság ítéletét az I. és a II. r. terhelttel
szemben megváltoztatta, a II. r. terhelt cselekményét
rablás bűntettének [korábbi Btk. 321. § (1) bek.]
minősítette, a II. r. terhelt szabadságvesztésbüntetését börtönbüntetésként nevezte meg, esetében
mellőzte a feltételes szabadságra bocsátásról szóló
rendelkezést. Az I. r. terhelttel szemben 60 000
forint, a II. r. terhelttel szemben 113 000 forint
vagyonelkobzást rendelt el. Pontosította az előzetes
fogvatartásban
töltött
időre
vonatkozó
rendelkezéseket, rögzítette az I. és a II. r. terhelt
tényleges tartózkodási helyét, valamint a II. r. terhelt
személyazonosító
igazolványának
számát.
Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét az I. és a II.
r. terhelt tekintetében helybenhagyta. Rendelkezett
az I. r. terhelt által az elsőfokú bíróság ítéletének
kihirdetésétől a másodfokú bíróság ítéletének
kihirdetéséig
letartóztatásban
töltött
idő
szabadságvesztésbe történő beszámításáról, valamint
a másodfokú eljárásban felmerült bűnügyi
költségről.
A jogerős ügydöntő határozattal szemben a
fellebbviteli főügyészség a II. r. terhelt terhére a Be.
651. § (1) bekezdése alapján, a Be. 648. § a) pontjára
figyelemmel, a Be. 649. § (1) bekezdés b) pont ba)
alpontjában meghatározott okból – a büntető anyagi
jog szabályainak megsértése miatt – felülvizsgálati
indítványt nyújtott be, mivel álláspontja szerint a
bíróság a bűncselekmény törvénysértő minősítése
miatt
törvénysértő
büntetést
szabott
ki.
Indítványozta, hogy a Kúria a törvényszék és az
ítélőtábla ítéletét a II. r. terhelt tekintetében
a Be. 662. § (2) bekezdésének b) pontja alapján – a
Be. 660. § (1) bekezdése szerinti tanácsülésen –
változtassa meg, a II. r. terhelt cselekményét a Btk.
160. §-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés
b), d) és k) pontja szerint minősülő bűnsegédként,
nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a
bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy
fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes
személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének
minősítse,
a
vele
szemben
kiszabott
szabadságvesztés tartamát emelje fel, annak
végrehajtási fokozatát a Btk. 37. § (3) bekezdés a)
pont ad) alpontja alapján fegyházban határozza meg,
egyben állapítsa meg, hogy a II. r. terhelt
legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését
követő napon bocsátható feltételes szabadságra.
A
fellebbviteli
főügyészség
felülvizsgálati
indítványa szerint az ügyben eljáró ítélőtábla tévesen
minősítette a II. r. terhelt cselekményét a korábbi Btk.
321. § (1) bekezdésébe ütköző rablás bűntettének
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arra hivatkozással, hogy nem nyert bizonyítást,
miszerint a sértett megölésében részt vett, ahogy az
sem, hogy tudomása volt arról, hogy az I. r. terhelt
meg akarja ölni a sértettet az értékei elvétele
érdekében.
Hivatkozott a másodfokú bíróság által is felhívott BH
2019.155. számú eseti döntésben kifejtettekre, mely
szerint a részes, így a bűnsegéd a tényállásszerű
cselekményt nem megvalósítja, hanem ahhoz
hozzájárul. A részes tetteshez társulása a tettes
szándékával történik. A részesi szándék a tettesi
szándékkal mutat egyezőséget, azt kiváltja vagy
véghezvitel végett erősíti. A tettesi szándék ekként a
véghezvitel előtti vagy azzal egyidejű lehet.
Amennyiben a részes nem él a választási
lehetőségével (ha a véghezvitel terjedelmét nem
korlátozza), akkor azzal kell számolnia, hogy akár
csak folyamatos jelenléte, így a nyereségét realizáló
magatartása olyanra bátorít, ami eredetileg nem állt
szándékában.
A fellebbviteli főügyészség utalt a BH 2018.267.
számú eseti döntésre is, amely szerint az elkövető,
így a bűnsegéd választja meg magatartásának
módját, ami helyzeti előnyéből fakadó lehetőség.
Amennyiben nem korlátozza a külvilág számára
világosan és a társa felé kifejezetten saját magatartása
hatókörét, akkor az egyidejű, azonos térben, egymás
észrevehető,
elérhető,
ekként
közvetlen
közelségében kifejtett elkövetői (tettesi és részesi)
magatartások
kölcsönösen
szándékegységben
vannak.
A felülvizsgálati indítvány szerint kétségtelen, hogy
az ügyben a II. r. terhelt az irányadó tényállás szerint
nem volt jelen a sértett bántalmazása közben, azt
követően ért a helyszínre, hogy a társa a sértett kezét
megkötözte. A sértett ekkor még élt, és a tényállás
szerint a terheltek távozása után a helyszínen hunyt
el. A fellebbviteli főügyészség álláspontja szerint a
II. r. terhelt a lakásba érkezve szembesült a még élő
sértett helyzetével; tisztában volt azzal, hogy a
sértettet a társa jelentős mértékben bántalmazta, a
bántalmazás hatására már magatehetetlen állapotba
került, megkötözött sértett önmentésre képtelen,
helyváltoztatásra nem képes, így a segítségkérésben
is akadályoztatva van. Ilyen körülmények között a II.
r. terheltnek azzal is tisztában kellett lennie, hogy az
idős, mozgáskorlátozott, összevert, önmentésre
képtelen állapotban lévő sértett meg fog halni, ha
nem hívnak hozzá segítséget. A sértett ezen állapota
iránt azonban a II. r. terhelt közömbös maradt. A
fellebbviteli főügyészség álláspontja szerint az I. r.
terhelt cselekménye a két terhelt közötti, a
bűncselekmény elkövetésében való megállapodással
kezdődött és a sértett értékeinek az eltulajdonításával
ért véget. Amikor a II. r. terhelt a lakásba ért, a társa
büntetendő magatartását még nem hagyta abba, mert
az elkövetési magatartásnak része volt az is, hogy az
önmentésre képtelen, megkötözött sértettet magára
hagyta. A II. r. terhelt az indítvány szerint az I. r.
terhelt cselekményéhez az értékek átkutatásával
nyújtott segítséget, miközben a sértett – akinek az
állapotáról a II. r. terheltnek tudomása volt –
haldoklott. A fellebbviteli főügyészség álláspontja
szerint a II. r. terhelt cselekménye akkor minősülne
csupán rablásnak, ha a lakásba érve, észlelve a sértett
összevert és önmentésre képtelen – a halál
bekövetkezéséhez vezető – állapotát, elhatárolódott
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volna az I. r. terhelt cselekményétől arra hivatkozva,
hogy ilyen mértékű erőszakra nem vonatkozott a
korábbi megállapodásuk, és ezért a cselekménnyel
felhagyott volna, az értékek felkutatásában nem vett
volna részt. Ezekre figyelemmel a fellebbviteli
főügyészség szerint a II. r. terhelt cselekménye az I.
r. terhelt minősített ölési cselekményéhez nyújtott
bűnsegélyként értékelendő.
A fellebbviteli főügyészség az időbeli hatály
vizsgálatával összefüggésben kifejtette, hogy
amennyiben a II. r. terhelt cselekményét
bűnsegédként elkövetett minősített emberölésnek
kellene minősíteni, úgy arra figyelemmel, hogy a
cselekmény büntetési tétele mind az elkövetéskor,
mind az elbíráláskor azonos volt, továbbá a feltételes
szabadságra bocsátás lehetőségének legkorábbi,
törvény erejénél fogva kötelező időpontjára
vonatkozó rendelkezés megváltozására figyelemmel
az elbíráláskor hatályos Btk. alkalmazása
összességében a kedvezőbb, így azt kell alkalmazni.
A II. r. terhelt cselekménye ilyen minősítés esetén
elkövetéskor és elbíráláskor is többszörösen
minősülne, ezért nem tekinthető kedvezőtlenebbnek
az elbíráláskori Btk. arra figyelemmel sem, hogy a
160. § (2) bekezdés k) pontja szerinti minősítő
körülmény, a bűncselekmény elhárítására idős
koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan
képes személy sérelmére történő elkövetés is
megállapítható.
A Legfőbb Ügyészség átiratában a fellebbviteli
főügyészség felülvizsgálati indítványát – annak
indokaival egyetértve – fenntartotta.
Álláspontja szerint a jogerős tényállás alapján a II. r.
terhelt számára az a választási lehetőség, mely szerint
utóbb csak az eredeti szándéka miatt feleljen mint
elkövető, jelen ügyben a lakásba érkezését követően
a sértett állapotának észlelésekor adott volt, azonban
ezzel a lehetőséggel nem élt, ellenkezőleg: a haszon
realizálását az eredeti szándéknak megfelelően, de a
megváltozott körülmények ellenére is a társa mellett
kitartva elősegítette, ezért az ítéleti tényállás alapján
egyértelmű következtetés vonható le a II. r. terhelt
szándékának korlátlanságára.
A Legfőbb Ügyészség emellett hivatkozott a BH
2014.174. számú döntésre a tekintetben, hogy a
törvénysértő büntetés kiszabása miatt előterjesztett
indítvány alapján folytatott felülvizsgálati eljárásban
annak megállapításánál, hogy a büntetés
törvénysértő tartamú-e, kizárólag a bűncselekmény
minősítéséhez tartozó büntetési tételeknek és a
Különös
Részben
írt
tételkeretet
emelő
rendelkezésnek van jelentősége, az enyhítő
rendelkezés alkalmazhatósága és az ebből eredő
leszállási lehetőség figyelmen kívül marad.
A Kúria által a felülvizsgálati indítvány elbírálására
kitűzött nyilvános ülésen a legfőbb ügyész
képviselője az írásban benyújtott felülvizsgálati
indítványt változtatás nélkül fenntartotta.
A II. r. terhelt védője felszólalásában arra
hivatkozott, hogy nem objektív adatokon, hanem
feltételezéseken alapuló tényállás lett megállapítva.
Az ügyészség az elsőfokú ítéletet tudomásul vette, a
másodfokú eljárásban súlyosítási tilalom volt éppen
az ügyészség fellebbezésének hiányában. A védő
kifejtette, hogy a II. r. terhelt a cselekményben nem
vett részt, a nyomozó hatóságnak az elkövetőkre
irányuló koncepciója a bizonyítékokkal ellentétes. A
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nyomozás számtalan hibában szenvedett, ezért az
elsőfokú bíróságnak széles terjedelmű bizonyítást
kellett lefolytatnia. A DNS-vizsgálat szerint a sértett
lakásában a bűncselekmény elkövetésekor a
családból többen jelen lehettek, de a II. r. terhelt nem.
A megismételt eljárásban a II. r. terheltre
vonatkozóan ugyanakkor nem kerültek elő új
bizonyítékok. Mindezek alapján indítványozta, hogy
a Kúria a fellebbviteli főügyészség indítványát
utasítsa el, a megtámadott határozatokat hatályában
tartsa fenn.
A
fellebbviteli
főügyészség
felülvizsgálati
indítványa nem alapos.
A Be. 648. § a) pontja értelmében felülvizsgálatnak
a bíróság jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő
határozata ellen a büntető anyagi jog szabályainak
megsértése miatt is helye van.
A Be. 649. § (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontja
szerint a büntető anyagi jog szabályainak megsértése
miatt felülvizsgálati indítvány terjeszthető elő, ha a
bíróság a büntetés törvénysértő minősítése miatt,
illetve a Btk. más szabályának megsértésével szabott
ki törvénysértő büntetést.
A Kúria megállapította, hogy a felülvizsgálati
indítványt az arra jogosult, a törvényes határidőn
belül, felülvizsgálati eljárás lefolytatására alapot adó
okra hivatkozással nyújtotta be, ezért a felülvizsgálati
indítványt érdemben bírálta el.
A Be. 650. § (2) bekezdése alapján a felülvizsgálati
indítványban a jogerős ügydöntő határozat által
megállapított tényállás nem támadható. A Be. 659. §
(1) bekezdése szerint a felülvizsgálati indítványban a
bizonyítékok ismételt egybevetésének, eltérő
értékelésének, valamint bizonyítás felvételének nincs
helye, a felülvizsgálati indítvány elbírálásakor a
jogerős ügydöntő határozatban megállapított
tényállás az irányadó.
Mindezekre figyelemmel a védőnek a nyilvános
ülésen kifejtett észrevételeiben foglaltakat a Kúria –
mivel azok a felülvizsgálati eljárásban irányadó
jogerős
ügydöntő
határozat
tényállásának
megalapozottságára,
a
bizonyítási
eljárás
lefolytatására és a bizonyítékok mérlegelésére
vonatkoznak – nem vizsgálhatta és nem vette
figyelembe.
A Kúria a másodfokú bíróság által helyesbített és
kiegészített, az elsőfokú bíróság által megállapított
jogerős ügydöntő határozat tényállásában foglaltak
alapján vizsgálta azt, hogy a II. r. terhelt
cselekményét
az
eljáró
bíróságok
a
büntetőtörvénynek megfelelően minősítették-e, és a
cselekmény esetleges törvénysértő minősítése miatt
törvénysértő büntetés kiszabására került-e sor.
A jogerős ügydöntő határozatban az elsőfokú bíróság
által megállapított és a másodfokú bíróság által
kiegészített és pontosított, így a felülvizsgálati
eljárásban is irányadó tényállás a következő:
Az I. és a II. r. terhelt 1994-ben ismerkedtek meg
egymással, majd közöttük élettársi kapcsolat jött
létre. A kapcsolatból ikergyermekeik születtek.
A terheltek gyermekeikkel együtt különböző
albérletekben éltek B.-n, majd 2007. évben – ennél
pontosabban meg nem határozható időpontban –
beköltöztek a B., N. u. 94. szám alatti társasház V.
em. 20. számú ingatlanjába. A nevezett ingatlanból
azonban 2008. március hónapban ki kellett
költözniük, mivel nem fizették a bérleti díjat.

Amíg a család a társasházban lakott, a terheltek
ikergyermekei többször felajánlották segítségüket a
ház különböző lakójának, így többek között a VI. em.
25. számon lévő ingatlanban egyedül élő,
mozgásában korlátozott, nagyothalló 87 éves
sértettnek is. A sértett ezeket a felajánlásokat rendre
visszautasította, egy alkalommal azonban a terheltek
egyik gyermeke a sértett tudtával járt annak
lakásában.
A család ezt követően rendszeresen váltogatta
lakóhelyét, mivel kedvezőtlen anyagi helyzetük okán
nem tudták az albérleti díjakat megfizetni. Az N.
utcai társasházból való elköltözés ellenére, a
terheltek
gyermekei
később
rendszeresen
visszatértek a házba.
A terheltek 2010. év elején továbbra is szorult anyagi
helyzetben voltak, így elhatározták, hogy akár
erőszak alkalmazásával is, pénzt fognak szerezni,
mégpedig a sértettől. Megállapodtak abban is, hogy
mindkét terhelt a helyszínre megy.
2010. március 8. napján a nappali órákban –
pontosabban meg nem határozható időben – az I. r.
terhelt megjelent a sértett N. u. 94. VI. em. 25.
számon lévő lakásánál – ám mielőtt odaért volna, a
bűncselekmény elkövetése érdekében nagy
mennyiségű őrölt fekete borsot és szövetkesztyűt vett
magához és az eljárás során ismeretlen módon, ám
erőszak alkalmazása nélkül bejutott az idős sértett
otthonába. Az I. r. terhelt a lakásban fellökte a
járókerettel közlekedő sértettet, aki ennek hatására
hanyatt esett. Az I. r. terhelt ekkor a földön fekvő
sértetthez lépett és őt legalább 25 alkalommal
különböző nagyságú, de jellemzően közepes-nagy
erővel, ököllel, illetve lábbal megütötte, valamint
megtaposta, megrúgta. A rúgások és ütések a sértettet
testszerte, de főként a fején és a mellkasán érték.
A bántalmazás során az I. r. terhelt egy alkalommal
kifejezetten nagy erővel a sértett mellkasára
rátaposott. A bal oldali alkarcsonttörés, az
álkapocscsonttörés, a nyelvcsonttörés és a bal oldali
csípőízület ficama is kifejezetten nagy erejű
erőbehatásra keletkezett. A védekezni próbáló sértett
karját az I. r. terhelt nagy erővel megragadta és
kicsavarta. Majd ezt követően az ekkor már
magatehetetlen állapotban a földön fekvő, de
mindvégig eszméleténél lévő sértett kezét egy
gumikötéllel összekötözte.
A II. r. terhelt nem cáfolhatóan ezt követően érkezett
a helyszínre, majd az I. r. terhelttel a sértett lakását
értékek után kutatva, módszeresen átvizsgálták,
melynek során kb. 173 000 forint összegű készpénzt,
valamint a sértett Nokia 3109 típusú mobiltelefonját
magukhoz vették.
Ezt követően az I. r. terhelt nagy mennyiségű őrölt
fekete borsot szórt a sértettre, valamint a lakás
egészére. Ezt követően a vádlottak a lakást
elhagyták, a sértett az elszenvedett sérülésekbe a
helyszínen belehalt. A sértettre és a lakásra ebben az
állapotban talált rá a fia, aki 2010. március 11. napján
10 óra 35 perckor tett bejelentést.
A sértett a bántalmazás következtében külső és belső
sérüléseket szenvedett el.
A sértett halálát a kétoldali sorozatos ablakos
bordatöréshez és a kétoldali szabad mellűri
vérgyülemhez társulva kialakult, heves légzési
elégtelenség idézte elő.
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A jogerős ügydöntő határozatban megállapított
tényállás alapján a II. r. terhelt cselekményének
minősítése kapcsán – a felülvizsgálati okra és az
indítványban kifejtett jogi érvelésre tekintettel – a
Kúria álláspontja a következő volt.
Bűnsegéd az, aki bűncselekmény elkövetéséhez
másnak szándékosan segítséget nyújt. A bűnsegéd
fogalmát mind az elkövetéskor hatályos korábbi Btk.
21. § (2) bekezdése, mind az elbíráláskor hatályos
Btk. 14. § (2) bekezdése így szabályozza. A
bűnsegéd a tettessel együtt a bűncselekmény
elkövetője, amíg azonban a tettes a bűncselekmény
törvényi
tényállásába illeszkedő elkövetési
magatartást fejt ki (tettesség), addig a bűnsegéd
tevékenysége a törvényi tényálláson kívül marad
(részesség).
A bűncselekmény részesei (a felbujtó és a bűnsegéd)
nem önmagukban valósítják meg a bűncselekményt,
hanem tevékenységükkel csupán hozzájárulnak
ahhoz (felbujtó esetén döntő módon, szándék kiváltó
hatással, bűnsegéd esetén azt támogató, segítő,
szándékerősítő hatással). A bűncselekmény részese
nem saját magatartásával valósítja meg a
bűncselekményt, tevékenysége így járulékos,
szükségszerűen
tettesi
magatartáshoz,
a
bűncselekmény törvényi tényállását megvalósító
tevékenységhez vagy mulasztáshoz kötődik. A
bűncselekmény többes tettesi elkövetése esetén
valamennyi elkövető megvalósítja a szándékos
bűncselekmény
törvényi
tényállását,
szándékegységük esetén társtettesek lesznek. Tettes
nélkül nincs bűnrészes, erre figyelemmel a részesi
felelősség, így a bűnsegéd felelőssége is járulékos. A
törvényi szabályozásra tekintettel ugyanakkor a
részesekre is a tettesekre megállapított büntetési
tételt kell alkalmazni. Ebben a törvényi
szabályozásban jelenik meg az, hogy a részes, aki a
tettes tevékenységét kiváltja vagy ahhoz segítséget
nyújt, ugyanazon bűncselekmény elkövetője, mint a
törvényi tényállásba tartozó elkövetési magatartást
kifejtő tettes.
A részesi felelősség e jellemzői szükségképpen
feltételezik azt, hogy a bűncselekmény részese, jelen
ügyben a bűnsegéd tudata átfogja azt, hogy a tettes
szándéka milyen bűncselekmény elkövetésére
irányul, a bűnsegéd a tettes ezen bűncselekmény
elkövetéséhez nyújt szándékosan segítséget. A
bűnsegédi bűnrészes ebből következően a
tényállásszerű cselekményt nem megvalósítja,
hanem ahhoz hozzájárul. A részes tettesekhez
társulása a tettesek szándékával történik. A részesi
szándék a tettesi szándékkal mutat egyezőséget, azt
kiváltja vagy véghezvitel végett erősíti (BH
2019.155.II.).
Mindezekből az is következik, hogy a bűnsegéd
tudatának át kell fognia azt, hogy a tettes szándéka
milyen bűncselekmény elkövetésére irányul, ehhez a
tényállásszerű cselekményhez kell hozzájárulnia, azt
a véghezvitel végett kell erősítenie.
Az ebből levont következtetés kettős: amennyiben a
bűnsegéd
tudja
ugyan,
hogy
szándékos
bűncselekmény elkövetéséhez nyújt segítséget,
azonban a tettes a bűnsegéd által támogatott,
előmozdított cselekményhez képest olyan eltérő
bűncselekményt valósít meg, amelynek tekintetében
a bűnsegéd tudata a segítségnyújtást nem fogja át, a
bűnsegéd a tettes minőségi vagy mennyiségi
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túllépéséért járulékos felelősséggel nem tartozik.
Következik ebből ugyanakkor az is, hogy a
bűnsegédnek a tettes közös szándéktól eltérő, azt
megváltoztató vagy azon túlterjeszkedő szándékát
akkor kell észlelnie, amikor a tettes a tényállásszerű
magatartását megvalósítja, és ahhoz a részes hozzá
tud járulni (segítséget tud nyújtani). A tettesi
szándékot kiváltani értelemszerűen csak a
cselekmény megkezdése előtt lehet (felbujtás), míg a
cselekmény megvalósításához segítséget nyújtani
pedig csak a tényállásszerű cselekmény kifejtését
megelőzően vagy annak befejezéséig lehet
(bűnsegély).
Amennyiben a bűnsegéd tudata utólag már átfogja a
tettes megváltozott szándékát, felismeri a
szándékváltás tényét, azonban magatartása a tettes
által megvalósított cselekményt nem mozdítja elő
vagy azt nem erősíti, abban az esetben a
bűncselekménynek bűnsegéde nem lehet, az utólagos
segítségnyújtás legfeljebb sui generis bűnkapcsolati
alakzatot valósíthat meg (BH 2009.40.).
A bűnsegéd magatartása a segítségnyújtás, amely
állhat akár tevőleges magatartásban, akár
mulasztásban. A mulasztásban megnyilvánuló
bűnsegély megvalósulásához azonban a más által
elkövetett bűncselekmény megakadályozására
irányuló speciális – tehát nem magából a büntető
törvénykönyvből származó – jogi kötelezettség nem
teljesítése szükséges, pl. családjogi jogviszonyból
származó (BH 1985.410.), hivatásbeli szabályból
származó kötelezettség. Egységes az ítélkezési
gyakorlat abban, hogy a bűnsegély kivételesen
mulasztásra is létrejöhet.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a II. r. terhelt
az I. r. terhelt által az eredeti, jogerős ügydöntő
határozati tényállásban megállapított, erőszak
alkalmazására is kiterjedő vagyonszerzésen túli, a
sértett megölésére irányuló szándéka alapján kifejtett
tettesi magatartáshoz önmagában a halálos eredmény
bekövetkeztének el nem hárításához mulasztásos
bűnsegélyt nem nyújthat, mert a tényállás alapján az
elkövetési magatartás befejezését követően általa
észlelt,
sérült
és
magatehetetlen
sértett
vonatkozásában
a
halálos
eredmény
bekövetkeztének megakadályozására speciális, a
Büntető Törvénykönyvön kívüli jogi előírás őt nem
kötelezte; a Büntető Törvénykönyvön alapuló
speciális jogi kötelezettség pl. a korábbi Btk. 172. §ában szabályozott segítségnyújtás elmulasztása
alapjául szolgáló történeti tényállási elemek a jogerős
ügydöntő határozatban nem találhatók.
A II. r. terhelt esetében az I. r. terhelt minősítéséhez
igazodó bűnsegély megállapításához az szükséges,
hogy a II. r. terhelt a korábbi Btk. 166. § (1)
bekezdésébe ütköző és (2) bekezdés a), b) és d)
pontja szerint minősülő emberölés bűntettéhez
nyújtson szándékosan segítséget.
A
felülvizsgálati
indítvány
hivatkozására
figyelemmel a Btk. 2. § (2) bekezdése alapján az
emberöléshez társuló bűnsegédi magatartás
megállapítása esetén a II. r. terheltre kedvezőbb Btk.
160. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b),
d) és k) pontja szerint minősülő nyereségvágyból,
különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény
elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál
fogva korlátozottan képes személy sérelmére
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elkövetett emberölés bűntettének bűnsegédjeként
minősülne.
Mindezeket összevetve az vizsgálandó, hogy az I. r.
terhelt
által
ekként
értékelendő
tettesi
cselekményéhez a II. r vádlott szándékosan
segítséget nyújtott-e.
A bűnsegély nemcsak fizikai, hanem pszichikai is
lehet. A fizikai bűnsegéd a tettesi cselekmény külső
feltételeit segíti, pl. eszközt biztosít vagy a
végrehajtás fizikai feltételeit biztosítja. Amennyiben
ez a magatartás már törvényi tényállási elemet is
megvalósít, úgy bűnsegély helyett társtettesség jön
létre.
A pszichikai bűnsegéd a tettes szándékát erősítve
járul hozzá a bűncselekmény elkövetéséhez. Ebben
az esetben a bűnsegéd szándékerősítő hatása
megnyilvánulhat nyilatkozatban (BH 2003.2.,
2003.3.), de megvalósulhat önmagában támogatóan
ható jelenléttel is (BH 2000.381.). A pszichikai
bűnsegély megállapíthatóságának feltétele azonban
minden esetben az, hogy a bűnsegéd támogató
magatartását akár kifejezett nyilatkozattal, akár
támogató jelenlétével a tettes tényállásszerű
magatartásának kifejtésekor vagy azt megelőzve
tanúsítsa. Amennyiben ugyanis a tettes a
bűncselekményt már elkövette, az elkövetési
magatartást kifejtette, úgy az ezt követően tett
támogató nyilatkozat vagy ezt követően helyszínre
érkezés során megnyilvánuló támogató jelenlét már
nem a bűncselekmény elkövetéséhez nyújtott
segítség. A büntetőjogi felelősség megállapításához
ebben az esetben az vezethet, ha az így kifejtett
támogató magatartás – akár tevésben, akár
mulasztásban nyilvánul meg – a büntetőtörvény
alapján önállóan büntetendő cselekménynek számít
(pl.
bűnpártolás,
feljelentési
kötelezettség
elmulasztása stb.).
Az emberölés nyitott törvényi tényállás, bármely
olyan tevékenység vagy mulasztás, amely szándékos
és az eredmény, a sértett halálának bekövetkeztéhez
vezet, tényállásszerű elkövetési magatartás. Az
emberölés ugyanakkor eredmény-bűncselekmény is,
ebből következően a bűncselekmény befejezettsége
annak bevégzettségétől elválhat: amikor az elkövető
a teljes ölési magatartást kifejtette a cselekmény
befejezett; ha az ölési magatartás kifejtését követően
azzal okozati összefüggésben, de további elkövetési
magatartás kifejtése nélkül nem azonnal, hanem
később következik be a halálos eredmény, a halál
bekövetkeztével válik bevégzetté. Mindaddig, amíg
az elkövető az elkövetési magatartást teljes
egészében ki nem fejtette, úgy az eredmény be nem
következése esetén befejezetlen kísérletről van szó,
amely önkéntes elállásra ad lehetőséget, amennyiben
azonban az elkövetési magatartás teljeskörűen
kifejtésre kerül, úgy befejezett kísérlet állapítható
meg, amely esetében az elkövetési magatartás
befejezése és a halál bekövetkezte közötti időszakban
önkéntes elállás már nem, önkéntes eredményelhárítás azonban még lehetséges.
Amennyiben az elkövető az emberölés elkövetési
magatartását teljes egészében kifejtette és az
elkövetési magatartás megindította azt az
okfolyamatot, amely külső elhárító beavatkozás
nélkül a halálos eredményhez vezet; pszichikai
bűnsegély kifejtésére már csak abban az esetben
kerülhet sor, ha a bűnsegédet a bűncselekmény

megakadályozására speciális kötelezettség terheli,
ezt azonban a tettes számára is észlelhetően
elmulasztja.
A pszichikai bűnsegéd a cselekmény megvalósítását
már elhatározó tettes szándékát – azt felismerve akár
az elkövetés előtt, akár a végrehajtás folyamán –
számára felismerhető módon támogatva tovább
erősíti. A passzív bűnsegéd viszont nem ilyen aktív
lelki ráhatást gyakorol, hanem valamely jogi alapon
nyugvó kötelességét a tettesi cselekmény sikerét
kívánva (egyenes
szándék),
avagy
abba
belenyugodva (eshetőleges szándék) akaratlagosan
szegi meg, s ezáltal a tettes számára – az utóbbi által
is felismerten – a bűncselekmény elkövetését
lehetővé teszi vagy megkönnyíti. A tevésről való
tudatos lemondásnak a tettesre gyakorolt
szándékerősítő hatása ilyenkor éppen abban áll, hogy
a tettes előtt nyilvánvalóvá válik: a bűncselekmény
megakadályozására jog szerint kötelezett személy
elhárító beavatkozásától vagy a leleplezéstől nem
kell tartania. Amikor tehát a passzív bűnsegéd a tettes
előtt kifejezésre juttatja, hogy a szándékolt
cselekmény felismerése ellenére tétlen marad:
passzivitásával objektíve elősegíti a bűncselekmény
elkövetését (BH 1985.410.). A II. r. terheltet ilyen
speciális, büntetőtörvényen kívüli jogi kötelezettség
nem terhelte.
Más a helyzet akkor, ha a jelenlévő büntetőtörvényen
kívüli, jogi kötelezettséggel nem terhelt bűnsegéd
észleli a tettes szándékváltását, ennek ellenére nem él
a választás lehetőségével, a véghezvitel terjedelmét
nem korlátozza. Ekkor azzal kell számolnia, hogy
akárcsak folyamatos jelenléte, így a nyereséget
realizáló magatartása olyanra bátorít, ami eredetileg
a részesnek nem állt szándékában. A bűnrészes, így
a bűnsegéd nem megvalósítja, hanem hozzájárul a
tényállásszerű cselekményhez. A részesi szándék
azzal a tettesi szándékkal mutat egyezőséget, amelyet
kivált, vagy amelynek véghezvitelét erősíti. A részes
korlátozhatja
a
bűncselekményben
közreműködésének hatókörét (BH 2018.267.).
Kiemelést érdemel, hogy amennyiben az elkövetők
rablási szándékkal együtt megjelennek a sértettnél,
mindvégig együtt jelen vannak a helyszínen és az
egyik elkövető rögtönös szándékváltás folytán a
sértettet megöli, miközben ezt a másik elkövető
észleli és annak véghezvitelét jelenlétével erősíti
akként, hogy maga az ölési cselekményben nem vesz
részt, de a rablási erőszakon túl kifejtett ölési
cselekménytől határozottan és felismerhetően nem
határolódik el, a helyszínen marad és a dolgok
elvételében közreműködik, a nyereségvágyból
elkövetett emberölés bűnsegédjeként vonható
felelősségre (BH 2018.267., BH 2019.155.).
A fellebbviteli főügyészség és a Legfőbb Ügyészség
a hivatkozott kúriai döntéseket az azokban foglalt
történeti tényállástól a jelen ügyben irányadó eltérő
tényállásra tévesen terjesztette ki.
A felülvizsgálati indítványban hivatkozott BH
2018.267. és BH 2019.155. számú döntések mellett
a BH 2014.103.II. számú döntésben is kimondta a
Kúria: ha a bűnrészes a tettesi cselekményhez való
kapcsolódását megelőzően a tettes számára nem teszi
egyértelművé, hogy szándéktartalma meddig terjed,
a folyamatos jelenlétéből fakadó bátorító
magatartása folytán olyan cselekményért is
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büntetőjogi felelősséggel tartozhat, amelyre a
szándéka eredetileg nem vonatkozott.
Jelen eljárásban tehát nem kétséges: amennyiben
bizonyított lett volna, hogy az I. és a II. r. terhelt
együtt megjelennek a sértettnél, abban előzetesen
megállapodva, hogy tőle erőszakkal értéket vesznek
el,
majd
egymás
jelenlétében,
egységes
cselekménysorban az I. r. terhelt ölési magatartását
észlelve, attól a II. r. terhelt nem határolódik el,
hanem az eredeti rablási szándékot felváltó ölési
cselekmény kapcsán szándékegységben az I. r.
terhelttel részt vett volna a lakás átkutatásában és az
értékek elvételében, az emberölés bűnsegédjeként
lenne felelősségre vonható.
Az adott ügyben azonban nem erről volt szó. A II. r.
terhelt az I. r. terhelt ölési magatartására irányuló
szándékváltását nem észlelte; az ölési cselekmény
befejezését követően érkezett a helyszínre, ezért az
emberölés tényállását megvalósító tettesi és a részesi
magatartás közötti oksági kapcsolat hiányzott, a
szándékegységre
nem
vonható
alappal
következtetés.
A szándékegységre vont következtetés alapja, hogy
az irányadó tényállás kellő pontossággal rögzítse
mind a tettesi cselekményt, mind a részesi
magatartást, illetve megismerhetően tartalmazza a
tettesi és részesi magatartás közötti oksági
kapcsolatot (EBH 2015.B.14.II.).
Jelen ügyben a bűnsegéd tudattartalmára vont eltérő
következtetésnek a ténybeli alapjai nincsenek meg. A
jogerős ügydöntő határozat által megállapított
tényállás szerint az I. r. és a II. r. terhelt abban
állapodtak meg, hogy a sértett értékeit akár
erőszakkal elveszik és ebben a körben megállapodtak
abban is, hogy a II. r. terhelt a helyszínre megy. A
tényállás alapján azonban megállapodásuk nem
terjedt ki a sértett megölésére, és az I. r. terhelt ilyen
irányú szándékváltását a II. r. terhelt az elkövetési
magatartás kifejtésekor nem észlelte. A II. r. terhelt
az I. r. terhelt szándékváltásakor nem volt jelen, azt
nem érzékelte, így e vonatkozásában az I. r. terhelt
által kifejtett ölési magatartáshoz támogatóan,
szándékerősítő hatással nem járult hozzá, azt akár
tevőleges, akár mulasztásos magatartásával nem
erősítette. A tényállás szerint egyértelmű: amikor a
II. r. terhelt a helyszínre érkezett, az I. r. terhelt az
ölési magatartást már teljes egészében kifejtette, azt
befejezte, de annak eredménye, a sértett halála még
nem következett be.
Ebben a helyzetben a II. r. terhelt tudattartalma az I.
r. terhelt ölési cselekménye befejezettségének
észlelésén túl, a saját, eredeti megállapodásuknak
megfelelő tudattartalomra, a sértett értékének
erőszakkal, de nem megölésével történő elvételére
terjedt ki. Ez a magatartása az I. r. terhelt ölési
cselekményét nem mozdította elő, ahhoz segítséget
nem nyújtott. A II. r. terhelt magatartása így az
eredeti szándékának megfelelő, a rablás elkövetési
magatartásába illeszkedő, tettesi elkövetési
magatartás.
A Kúria a jogi álláspontjának kialakításakor a
korábbi eseti döntésekben közzétett – az élet elleni
bűncselekmények esetében a pszichikai bűnsegély
megállapítására irányadó – legfelsőbb bírósági jogi
állásponttól nem kívánt eltérni.
A Legfelsőbb Bíróság a BH 1995.328. számon
közzétett döntésében kimondta: nem tartozik
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büntetőjogi felelősséggel a vádlott a társa által
megvalósított olyan élet elleni bűncselekményért,
amelyben tevőlegesen nem vett részt és amelyhez a
részére nyújtott pszichikai bűnsegély sem állapítható
meg. A döntés alapjául szolgáló ügyben az elsőfokú
bíróság által megállapított tényállás azt tartalmazta,
hogy a II. r. vádlott akkor szerzett tudomást a társa
haszonszerzési céljáról, amikor a sértett házához
mentek, az I. r. vádlott által megvalósított személy
elleni erőszakban – a sértett ellökésében – a II. r.
vádlott nem vett részt, e cselekményére ő nem
számított, így azt tudata át sem foghatta, társának a
magatartásával nem azonosult. Az ítéleti tényállás
szerint a II. r. vádlott a kisházban történt
bántalmazásnál nem volt jelen, és nem is látta, hogy
a társa az idős embert milyen módon bántalmazza. A
II. r. vádlott a társa által kifejtett tettlegességből – az
ellökést leszámítva – semmit nem látott, és nem
merült fel olyan körülmény, amelyből ítéleti
bizonyossággal az a következtetés lett volna
levonható, hogy a II. r. vádlott ismerte volna a
társának a sértett sérelmére megvalósított, testi
épséget sértő magatartását. Az viszont kétségtelen,
hogy a társa kijelentéséből, majd a sértett elleni
fellépés tényéből félreérthetetlen volt a számára,
hogy az I. r. vádlott a sértett pénzét kívánja
erőszakkal megszerezni, ennek ellenére a helyszínen
maradt, majd később be is ment a sértett lakásába. Az
előzmények észlelése mellett a helyszínen maradása
– egyéb tevőleges magatartás híján – a rablás
kísérletéhez
nyújtott
pszichikai
bűnsegély
megállapítását alapozta meg, minthogy a jelenléte a
tettesi magatartást elkövető I. r. vádlottra bátorítóan
és szándékerősítően hatott. Ezen túlmenően azonban
a felelőssége nem áll fenn azért a többletért, amelyet
a bűntársa a házban a sértett sérelmére megvalósított.
Az ott történteket ugyanis nem látta, és arra nézve
kettejük között előzetes megállapodás sem született.
Az idézett eseti döntés mellett ugyanezen elvi
indokolást tartalmazza a BH 2003.486. és a BH
2001.458. számú határozat is.
Kétségtelen, hogy a II. r. terhelt a helyszínre
érkezését követően észlelte a sértett állapotát, a
korábban kifejtettek szerint ugyanakkor erre
irányuló, az I. r. terhelt által is észlelhető, speciális
jogi kötelezettség hiányában a cselekmény
bevégzettségének megakadályozására irányuló
kötelezettség
elmulasztása
az
emberölés
mulasztással elkövetett bűnsegédi magatartását nem
valósította meg. A II. r. terhelt e körben tanúsított
bűnös közömbösségének egyéb, a Büntető
Törvénykönyvben
büntetendő
értékelésének
büntetőjogi alapja pedig a törvényi tényállásban nem
szerepel. A tényállás alapján tehát egyértelmű: a II. r.
terhelt magatartásában nem létesült bűnsegély az
öléshez. A két terhelt között az emberölésre irányuló
szándékegység nem jött létre, ezért a II. r. terhelt nem
az emberölés bűnsegédje, hanem a rablás tettese.
Helyesen érvelt az ítélőtábla a II. r. terhelt tettesi
elkövetésének megállapítása mellett.
A II. r. terhelt – a felülvizsgálati eljárásban irányadó
tényállás alapján – abban a tudatban jelent meg a
helyszínen, hogy a sértettől pénzt szereznek akár
erőszak útján; amikor megjelent, látta, hogy a
sértettet az I. r. terhelt bántalmazta, majd segített
keresni az értékkel bíró tárgyakat. A rablási
szándékról tudott, abban a két terhelt közösen
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megállapodott,
e
tekintetben
közöttük
szándékegység állapítható meg.
A társtettes tudata kiterjed a másik társtettes által
kifejtett
elkövetési
magatartás
lényeges
mozzanataira, de ez nem jelenti azt, hogy annak
minden részletét ismernie kell. Amennyiben az
elkövetők között a rablási cselekmény elkövetésére a
szándékegység
fennáll,
társtettesség
megállapításának van helye akkor is, ha az egyik
elkövető az erőszakot vagy fenyegetést alkalmazza,
a másik elkövető pedig értékek után kutat (BH
2019.187.I.). A rablás bűntette olyan vagyon elleni
bűncselekmény, amely a lopás bűncselekményének
törvényi tényállásából és személy elleni erőszakból,
illetve az élet, testi épség elleni közvetlen
fenyegetésből tevődik össze. Társtettese tehát a
rablás bűncselekményének az, aki a lopás valamely
törvényi tényállási elemeit valósítja meg, de az is, aki
csupán az erőszak alkalmazásában vesz részt, vagy
az élet, testi épség elleni közvetlen fenyegetésben
működik közre (BH 1987.188.).
A társtettesség csak az azonos szándékos
bűncselekmény törvényi tényállását megvalósító
elkövetők tekintetében állapítható meg (BH
2003.486.).
Mindezekre figyelemmel az ügyben eljáró bíróságok
törvényesen minősítették a II. r. terhelt cselekményét
rablás bűntettének, amelyet tettesként valósított meg.
A Kúria megállapította, hogy az ítélőtábla
törvényesen alkalmazta a Btk. 2. § (2) bekezdését
akkor, amikor azt állapította meg, hogy az
elbíráláskori büntetőtörvény kedvezőtlenebb a
terheltre. A Kúria ebben a körben a következőkre
mutat rá. A Btk. 1. § (1) bekezdése rögzíti a „nullum
crimen sine lege” elvét, amely szerint az elkövető
büntetőjogi felelősségét csak olyan cselekmény miatt
lehet megállapítani, amelyet – a nemzetközi jog
általánosan elismert szabályai alapján büntetendő
cselekmények kivételével – a törvény az elkövetés
idején büntetni rendelt. Ekként kétségtelen, hogy ha
egy magatartás az elkövetéskor – akár egyetlen
tényállási elem hiánya miatt – nem bűncselekmény,
akkor az elbírálás idejére a törvény változása
közömbös, az elkövető akkor sem büntethető, ha a
korábbi magatartása az újabb büntetőtörvény
különös részi tényállásának maradéktalanul
megfelel.
Más a helyzet azonban, ha az összehasonlítandó
két törvényben nincs eltérés az alapesetek
viszonylatában. A Btk. 2. § (2) bekezdés II.
fordulatának alkalmazásáról olyan esetben is szó
lehet, ha az olyan minősített esetre vonatkozik, amely
az elkövetéskor még nem létezett. Nem sérti
a Btk. 1. § (1) bekezdését annak kimondása, hogy a
cselekmény az elkövetéskor még nem vagy meg nem
lévő minősítő körülmény szerint minősül; feltéve,
hogy ennek büntetési tétele nem lesz több, mint az
elkövetéskor hatályos törvény szerinti minősítés
alapján, összhatásában pedig a büntetőjogi felelősség
elbírálása a terheltre kedvezőbb. Ebben az esetben az
új törvény alkalmazása – és azzal az elkövetéskor
még meg nem lévő minősítő körülmény
megállapítása – a Btk. 2. § (2) bekezdésének II.
fordulatának is megfelel (BH 2018.267. [65]–[66]).
Jelen ügyben tehát nem akadálya önmagában az
elbíráláskori Btk. alkalmazásának az, hogy a
cselekmény egy olyan minősítő körülmény szerint is

minősül, amely minősítő körülmény az elkövetéskor
még nem létezett. A Btk. 2. § (2) bekezdésének
alkalmazása
szempontjából
azonban
döntő
jelentősége van annak, hogy elbíráláskor az új
minősített eset büntetési tétele lényegesen magasabb,
5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés, szemben az
elkövetéskor hatályos korábbi Btk. 321. § (1)
bekezdésében foglalt 2 évtől 8 évig terjedő
szabadságvesztés büntetésével. Az ítélőtábla
helyesen hivatkozott arra, hogy a feltételes
szabadságra vonatkozó kedvezőbb rendelkezések
ellenére sem állapítható meg az enyhébb elbírálás
lehetősége, ha a vád tárgyát képező bűncselekményre
előírt különös részi büntetési tétel súlyosabb (BH
2015.1., BH 2015.269., BH 2017.283.).
Mindezekre figyelemmel az ügyben eljárt
másodfokú bíróság által megállapított, a korábbi Btk.
321. § (1) bekezdésébe ütköző rablás bűntette szerinti
minősítés, valamint a büntetési tételre figyelemmel
az elsőfokú bíróság által kiszabott és a másodfokú
eljárásban az ügyészi fellebbezés hiánya miatti
súlyosítási tilalom okán helybenhagyott 3 év
börtönbüntetés és az ehhez igazodó 3 év közügyektől
eltiltás mellékbüntetés egyaránt törvényes.
A Kúria mindezek alapján a felülvizsgálati
indítvánnyal támadott jogerős ítéletet hatályában
fenntartotta.
(Kúria Bfv.I.397/2021/16.)
I. A vádlott visszaélt rendőri mivoltával és
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hivatali helyzetével, amellyel hatalmi helyzetét
hangsúlyozta, célja a megfélemlítés volt, az adott

közlekedési szituációban a hatalmi fellépésétől
tekintélyt remélt.
Mindez pedig nem a közhatalom gyakorlása, hanem
hatalmaskodás, a személyes cél, a jogtalan előny
érdekében való cselekvés volt (Btk. 305. §).
II. A büntetőfékezés mint közlekedési magatartás
(szabályszegés) az érintett gépjármű vezetője, utasai
életének, testi épségének közvetlen veszélyeztetésére
alkalmas. Valójában egy közlekedési konfliktushelyzet
szándékos kiprovokálása, amely az elkövető szabályok
felett álló öntörvényűségét jelzi, agresszivitásának
közlekedési szituációkban való megnyilvánulását
jelenti.
A vádlott e közlekedési és garázda jellegű
cselekményeit rendőrként, hivatalos személyként
valósította meg, vagyis olyan cselekményeket követett
el, amelyek megakadályozása, az ezek elleni fellépés
éppen hivatásából fakadó. Ilyen esetben súlyosabb
büntetés kiszabása indokolt [Btk. 234. § (1) bek., 339. §
(1) bek., 305. § c) pont; 1/1975. (II. 5.) KPM–BM
együttes rendelet (KRESZ) 3. § (1) bek. c) pont, 27. §
(1) bek.].
A törvényszék katonai tanácsa a 2021. február 4.
napján meghozott ítéletével bűnösnek mondta ki a
rendőr törzszászlós vádlottat közúti veszélyeztetés
bűntettében [Btk. 234. § (1) bek.] és garázdaság
vétségében [Btk. 339. § (1) bek.]. Ezért őt halmazati
büntetésül 300 napi tétel, napi tételenként 1300
forint, így összesen 390 000 forint pénzbüntetésre, 2
évre zászlósi rendfokozatba történő visszavetésre és
1 évre a „B” kategóriájú járművek vezetésétől
eltiltásra ítélte. Rendelkezett arról, hogy a vádlottal
szemben kiszabott pénzbüntetést meg nem fizetése
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estén 300 napi szabadságvesztésre kell átváltoztatni.
A pénzbüntetés megfizetésére 10 havi részletfizetést
engedélyezett, illetve kötelezte a vádlottat a
büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség
megfizetésére.
Kétirányú fellebbezések alapján eljárva az ítélőtábla
katonai tanácsa mint másodfokú bíróság a 2021.
szeptember 24. napján meghozott ítéletével az
elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, a rendőr
törzszászlós vádlottat bűnösnek mondta ki hivatali
visszaélés bűntettében [Btk. 305. § c) pont] is. A
vádlottal szemben kiszabott katonai büntetést
szolgálati viszony megszüntetésére súlyosította,
egyebekben
az
elsőfokú
bíróság
ítéletét
helybenhagyta.
Az elsőfokú bíróság által megállapított és a
másodfokú bíróság által kiegészített tényállás a
következő.
A rendőr törzszászlós vádlott 2018. december 14.
napján 9 óra és 9 óra 30 perc közötti időszakban –
szolgálati idejében, de munkaközi szünete alatt – az
érdekeltségébe tartozó G. Bt. tulajdonában lévő
Mercedes Vito Tourer típusú gépjárművel Gy.
belterületén, a G. úton haladt a 83-as számú főút
irányába, amikor besorolt elé a sértett által vezetett
Opel Vivaro típusú gépkocsi.
A rendőr törzszászlós vádlott – e manővert
sérelmezve – az Opel Vivaro mellé hajtott, majd
ingerülten, heves kézmozdulatokkal kísérve azt
kiabálta a sértettnek címezve, hogy „Megtanítsam
vezetni?”.
A vádlott ezt követően lemaradt és besorolt az Opel
Vivaro mögé, majd mindketten rákanyarodtak a 83as főútra.
A sértett az Opel Vivaro típusú gépjárművel a 83-as
főút P. felé haladó bal belső forgalmi sávjában
egyenletes, kb. 50 km/h sebességgel közlekedett. A
83-as út ezen a részen kétszer kétsávos, középen
záróvonallal behatárolt. A forgalmi sávok fel vannak
festve, egyértelműen láthatóak. A Gy., M. L. utca 3.
szám alatt található gépjármű-kereskedés vonalában
a vádlott nagy sebességgel a jobb oldali külső
forgalmi sávban előzni kezdte az Opel Vivaro típusú
gépjárművet, melyben dr. J.-né F. I. is utazott, majd
egy váratlan irányváltással az Opel gépjármű elé
vágott, és hirtelen állóra fékezte autóját.
Az Opel Vivaro vezetője – a forgalmi viszonyokra
tekintettel – a párhuzamosan futó forgalmi sávokba
nem térhetett ki, így vészfékezésre kényszerült. A két
gépjármű ütközésének elkerülése kizárólag a sértett
vezetői tapasztalatának, gyors és megfelelő
reakciójának, valamint a véletlennek volt betudható.
Ezt követően a vádlott kiszállt a gépjárművéből,
öklét rázva, trágár szavakkal szidalmazva odament
az Opel Vivaro gépjármű vezető oldali ajtajához, és
káromkodva, rendőrségi szolgálati igazolványát
felmutatva közölte a sértettel, hogy rendőr, és
azonnal szálljon ki az autóból. A sértett kérte, hogy
mutassa meg az igazolványát és a jelvényét is, hogy
kiderüljön tényleg rendőri beosztásban van-e. A
vádlott erre nem volt hajlandó, ezért a sértett jelezte,
hogy bejelentést fog tenni a rendőrségen, és ezért
mobiltelefonját elővette, azonban a vádlott ekkor a
sofőr melletti ajtót hirtelen kinyitotta, és egy erőteljes
mozdulattal megütötte a sértett csuklóját, aminek
következtében mobiltelefonja kezéből kiesett a jármű
padlójára. A vádlott cselekményét akkor hagyta
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abba, amikor tapasztalta, hogy az Opel Vivaro
gépjármű jobb első ülésén helyet foglaló dr. J.-né F.
I. saját telefonján bejelentést tett a rendőrségre.
A vádlott kihívóan közösségellenes és erőszakos
magatartásával megbotránkozást és riadalmat keltett
az Opel Vivaro gépjárműben tartózkodó, illetve a 83as főútvonalon közlekedő személyekben.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
5. § (1) bekezdés c) pontja és a közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes
rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 3. § (1) bekezdés
c) pontja kimondja, hogy aki a közúti közlekedésben
részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személyés vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
A KRESZ 27. § (1) bekezdése rendelkezik a követési
távolsággal kapcsolatban, és e szerint járművel másik
járművet csak olyan távolságban szabad követni,
amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű
mögött – annak hirtelen fékezése esetében is – meg
lehessen állni.
A KRESZ 29. §-a pedig az irányváltoztatás és
irányjelzés szabályait tartalmazza, és az (1)
bekezdése szerint, aki járművel irányt változtat,
köteles az azonos irányban vagy szemben haladó,
irányt nem változtató járműveknek elsőbbséget adni.
A megállást a KRESZ 40. § szabályozza, és az (1)
bekezdés alapján járművel megállni – ha közúti
jelzésből vagy a (2)–(5) bekezdés rendelkezéseiből
más nem következik – csak az úttest menetirány
szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban
szabad. A megállást irányjelzéssel jelezni kell.
A vádlott ezeknek a közlekedési szabályoknak a
szándékos megszegésével hozta a sértettet olyan
helyzetbe, hogy a KRESZ 27. § (1) bekezdésében
foglalt szabályt nem tudta betartani; ezzel az életét,
testi épségét közvetlen veszélynek tette ki, és ezeken
keresztül valósította meg a Btk. 234. § (1) bekezdése
szerinti közúti veszélyeztetés bűntettét.
A másodfokú ítélettel szemben az ügyészség a
vádlott terhére súlyosítás érdekében, a vádlott és a
védője pedig a hivatali visszaélés vonatkozásában
felmentés iránt, továbbá az első- és másodfokú
bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése, illetve a
büntetés enyhítése érdekében jelentett be
fellebbezést.
A fellebbviteli főügyészség fellebbezése szerint a
másodfokú katonai tanács által kiszabott joghátrány
nem felel meg a büntetés kiszabására vonatkozó
törvényi rendelkezéseknek, az törvénysértően enyhe
figyelemmel arra is, hogy a másodfokú ítéletben a
bűnösségi kör bővült.
Indítványozta, hogy a Kúria az ítélőtábla katonai
tanácsának ítéletét változtassa meg, és a rendőr
törzszászlós vádlottat a pénzbüntetés és a szolgálati
viszony
megszüntetése
katonai
büntetés
mellőzésével ítélje határozott ideig tartó
szabadságvesztés-büntetésre, melynek végrehajtási
fokozatát az időmúlásra, a vádlott rendezett
életvitelére és hosszú szolgálati viszonyára tekintettel
eggyel enyhébb, fogház fokozatban határozza meg.
Indítványozta továbbá, hogy a Kúria a vádlottat a
közügyek gyakorlásától tiltsa el, és rendelje el a
törvényszék katonai tanácsa – az ítélőtábla katonai
tanácsa mint másodfokú bíróság határozata folytán
jogerőre emelkedett – egy korábbi ítéletével
kiszabott 1 év börtönbüntetés végrehajtását,
egyebekben a másodfokú ítéletet hagyja helyben.
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A Legfőbb Ügyészség átiratában a bejelentett
ügyészségi fellebbezést fenntartotta. Indítványozta
továbbá, hogy a Kúria az első- és a másodfokú ítélet
indokolását egészítse ki azzal, hogy a vádlott
nemcsak a közlekedési szabályokat szegte meg
szándékosan, hanem egyenes szándéka a közvetlen
veszély létrehozására is kiterjedt.
A védő elsődlegesen az első- és a másodfokú bíróság
ítéletének hatályon kívül helyezésére, és az elsőfokú
bíróság új eljárásra utasítására tett indítványt.
Másodlagosan arra tett indítványt, hogy a Kúria
utasítsa el az ügyészség büntetés súlyosítására
vonatkozó indítványát, és a járművezetéstől eltiltás
büntetés tartamát mérsékelje, illetve a vádlottal
szemben kiszabott katonai büntetés helyett
rendfokozatban visszavetés katonai mellékbüntetést
és pénzbüntetést szabjon ki.
Álláspontja szerint a büntetés enyhítését a büntetési
tétel felső határát is meghaladó időmúláson és a
vádlott hosszú szolgálati viszonyán túl az is
indokolja, hogy a vádlott kifejezetten aktív, jól
teljesítő rendőr, és a büntetőeljárás tartama alatt
fegyelmi eljárás nem indult vele szemben.
Indítványozta továbbá, hogy a Kúria további
nyomatékos
enyhítő
körülményként
vegye
figyelembe a sértetti közrehatást.
A Kúria a másodfellebbezéseket a Be. 620. § (1)
bekezdés zárófordulata szerint nyilvános ülésen
bírálta el.
Az ügyészi fellebbezés alapos, míg a vádlott és
védője által bejelentett másodfellebbezés a
következők szerint nem alapos.
A másodfellebbezés alapján harmadfokú eljárásnak
van helye. Az elsőfokú bíróság ügydöntő határozata
elleni fellebbezés jogát a Be. 579. § (1) bekezdése
általánosságban – a Be. 580. §-ában foglalt szűk körű
kivételekkel, további feltétel előírása nélkül –
biztosítja. Ezzel szemben a Be. 615. § (1) bekezdése
a másodfokú bíróság ügydöntő határozata elleni
fellebbezés lehetőségét kizárólag a másodfokú
bíróságnak az elsőfokú bíróságéval ellentétes
döntése esetén biztosítja.
A Be. 615. § (1) és (2) bekezdése – a (2a)
bekezdésben írt korlátok között – meghatározza a
másodfellebbezés törvényi okát, a (3) bekezdése
pedig a másodfellebbezés törvényi jogát.
A Kúria mindenekelőtt azt vizsgálta, hogy a
bejelentett fellebbezések alapján helye van-e
harmadfokú eljárásnak.
A Be. 615. § (1) bekezdése szerint a másodfokú ítélet
ellen (másod)fellebbezésnek van helye, ha a
másodfokú bíróság döntése az elsőfokú bíróságéval
ellentétes.
A Be. 615. § (2) bekezdés c) pontja értelmében
ellentétes a döntés, ha a másodfokú bíróság a vádlott
bűnösségét olyan bűncselekményben állapította
meg, amelyről az elsőfokú bíróság nem rendelkezett.
Az ellentétes rendelkezés mint a másodfellebbezés
törvényi okának rendeltetése nyilvánvalóan az, hogy
lehetőség nyíljon az ellentétet, illetve eltérést eldöntő
új eljárási fokra.
Nem önmagában az eltérés, ellentét (objektíve),
hanem annak sérelmezése (szubjektíve) adja ki
együtt a harmadfokú eljárás megnyílását.
Utóbbiról rendelkezik a Be. 615. § (3) bekezdése,
amely a másodfellebbezés törvényi joga, s ehhez

kötődik a felülbírálat Be. 618. § szerinti
szabályozása.
Ennek lényege, hogy az ellentétes döntés
elengedhetetlen, de nem eleve, feltétlen (hivatalból),
hanem csak akkor jelent harmadfokú eljárásra jogot,
ha az ilyen avagy azzal összefüggő rendelkezést a
jogosult sérelmezi. Tehát nem automatikusan van
helye harmadfokú eljárásnak, hanem csak akkor, ha
a jogosult (Be. 616. §) a törvény adta jogával élve
valamely törvényi okból sérelmezi a másodfokú
határozatot.
Jelen ügyben az elsőfokú bíróság az ítéletében
bűnösnek mondta ki a rendőr törzszászlós vádlottat
közúti veszélyeztetés bűntettében [Btk. 234. § (1)
bek.] és garázdaság vétségében [Btk. 339. § (1) bek.],
a másodfokú bíróság pedig e bűncselekmények
mellett hivatali visszaélés bűntettében [Btk. 305. § c)
pont] is.
Ez az ellentétes döntés a másodfokú ítélet elleni
fellebbezés lehetőségét kétségkívül megnyitotta, ez a
másodfellebbezés törvényi oka.
Ez tehát a harmadfok kapuja, amelynek törvényi oka,
valamint törvényi joga egyaránt biztosított jelen
ügyben, s ezzel a joggal az ügyészség, a vádlott és a
védő élt is.
Itt jegyzi meg a Kúria, hogy a felülbírálat lehetőségét
– értelemszerűen – önállóan, a saját jogán nyitja meg
az adott jogosult fellebbezési jogának (törvénynek
megfelelő) gyakorlása.
A Be. 615. § (3) bekezdés a) pontja szerint a
fellebbezés sérelmezheti az ellentétes döntést, illetve
a – Be. 2021. január 1. napjától hatályos szövegének
– b) pontja szerint kizárólag az ellentétes döntéssel
összefüggő felülbírálatból eredő, az 583. § (3)
bekezdésében meghatározott rendelkezést vagy
indokolást.
Jelen ügyben a vádlott és a védő által bejelentett
fellebbezés az ellentétes döntést is támadta, az
ügyészség által a vádlott terhére bejelentett
fellebbezés azonban nem.
A joghatályos ügyészi másodfellebbezés a Be. 615. §
(3) bekezdés b) pontján alapult, a Be. 583. § (3)
bekezdés a) pontjában foglaltakat sérelmezve a
vádlottal szemben kiszabott büntetés súlyosítását
célozta.
A büntetéskiszabás a bűnösséggel, illetve a bűnösség
terjedelmével nyilvánvalóan összefüggésben áll. A
büntetés szükségképpen – még érintetlenül hagyása
esetén is – a másodfokú bíróság ítéletének olyan
része, amelyet az elsőfokú bíróság ítéletének az
ellentétes döntéssel összefüggő felülbírálata
eredményezett.
Kétségtelen, hogy az ügyészség akkor is kérheti a
büntetés súlyosítását (vagy a védelem az enyhítést),
ha az ellentétes döntést kifejezetten nem kifogásolja.
A joghatályos fellebbezések alapján a Kúria – első
körben – a Be. 618. § (1) és (2) bekezdése szerinti
terjedelemben felülbírálta a megtámadott másodfokú
ítéletet, valamint az azt megelőző első- és a
másodfokú eljárást.
A felülbírálat tárgya értelemszerűen és főszabályként
először az eljárási szabályok – azon belül a feltétlen,
majd az ún. relatív hatályon kívül helyezést
eredményező eljárási szabályok – megtartása, ezt
követően pedig a tényállás megalapozottsága.
Mindezek előrebocsátásával (és sorrendjében) a
Kúria a felülbírálat során nem észlelt olyan – a Be.
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607. § (1) bekezdése, illetve a Be. 608. § (1)
bekezdése szerinti – eljárási szabálysértést, amely
feltétlen hatályon kívül helyezési okot képez, az ügy
érdemi elbírálását kizárná [Be. 625. § (1) és (2) bek.].
Ilyenre egyébként a felek nem is hivatkoztak.
Az első- és a másodfokú bíróság az eljárást a perjogi
szabályokat betartva folytatta le.
A felülbírálat ezt követő szempontja, hogy a
másodfokú ítélet tényállása megalapozott-e.
A harmadfokú bíróság a határozatát akkor alapíthatja
a másodfokú ítélet alapját képező tényállásra, ha az
további bizonyítás felvétele nélkül is megalapozott
vagy az iratok alapján azzá tehető, ekként a helyes
tényállás megállapítható, avagy a helytelen ténybeli
következtetés kiküszöbölhető (Be. 619. §).
A harmadfokú bíróság e körben értelemszerűen azt
vizsgálja, hogy a másodfokú bíróság által – az általa
tett kiegészítésekkel és helyesbítésekkel –
irányadónak tartott tényállás megalapozott-e. Ezalatt
értendő – az elsőfokú ítélettel megállapított és a
másodfokú bíróság által módosítás nélkül is – a
megalapozottnak tartott tényállás, valamint a
másodfokú bíróság általi módosítás.
Főszabályként a másodfokú bíróság a határozatát az
elsőfokú ítélettel megállapított tényállásra alapítja
[Be. 519. § (1) bek.].
A Kúria hangsúlyozza, hogy – figyelemmel a
mérlegelést is támadó védelmi fellebbezésre – a
tényálláshoz kötöttség elvi indokát változatlanul a
bizonyítás főszabálya adja, miszerint a Be. 167. § (3)
és (4) bekezdése alapján a bizonyítékoknak nincs
törvényben előre meghatározott bizonyító ereje; a
bíróság
a
bizonyítékokat
egyenként
és
összességükben, szabadon értékeli, és a bizonyítás
eredményét az így kialakult meggyőződése alapján
állapítja meg.
Ezáltal
biztosított
a
bizonyítékok
hitelt
érdemlőségének meggyőződés szerinti szabad
értékelése és védett a mikénti mérlegelése, ami a
bizonyíték bizonyító ereje felülmérlegelésének
főszabály
szerinti
tilalmát,
a
közvetlen
bizonyítékvizsgálat, bizonyítékkal szembesülés
tiszteletben tartását jelenti.
Ugyanakkor a másodfokú bíróságnak lehetősége van
arra, hogy
– a tényállást kiegészítse vagy helyesbítse, vagy
– eltérő tényállást állapítson meg és ez alapján
határozzon (Be. 593. §).
Ennek elsődleges és általános feltétele, hogy a
tényállás nem megalapozott, ezért e kérdésben a
bíróságnak egyértelműen rögzítenie kell az
álláspontját. Ha a tényállás részben megalapozatlan,
akkor van szó
– kiegészítésről (ami a hiányzó ténymegállapítás
pótlása),
– vagy helyesbítésről (ami a meglévő
ténymegállapítás módosítása, mellőzése).
Jelen ügyben a másodfokú bíróság tényállást javító
tevékenysége azt jelentette, hogy az elsőfokú bíróság
ítéletének
indokolásában
rögzített
KRESZ
szabályszegéseket a tényállásba beemelte, és a
tényállást ezzel a kiegészítéssel irányadónak
tekintette.
Az iratoknak megfelelő, a rendelkezésre álló
bizonyítékokra alapított megalapozott tényállás
nélkül a büntetőjogi felelősség hiányára vonatkozó
eltérő jogi értékelésnek nincs meg a ténybeli alapja.

1011
Ez valójában nem más, mint a megalapozott,
valósághű tényállás iránti igény, mely alapján a
megfelelő jogkövetkeztések levonhatók.
Jelen esetben azonban a tényállás ekkénti – a
másodfokú
bíróság
általi
–
módosítása
értelemszerűen
nem
eredményezett
eltérő
ténymegállapítást. A másodfokú bíróság az elsőfokú
bíróságéval azonos ténybeli alapokon nyugvó, ám a
bűnösség kérdésében eltérő döntést hozott, amikor a
hivatali visszaélés bűntettében is kimondta a vádlott
bűnösségét, azaz többletbűnösséget állapított meg.
A védő által benyújtott másodfellebbezés ténybeli és
jogi kérdésben egyaránt kifogásolta a másodfokú
ítéletet. A megalapozatlanságot a harmadfokú eljárás
kötöttsége miatt hatályon kívül helyezéssel látta
orvosolhatónak. A Kúria mindezek alapján
természetesen
vizsgálta
a
tényállás
megalapozottságát.
Kétségtelen, hogy a Be. 619. § (3) bekezdése szerint,
ha a másodfokú bíróság ítélete a fellebbezéssel
sérelmezett
ellentétes
döntés
tekintetében
megalapozatlan, akkor ennek korrekcióját, a
tényállás kiegészítését, illetve helyesbítését a helyes
tényállás megállapítása érdekében – miként a
másodfokú bíróság – a harmadfokú bíróság is
megteheti.
A harmadfokú bíróság reformációs jogkörének
nyilvánvaló korlátja, hogy a harmadfokú bírósági
eljárásban bizonyításnak nincs helye [Be. 619. § (2)
bek.].
Ekként a javítás kizárólag az első-, illetve a
másodfokú bíróság által lefolytatott bizonyítást
érintő ügyiratok tartalma alapján lehetséges.
A tényállás megalapozottságának vizsgálata során a
Kúria egyrészt arra a következtetésre jutott, hogy fel
sem merül a Be. 625. § (4) bekezdése szerinti
hatályon kívül helyezés lehetősége, mert a
másodfokú bíróság ítélete nem szenved olyan
megalapozatlansági hibában, amely a Be. 619. § (3)
bekezdése alapján nem küszöbölhető ki. Másrészt
arra, hogy a tényállás kiegészítése szükséges; ezért a
Be. 619. § (3) bekezdésére figyelemmel az iratok
(okirati bizonyíték) alapján az elsőfokú bíróság
ítéletében rögzített tényállást az utolsó bekezdését
követően azzal egészíti ki, hogy
„Ezt
követően
a
vádlott
visszatért
a
rendőrkapitányság bűnügyi osztályára, ahol még
ugyanezen a napon jelentést tett. A jelentés nyomán
azért nem indult szabálysértési eljárás, mert az
formailag és tartalmilag nem felelt meg a hatályos
jogszabályokban írtaknak.”
Mindezt az elsőfokú bíróság rögzítette is az ítélet
indokolásában.
Ez a kiegészítés a másodfokú bíróság által
megállapított tényállásba illeszkedő, attól nem eltérő.
Ezzel a kiegészítéssel a másodfokú bíróság által
ítélkezése alapjául elfogadott tényállás megalapozott
és irányadó volt a harmadfokú eljárásban is
[Be. 619. § (1) bek.].
Ehhez kapcsolódóan jegyzi meg a Kúria, hogy a védő
a másodfellebbezésében a hivatali visszaélés
bűntettének megállapításával összefüggésben a
közúti veszélyeztetés bűntette és a garázdaság
vétsége megállapításának alapjául szolgáló tényállást
is támadta. Tekintettel azonban arra, hogy a hivatali
visszaélés bűntettének, valamint a további, az elsőés a másodfokú bíróság által egyezően megítélt két
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bűncselekménynek a megállapítása ugyanazokon a
tényeken alapul, maga a tényállás eredménnyel és
alappal a hivatali bűncselekmény esetében sem
vitatható. A védői érvelés ekként valójában – és
szükségképpen – a törvény adta lehetőséget tekintve
a cselekmény jogi értékelését és a büntetés kiszabását
kifogásolta.
A vádlott bűnösségére vont következtetés alapját
nyilvánvalóan az irányadónak tekintett tényállás
képezi.
Ehhez képest nem tévedett az eljárt bíróság, amikor
a vádlottat bűnösnek mondta ki közúti veszélyeztetés
bűntettében [Btk. 234. § (1) bek.], garázdaság
vétségében [Btk. 339. § (1) bek.] és emellett hivatali
visszaélés bűntettében [Btk. 305. § c) pont] is. A
cselekmények minősítése is törvényes.
A Btk. 305. §-a szerint az a hivatalos személy, aki
azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan
előnyt szerezzen
a) hivatali kötelességét megszegi,
b) hivatali hatáskörét túllépi, vagy
c) hivatali helyzetével egyébként visszaél,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
A Btk. XXVIII. Fejezetében szabályozott hivatali
bűncselekmények közül a hivatali visszaélés
bűncselekmény védett jogi tárgya a hivatalos
személyek jogszerű működésébe vetett bizalom. A
hivatali visszaélés bűncselekménye akkor állapítható
meg, ha a hivatalos személy a törvényi tényállásban
meghatározott elkövetési magatartások valamelyikét
úgy fejti ki, hogy az közvetlen összefüggésben van a
hivatali működésével, ezáltal sérti vagy veszélyezteti
a hivatali működés törvényességébe vetett bizalmat
(BH 2014.68.).
Jelen ügyben kétségtelen, hogy az elkövetés idején a
vádlott hivatalos személy volt.
A Btk. 459. § (1) bekezdés 11. pontja szerint
hivatalos személy a központi államigazgatási
szervnél közhatalmi feladatot ellátó vagy szolgálatot
teljesítő személy, akinek a tevékenysége a szerv
rendeltetésszerű működéséhez tartozik.
A központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés d) pontja
és az (5) bekezdés a) pontja alapján a rendőrség
központi államigazgatási szerv. A vádlott tehát
hivatásos állományú rendőr volt, akinek
tevékenysége
a
rendőrség
rendeltetésszerű
működésének körébe tartozott.
A vádlott a vád tárgyáva tett cselekmény idején –
függetlenül a civil ruházatától és járművétől –
szolgálatban volt, az irányadó tényállás szerint
fellépése során önmagát igazolványa felmutatásával
rendőrként azonosította.
A hivatalos személy kötelességét jogszabályok,
szervezeti és működési szabályzat, ügyrend,
ügyviteli utasítások határozzák meg. A hivatali
kötelesség megszegése esetén a hivatalos személy
feladatkörébe tartozó ügyben jár el, azonban olyan
magatartást tanúsít, amely ellentétben áll azzal a
magatartással, amelynek tanúsítását a felsorolt
rendelkezések számára előírják. A hivatali helyzettel
egyéb módon való visszaélés minden olyan
formailag törvényesnek látszó intézkedés, eljárás,
amely a hivatali helyzethez fűződő jogok
rendeltetésellenes
gyakorlását
jelenti.
A

következetes ítélkezési gyakorlat a hivatali helyzettel
egyéb módon való visszaélésnek tekinti egyfelől a
személyes cél érdekében történő hivatalos fellépést
és a hivatalos eljárás során a hivatali jogosultságok
törvényes feltételek megléte nélküli igénybevételét;
másfelől viszont szintén e fogalomkörbe tartozik a
hivatali állásból, tekintélyből vagy tevékenységből
adódó ismeretség, függőség, befolyás személyes
célokra felhasználása is. Ez utóbbi esetben ugyanis a
hivatalos személy éppen az e sajátos helyzetéből
fakadó – nem kényszerként, de feltétlenül nyomást
gyakorló tényezőként ható – lehetőségeket aknázza
ki azért, hogy jogtalan előnyhöz jusson (BH
1996.185.; Bfv.III.629/2020/11.; BH 2021.298.).
A Kúria rámutat, hogy a rendőr mint jogalkalmazó
mindig egy törvényi mandátum alapján cselekszik.
Intézkedéseinek mandátumai (diszkrecionális) nem
azt jelentik, hogy a törvényi mandátumán kívül
személyes célból cselekszik. A hivatali visszaélés
törvényi tényállása egyértelműen rögzíti, miszerint a
hivatalos személy azzal a célzattal követi el a
bűncselekményt, hogy jogtalan előnyt szerezzen,
vagy jogtalan hátrányt okozzon. Következetes az
ítélkezési gyakorlat abban, hogy minden olyan előny
jogtalan, amely a kedvezményezettre nézve
bárminemű könnyebbséget, az azzal sújtott számára
bárminemű nehézséget jelent (Bfv.III.629/2020/11.,
BH 2021.298.).
A célzat nem az eredmény megfelelője, vagy
előfeltétele. A célzat a törvényi tényállás alanyi
ismérve, az eredmény pedig a tárgyi oldalának
esetleges eleme.
Célzatos bűncselekmény esetén a tudattartalom
vizsgálata perdöntő, így van ez a hivatali visszaélés
esetében is.
Az elkövető tudatának tartalma törvényi tényállási
elem, az ún. alanyi okozatosság: a tárgyi oldal
elemeinek (elkövetési magatartás, eredmény stb.)
külvilágban való megnyilvánulása, ténybelisége és
az elkövető ahhoz való akarati viszonyulása.
Ez a viszonyulás az elkövetőn belüli, külvilágtól
elzárt. Ezért
az elkövetési magatartásról
(eredményről) való, tudatban előzetesen, illetve
egyidejűleg meglévő képzet mindig csak valamely
külvilágban megjelenő, illetve fizikai mérhető
tényből következtetéssel ragadható meg, s mint ilyen,
ténykérdés. Ebből a szándékosságra, gondatlanságra,
illetve annak mikéntjére s a bűnösségre vont
következtetés jogi értékelés, ami jogkérdés.
A tudati – és más tények – megállapításától el kell
különíteni a megállapított tények jogi értékelését,
amely a valónak már elfogadott fizikai és tudati
tényeknek a jogi normával történő egybevetése, a
törvény szövegének való megfeleltetése. Ennek
eredménye pedig már jogi fogalmak formájában
jelenik meg. A kettő közti kapcsolatot az teremti
meg, hogy ha az irányadó tényállás valamelyik
külvilágból megjelenő tényt és abból vont ténybeli
következtetést egyaránt rögzíti, és utóbbi helyes,
akkor a jogi értékelésnek, s ekként a törvényi
tényállás adott eleme megállapításának alapja van.
Jelen ügyben az irányadó tényállás szerint a vádlott
– a sértett vészfékezésre kényszerítését követően,
– öklét rázva, trágár szavakkal szidalmazva odament
a sértett által vezetett járműhöz,
– káromkodva, rendőrségi szolgálati igazolványát
felmutatva közölte a sértettel, hogy rendőr,
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– felszólította őt arra, hogy szálljon ki a gépjárműből,
– megtagadta a sértett azon kérésének teljesítését,
hogy mutassa meg az igazolványát és a jelvényét is,
– miután a sértett kifejezte azt a szándékát, hogy
értesíteni kívánja a rendőrséget, a sértett által vezetett
gépjármű ajtaját kinyitotta és megütötte a sértett
csuklóját, miáltal a telefon kiesett a sértett kezéből,
– cselekményét akkor hagyta abba, amikor
tapasztalta, hogy a sértett felesége bejelentést tett a
rendőrségre,
– a rendőrségre történt visszatérését követően
jelentést tett, illetve feljelentést írt a sértettel
szemben.
A hivatalos személy, a rendőr a közhatalom része.
Működésével szemben alapvető követelmény, hogy
a közhatalmat az őt terhelő közfeladat végzésére
használja.
Jelen ügyben nem ez történt, ellenkezőleg.
Helyesen utalt rá az ítélőtábla, hogy a vádlott
visszaélt rendőri mivoltával és hivatali helyzetével,
amellyel hatalmi helyzetét hangsúlyozta, célja a
megfélemlítés volt, az adott közlekedési szituációban
a hatalmi fellépésétől tekintélyt remélt.
Mindez pedig nem a közhatalom gyakorlása, hanem
hatalmaskodás, a személyes cél, a jogtalan előny
érdekében való cselekvés volt.
A vádlott célja nem pusztán a sértett megfélemlítése
volt, hanem egyben az is, hogy az erőszakos fellépés
visszatartsa a sértettet attól, hogy a vele szemben
elkövetett bűncselekményeket a hatóság tudomására
hozza.
Erre az egyértelműen leplezési szándékra utal az
irányadó tényállásban rögzített tény, hogy a vádlott a
sértett kérése ellenére sem mutatta meg a szolgálati
igazolványát és a jelvényét. Ezzel egyébként
megszegte a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény (a továbbiakban: Rtv.) 20. § bekezdésében
rögzített előírást, mely szerint a rendőr az intézkedés
megkezdése előtt – ha az a rendőri intézkedés
eredményességét veszélyezteti, az intézkedés
befejezésekor – köteles nevét, azonosító számát,
valamint az intézkedés tényét és célját szóban
közölni.
Az általa elkövetett bűncselekmény leplezésének
szándékára azonban nem csak a vádlott helyszínen
tanúsított
magatartásából,
hanem
utólagos
cselekvőségéből is lehet következtetni. A
rendőrségre visszatérve jelentést tett, amelyben saját
fellépését jogszerűnek, önmagát a sértett által
elkövetett közlekedési szabályszegések sértettjének
tüntette fel, egyben a sértettel szemben szabálysértési
eljárást kezdeményezett. A szabálysértési eljárás
utóbb azért maradt el, mert a jelentés és a feljelentés
nem felelt meg az előírt formai és tartalmi
követelményeknek.
Ekként helytálló az elsőfokú bíróság azon –
másodfokú bíróság által sem kifogásolt –
megállapítása, miszerint a vádlott tudta azt, hogy
feljelentése a szabálysértési eljárás kiváltására nem
alkalmas, és ez is volt a célja.
Mindebből az következik, hogy az ítélőtábla
törvényesen mondta ki a vádlott bűnösségét hivatali
visszaélés bűntettében is.
A Be. 618. § (3) bekezdés a) pontja szerint a
harmadfokú bíróság az ítélet fellebbezéssel nem
érintett része tekintetében is felülbírálja az 590. § (5)
bekezdésének a)–c) pontjában meghatározottakat.
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Az 590. § (5) bekezdésének c) pontja alapján a
felülbírálat
tárgyát
képezi
a
további
bűncselekmények
minősítésére
vonatkozó
rendelkezés.
A Legfőbb Ügyészség átiratában indítványozta,
hogy a Kúria az első- és a másodfokú ítélet jogi
indokolását egészítse ki azzal, hogy a vádlott a Btk.
234. § (1) bekezdésében meghatározott közúti
veszélyeztetés bűntette tényállásában írt közlekedési
szabályok szándékos megszegésével, egyenes
szándékkal (dolus directus) idézte elő a közvetlen
veszélyt.
A Legfőbb Ügyészség indítványa megalapozott.
A Btk. 234. § (1) bekezdése szerint közúti
veszélyeztetés bűntettét követi el, aki a közúti
közlekedés szabályainak megszegésével közúton
vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton más
vagy mások életét vagy testi épségét közvetlen
veszélynek teszi ki.
A közúti veszélyeztetés kerettényállás, amelyet a
KRESZ rendelkezései töltenek ki tartalommal. A
szabályszegés akkor tényállásszerű, ha azt
szándékosan követik el. A tényállás azonban nem
pusztán a szabályszegést, hanem az annak
következtében beálló közvetlen veszély előidézését
rendeli büntetni.
A bűncselekmény alapesetében a közvetlen
veszély előidézése szándékos, mely egyaránt
megvalósítható egyenes és eshetőleges szándékkal
is. A szándék megfelelő alakzata felőli döntés a
vádlott tudattartalma alapján lehetséges.
Jelen ügyben ez a következőket jelenti. A
tényállás egyértelműen rögzíti, hogy
– a sértett az út belső forgalmi sávjában közlekedett
50 km/h sebességgel,
– az út kétszer két forgalmi sávos, az ellentétes irányú
forgalmi sávokat záróvonal választja el egymástól,
– az azonos irányú forgalmi sávok fel vannak festve,
egyértelműen láthatók,
– a vádlott a jobb oldali külső forgalmi sávban kezdte
el a sértett által vezetett gépkocsi előzését, nagy
sebességgel,
– a vádlott váratlanul váltott irányt, majd
– a sértett által vezetett jármű elé vágott és hirtelen
állóra fékezte a járművét,
– a sértett a két gépjármű ütközésének elkerülése
érdekében vészfékezésre kényszerült.
A Btk. 7. §-a szerint szándékosan követi el a
bűncselekményt,
aki
cselekményének
következményeit kívánja, vagy e következményekbe
belenyugszik. Egyenes szándékkal cselekszik, aki
cselekménye következményeit kívánja.
Az irányadó tényállásban rögzített történeti
tények alapján egyértelmű következtetést lehet
levonni arra, hogy a vádlott tisztában volt azzal, hogy
a jobbról nagy sebességgel történő előzést követő
váratlan irányváltás és hirtelen állóra fékezés
következtében a sértett vészfékezésre kényszerül,
mert a forgalmi viszonyok alapján a párhuzamosan
futó forgalmi sávokban nem térhet ki. Szándéka
éppen arra irányult, hogy a sértettet megleckéztetve
őt olyan helyzetbe hozza, amelynek kimenetele
olyannyira kétséges, hogy akár más vagy mások
élete, testi épsége vagy egészsége is károsodhat.
Ez a megleckéztetés maga a veszélyhelyzet
létrehozása, amely azért volt közvetlen, mert a
súlyosabb
következmények
elmaradása
a
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véletlennek és a sértett – a vádlott által előre nem
ismert – szituációnak megfelelő reakciójának volt
köszönhető. A közvetlen veszély megleckéztetés
szándékával történő létrehozása pedig kizárja az
eshetőlegességet.
Mindezen tények alapján kétségtelen, hogy a
vádlott egyenes szándéka nemcsak a KRESZ
tényállásban írt szabályainak megszegésére, hanem
ezzel közvetlen okozati összefüggésben a közvetlen
veszély okozására is irányult.
A bűncselekmények minősítésére vonatkozó
egyéb rendelkezések törvényesek.
A Kúria ezt követően azt vizsgálta, hogy a
kiszabott büntetések az alkalmazott minősítés mellett
a büntetés céljával összhangban állóak-e.
A törvény meghatározza a büntetés célját és a
büntetéskiszabás elveit [Btk. 79. §, 80. § (1) bek.].
A Btk. 79. §-ában írtak szerint a büntetés célja a
társadalom védelme érdekében annak megelőzése,
hogy akár az elkövető, akár más bűncselekményt
kövessen el. A büntetés kétségtelen joghátrány, a
büntetés kiszabása ekként joghátrány okozása,
vagyis az elkövetőre vonatkozó rosszallás
megtestesítése. Az elkövetett bűncselekmény viszont
nyilvánvalóan szintén rosszat jelent.
Ehhez képest a büntetés lényege –
hagyományosan – a rosszra (a bűnre) adott olyan
válasz, amelyben testet ölt az elkövetőre vonatkozó,
a számára rossz, azaz joghátrány (szabadságelvonás,
jogkorlátozás stb.) okozása.
A büntetés egyfelől fenyítés, azaz az elkövető
számára nehézséggel sújtás, másfelől a bűnhődés
lehetőségének elindítása.
Ahhoz, hogy egy büntetés elérje a célját,
általában elegendő, hogy a büntetés okozta rossz
nagyobb legyen, mint a bűnből következő jó, és a
rossz túlsúlya alapján kell kiróni a büntetést és
közömbössé tenni azt az előnyt, amelyet egy adott
bűncselekmény elkövetése az elkövető számára
jelentene.
E mérlegelési folyamatnak nyilvánvalóan vannak
általános és speciális (az elkövető személyéből és a
cselekmény jellegéből adódó) szempontjai.
Ez tehát a büntetés célja és egy adott büntetés
arányosságának lényege.
Az elsőfokú bíróság a büntetés kiszabása során
súlyosító körülményként értékelte
– a hasonló közlekedési bűncselekmények jelentős
elszaporodottságát,
– azt, hogy a vádlott a rendőri hivatásra hivatkozva
követte el a bűncselekményt (ez a hivatali
bűncselekmény megállapításával mellőzendő),
– hogy korábban számos alkalommal fenyítésben
részesítették, valamint, hogy
– a jelen eljárás tárgyává tett bűncselekményeket a
korábbi elítélését követően, a büntetés végrehajtása
felfüggesztésének próbaideje alatt valósította meg.
Az elsőfokú bíróság enyhítő körülményként
értékelte
– a vádlott hosszú szolgálati viszonyát, valamint
– a cselekmények elkövetése óta eltelt hosszabb időt.
A
másodfokú
bíróság
határozatának
indokolásában rögzítette, hogy az elsőfokú bíróság
helyesen értékelte a bűnösségi körülményeket, és
ennek
megfelelően
döntően
helyes
jogkövetkezményeket alkalmazott. Ugyanakkor
álláspontja szerint tévedett az elsőfokú bíróság

abban, hogy a vádlottal szemben rendfokozatban
visszalépés katonai mellékbüntetést alkalmazott,
hiszen az elkövetés körülményeire figyelemmel a
vádlott méltatlan a további szolgálatra, és ezért a
katonai
mellékbüntetést
szolgálati
viszony
megszüntetése katonai büntetésre súlyosította.
A Kúria – a büntetés súlyosítását célzó ügyészi
fellebbezéssel összefüggésben – rámutat a
következőkre.
A vádlott terhére rótt bűncselekmények miatt az
alkalmazandó joghátrány megválasztása során a
törvény kellő szigorának alkalmazása jelen ügyben
további okokból indokolt.
Ekként a büntetőfékezés mint közlekedési
magatartás (szabályszegés) – amint azt az ügyészség
a jogi indokolás kiegészítését célozva helyesen
kifejtette – az érintett gépjármű vezetője, utasai
életének, testi épségének közvetlen veszélyeztetésére
alkalmas. Ezáltal az elkövető szándékos magatartása
olyan okfolyamatot indít el, amelynek kimenetele,
eredményének súlyossága a véletlentől, a
közlekedési helyzet más résztvevői magatartásától
(vezetői tapasztalat, gyors reagálás képessége,
elhárítás módjának megválasztása, egyáltalán a
kitérés lehetősége) nagy mértékben függ.
A büntetőfékezés valójában egy közlekedési
konfliktushelyzet szándékos kiprovokálása, amely az
elkövető szabályok felett álló öntörvényűségét jelzi,
agresszivitásának közlekedési szituációkban való
megnyilvánulását jelenti.
Az ilyen jellegű cselekmények az utóbbi időben
jelentős módon elszaporodtak, ezért a büntetés
generálpreventív
céljának
érvényesítése
is
szükséges.
Másfelől a vádlott e közlekedési és garázda
jellegű cselekményeit rendőrként, hivatalos
személyként valósította meg, vagyis olyan
cselekményeket
követett
el,
amelyek
megakadályozása, ezek elleni fellépés éppen
hivatásából fakadó.
A vádlott társadalomra veszélyességével
kapcsolatban helyesen utalt az eljárt bíróság arra,
hogy a jelen eljárás tárgyává tett bűncselekményeket
a korábbi elítélését követően, a büntetés végrehajtása
felfüggesztésének próbaideje alatt valósította meg.
Nem értékelte azonban kellő súllyal azt, hogy a
korábbi elítélése három olyan bűncselekmény
(társtettesként, hivatalos személy által elkövetett
közokirat-hamisítás bűntette, bántalmazás hivatalos
eljárásban bűntette, foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés vétsége) miatt történt, amelyet rendőri
hivatásával összefüggésben követett el. Ezek közül a
bántalmazás hivatalos eljárásban bűntette – a jelen
eljárásban terhére rótt garázdaság vétségéhez
hasonlóan – erőszakos bűncselekmény.
A hivatali bűncselekmény megállapítása okán a
kétszeres értékelést elkerülendő nem súlyosító
körülmény, hogy a vádlott a rendőri hivatásra
hivatkozva követte el a cselekményét.
A vádlott katonai előélete korántsem példás,
hanem számos fenyítéssel terhelt, a jelen eljárás már
a második büntetőeljárás vele szemben, a terhére
megállapított
bűncselekmények
hivatásával
összefüggésben is elkövetettek. Ezen tényekhez
képest a vádlott szolgálati idejének hossza enyhítő
körülményként
csekély
mértékben
vehető
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figyelembe, a büntetés kiszabása során az alapvetően
közömbös.
A vádlott terhére rótt bűncselekmények folytán –
a halmazati szabályok alapján – irányadó büntetési
tételkeret 3 hónaptól 4 év 6 terjedő szabadságvesztés,
a középmérték 2 év 3 hónap szabadságvesztés.
A kifejtettekre tekintettel, a súlyosító
körülmények
számára,
valamint
jelentős
nyomatékára figyelemmel a bűnösségi körülmények
átértékelése alapján a Kúria úgy ítélte meg, hogy a
vádlottal szemben kiszabott büntetés jelentősebb
mértékű súlyosítása indokolt.
Ez a következőket jelentette.
A Kúria a rendőr törzszászlós vádlottat a Btk. 38.
§ (1) bekezdése alapján határozott ideig tartó
szabadságvesztés-büntetésre
ítélte,
amelynek
tartamát a Btk. 80. § (2) bekezdésében írt
középmértékhez közelítően, de azt el nem érően
2 évben határozta meg.
A Btk. 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
szabadságvesztés-büntetés végrehajtási fokozata
börtön, ha a büntetést a bíróság bűntett miatt szabta
ki. A Btk. 35. § (2) bekezdése azonban a büntetés
kiszabásánál irányadó körülményekre tekintettel
lehetővé teszi a törvényben meghatározottnál eggyel
enyhébb végrehajtási fokozat meghatározását. E
rendelkezésre és e körben a vádlott hosszú
rendvédelmi szolgálatára tekintettel a Kúria akként
határozott, hogy a kiszabott szabadságvesztést nem
börtön, hanem fogház fokozatban kell végrehajtani.
Figyelemmel arra, hogy a feltételes szabadság
lehetősége törvényileg nem kizárt és a vádlott nem
visszaeső, annak legkorábbi időpontját a Btk. 38. §
(2) bekezdés a) pontja alapján a szabadságvesztés
büntetés kétharmad részének kitöltését követő
napban határozta meg.
A rendőrként hivatali visszaélést és más
bűncselekményeket elkövető és ezért végrehajtandó
szabadságvesztésre ítélt vádlott méltatlan arra, hogy
a közügyek gyakorlásában részt vegyen, a Kúria a
Btk. 61. § (1) bekezdése alapján közügyektől eltiltás
mellékbüntetésre is ítélte, amelynek tartamát a
bűncselekmény tárgyi súlyához igazodva 3 évben
határozta meg.
Az első- és a másodfokú bíróság a vádlottal
szemben 1 év járművezetéstől eltiltás büntetést
szabott ki, amely a „B” kategóriájú járművekre
vonatkozott.
Ez a büntetés súlytalan, a kifejtettek szerint nem
igazodik egyfelől a büntetőfékezéssel megvalósított
közúti
veszélyeztetés
valódi
társadalomra
veszélyességéhez, de a vádlott személyében rejlő,
agresszivitásában
és
öntörvényűségében
megnyilvánuló társadalomra veszélyességhez sem.
Ezért a Kúria a Btk. 55. § (1) bekezdés a) pontja
alapján kiszabott járművezetéstől eltiltás büntetést
tartamát 3 évre súlyosította.
A Btk. 55. § (3) bekezdése szerint a
járművezetéstől eltiltás meghatározott fajtájú (légi,
vasúti, vízi vagy közúti) és kategóriájú járműre is
vonatkozhat.
E rendelkezés alapvető célja, hogy ne tiltassék el
mindennemű jármű vezetésétől az, aki csak bizonyos
jármű vezetésével kapcsolatban jelent veszélyt a
közlekedés biztonságára. Ehhez képest a bíróság az
eltiltás érvényesülési körét korlátozhatja a
közlekedés egyes ágazataira – vasúti, légi, közúti,
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vízi járművekre – és ezeken belül az egyes
járműkategóriákra és járműfajtákra.
E törvényhely alkalmazása szempontjából az
elkövetett bűncselekmény jellegét, tárgyi súlyát és az
elkövető személyiségének feltárt jellemzőit
együttesen értékelve azt kell eldönteni, hogy az
elkövető valóban csak meghatározott jármű
vezetésével kapcsolatosan szegi-e meg a közlekedési
előírásokat, és van-e alap annak megállapítására,
hogy az esetleges egyéb jármű vezetése közben
szabályosan közlekedik (38. BK vélemény III. 1.
pont).
A
büntetőfékezés
közúton
előforduló
közösségellenes,
egy
másik
járművezetőt
szükségtelenül zavaró, őt (és a járműben utazókat)
súlyosan veszélyeztető magatartás, amely nemcsak
személygépkocsival, hanem valamennyi járművel
elkövethető. Minél nagyobb a felhasznált jármű
teljesítménye vagy tömege, a kialakult veszély annál
súlyosabb következményekkel járhat.
A büntetőfékezéssel megvalósított közúti
veszélyeztetés esetén általában nem vonható
következtetés arra, hogy az elkövető csupán a
személygépjárművek vezetése során hajlamos a más
közlekedőkkel szembeni jogtalan fellépésre. Éppen
ezért a büntetőfékezéssel megvalósított közúti
veszélyeztetés esetében a járművezetéstől eltiltás
„B” kategóriájú járművekre vonatkozó korlátozása
általában nem indokolt, mint ahogyan jelen ügyben
sem. Ezért a Kúria az erre vonatkozó ítéleti
rendelkezést mellőzte.
Figyelemmel arra, hogy a Btk. 61. § (3)
bekezdése szerint a közügyektől eltiltott az ügydöntő
határozat jogerőre emelkedésével elveszti a katonai
rendfokozatát, a szolgálati viszony megszüntetése
katonai büntetésre vonatkozó ítéleti rendelkezést a
Kúria mellőzte. Ugyancsak mellőzte a pénzbüntetés
kiszabására vonatkozó rendelkezést is, mert a
vádlottal
szemben
súlyosabb
büntetést
(szabadságvesztést) szabott ki, és a pénzbüntetés
kiszabása nem kötelező.
A törvényszék katonai tanácsa, illetőleg az
ítélőtábla ítéletével kiszabott 1 év börtönben
végrehajtandó szabadságvesztés-büntetés utólagos
végrehajtását a Kúria a Btk. 87. § b) pontja alapján
azért rendelte el, mert a jelen ügyben elbírált
bűncselekményeket
a vádlott
e büntetés
felfüggesztésének próbaideje alatt követte el, és ezért
őt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte.
Ekként a Kúria az ügyészség, a vádlott és a védő
által bejelentett másodfellebbezéseket elbírálva az
ítélőtábla katonai tanácsának ítéletét a büntetés
kiszabása tekintetében a Be. 624. § (1) bekezdése
alapján megváltoztatta, a változtatással nem érintett
egyéb rendelkezéseit a Be. 623. §-a értelmében
helybenhagyta.
(Kúria Bhar.III.1.420/2021/13.)
I. Nem költségvetési csalás, hanem hűtlen
174
kezelés valósul meg, ha az idegen vagyon
kezelésével megbízott személy a társaság vagyonából

fiktív szerződések alapján teljesít kifizetést abból a
célból, hogy a pénz – további fiktív szerződések
láncolatán keresztül – végül támogatásként az
érdekkörébe tartozó sportszervezethez jusson, az így
kifizetett összeget pedig később a társaságot terhelő
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közteherből leírja.
II. Megvalósítják a pénzmosás bűntettét azok, akik a
hűtlen kezelésből származó pénzösszeget további fiktív
szerződések alapján tovább utalják, annak ellenére is,
hogy az utalások nyomon követhetők [Btk. 376. § (1)
bek., 399. § (1) és (5) bek.].
A főügyészség a kerületi bíróságra 2013. november
29. napján érkezett vádiratában emelt vádat az I. r., a
II. r., a III. r. vádlottakkal szemben 1 rendbeli a
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény (a továbbiakban: korábbi Btk.) 319. § (1)
bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés b) pontja
szerint minősülő, jelentős értékre elkövetett hűtlen
kezelés bűntette miatt, melyet az I. r. és a II. r.
vádlottak társtettesként, a III. r. vádlott bűnsegédként
követett el, míg a IV. r., az V. r., a VI. r., a VII. r. és
a VIII. r. vádlottakkal szemben 1-1 rendbeli a korábbi
Btk. 326. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés
a) pontja szerint minősülő jelentős értékre elkövetett
orgazdaság bűntette miatt.
A kerületi bíróság 2016. február 26. napján
meghozott végzésében megállapította, hogy az I. r., a
II. r., valamint a III. r. vádlottak vonatkozásában írt
cselekmény a vádirati minősítéstől eltérően a korábbi
Btk. 310. § (3) bekezdése szerinti adócsalás
bűntettének; míg a IV. r., az V. r., a VI. r., a VII. r.,
valamint a VIII. r. vádlottak esetében meghatározott
cselekmény a vádirati minősítéstől eltérően a korábbi
Btk. 303. § (2) bekezdés a) pontja szerinti pénzmosás
bűntettének is minősülhet, ezért megállapította
hatáskörének hiányát, és az ügyet áttette a hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező törvényszékhez.
Az ügyészség a végindítványában a cselekmények
minősítését akként módosította, hogy az I. r., a II. r.
és a III. r. vádlottak cselekménye a Btk. 376. § (1)
bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés a) pontja
szerint minősülő jelentős vagyoni hátrányt okozó
hűtlen kezelés bűntettének minősül, melyet az I. r. és
a II. r. vádlottak mint társtettesek, a III. r. vádlott mint
bűnsegéd követte el. Egyebekben a vádiratban
foglaltakat változatlanul fenntartotta.
A törvényszék a 2019. december 13. napján
kihirdetett ítéletével bűnösnek mondta ki
– az I. r. és II. r. vádlottat társtettesként elkövetett a
Btk. 376. § (1) bekezdés, (4) bekezdés a) pontja
szerint minősülő hűtlen kezelés bűntettében,
– a III. r. és IV. r. vádlottat a Btk. 376. § (1) bekezdés,
(4) bekezdés a) pontja szerint minősülő
bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés bűntettében
és a Btk. 399. § (3) bekezdés b) pontja szerint
minősülő pénzmosás bűntettében,
– az V. r., a VI. r., a VII. r. és a VIII. r. vádlottat a
Btk. 379. § (1) bekezdés c) pontja, a (4) bekezdés a)
pontja szerint minősülő orgazdaság bűntettében.
A terhükre megállapított bűncselekmények miatt a
bíróság
– az I. r. vádlottat 1 év 2 hónap – végrehajtásában 3
évi próbaidőre felfüggesztett – fogház fokozatban
végrehajtandó szabadságvesztésre,
– a II. r. vádlottat 10 hónap – végrehajtásában 2 évi
próbaidőre felfüggesztett – fogház fokozatban
végrehajtandó szabadságvesztésre,
– a III. r. vádlottat halmazati büntetésül 10 hónap –
végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett –
fogház végrehajtási fokozatú szabadságvesztésre és

250 napi tétel, napi tételenként 2000 forint, összesen
500 000 forint pénzbüntetésre,
– a IV. r. vádlottat halmazati büntetésül 1 év 2 hónap
– végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett –
fogház
fokozatban
végrehajtandó
szabadságvesztésre és 250 napi tétel, napi tételenként
2000 forint, összesen 500 000 forint pénzbüntetésre,
– az V. r. vádlottat 10 hónap – végrehajtásában 2 évi
próbaidőre felfüggesztett – fogház fokozatban
végrehajtandó szabadságvesztés-büntetésre és 250
napi tétel, napi tételenként 1000 forint, összesen
200 000 forint pénzbüntetésre,
– a VI. r. vádlottat 6 hónap – végrehajtásában 2 évi
próbaidőre felfüggesztett – fogház fokozatban
végrehajtandó szabadságvesztés-büntetésre és 150
napi tétel, napi tételenként 2500 forint, összesen
375 000 forint pénzbüntetésre,
– a VII. r. vádlottat 6 hónap – végrehajtásában 2 évi
próbaidőre felfüggesztett – fogház fokozatban
végrehajtandó szabadságvesztésre és 150 napi tétel,
napi tételenként 2500 forint, összesen 375 000 forint
pénzbüntetésre,
– a VIII. r. vádlottat 10 hónap – végrehajtásában 2 évi
próbaidőre felfüggesztett – fogház fokozatban
végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte.
A kiszabott szabadságvesztés végrehajtását az I. és a
IV. r. vádlott esetében 3–3 évi, a II., a III., az V., a
VI., a VII. és a VIII. r. vádlottak esetében pedig 2–2
évi próbaidőre felfüggesztette; azok végrehajtási
fokozatát fogházban határozta meg és akként
rendelkezett,
hogy
a
vádlottak
a
szabadságvesztésekből – azok végrehajtásának
elrendelése esetén – legkorábban a büntetés
kétharmad részének kitöltése után bocsáthatók
feltételes szabadságra. Egyúttal valamennyi vádlottat
előzetes mentesítésben részesítette.
Az elsőfokú bíróság rendelkezett a III., a IV. az V., a
VI. és a VII. r. vádlottak esetében a pénzbüntetés meg
nem fizetése esetére annak szabadságvesztésre való
átváltoztatásáról, az eljárás során lefoglalt
iratanyagnak az iratok közötti kezeléséről és a
bűnügyi költség viseléséről.
A kihirdetett elsőfokú ítélettel szemben az ügyészség
az I. r., a II. r., a IV. r., az V. r., a VI. r., a VII. r., a
VIII. r. vádlott terhére anyagi jogszabálysértés okán,
az I. r. és a II. r. vádlott esetében a kiszabott
szabadságvesztés-büntetés,
valamint
annak
próbaideje tartamának felemelése, a kiszabott
szabadságvesztés végrehajtási fokozatának börtön
fokozatban történő megállapítása, pénzbüntetés
kiszabása és az előzetes mentesítés mellőzése
érdekében, míg a IV. r., az V. r., a VI. r., a VII. r. és
a VIII. r. vádlottak esetében a kiszabott
szabadságvesztés-büntetés,
valamint
annak
próbaideje tartamának emelése, a kiszabott
szabadságvesztés végrehajtási fokozatának börtön
fokozatban történő megállapítása és az előzetes
mentesítés mellőzése érdekében jelentett be
fellebbezést.
Az I. r., a II. r., a IV. r., a VI. r. és a VIII. r. vádlottak
védői az ítélet kihirdetésekor a tárgyaláson felmentés
végett, az V. r. vádlott védője írásban felmentés, a
VII. r. vádlott és védője írásban felmentés, illetve a
kiszabott büntetés enyhítése céljából jelentettek be
fellebbezést.
Az elsőfokú bíróság ítéletét a kihirdetését követően a
III. r. vádlott és védője tudomásul vette. A
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törvényszék ítélete a III. r. vádlott vonatkozásában
2019. december 17. napján jogerőre emelkedett.
A másodfokon eljárt ítélőtábla a 2021. február 18-án
tartott tanácsülésen meghozott ítéletével az elsőfokú
bíróság ítéletét a fellebbezéssel érintett vádlottakkal
szemben megváltoztatta: az I. r. és a II. r. vádlottat az
ellene a Btk. 376. § (1) bekezdés és (4) bekezdés a)
pontja szerint minősülő társtettesként elkövetett
hűtlen kezelés bűntette, a IV. r., az V. r., a VI. r., a
VII. r. és a VIII. r. vádlottat az ellenük a korábbi Btk.
326. § (1) bekezdés és a (4) bekezdés a) pontja szerint
minősülő orgazdaság bűntette miatt emelt vád alól
felmentette.
A III. r. vádlottal szemben az ítélőtábla ítéletében a
törvényszék határozatának jogerejét felbontotta, az
elsőfokú ítéletet megváltoztatta: a III. r. vádlottat az
ellene a bűnsegédként elkövetett a Btk. 376. § (1)
bekezdés és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő
hűtlen kezelés bűntette miatt emelt vád alól és az
ítéletben terhére rótt, a váddal nem érintett, a Btk.
399. § (3) bekezdés b) pontja szerint minősülő
pénzmosás bűntette miatt felmentette. Az eljárás
során felmerült bűnügyi költséget az államra terhelte,
míg egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét
helybenhagyta.
A másodfokú bíróság ítélete ellen a fellebbviteli
főügyészség jelentett be fellebbezést valamennyi
vádlott terhére felmentésük okán, bűnösség
megállapítása és büntetés kiszabása érdekében.
A Legfőbb Ügyészség átiratában a fellebbviteli
főügyészség fellebbezését – annak indokaival
egyetértve – változatlanul fenntartotta.
A felülbírálat terjedelmét érintően előadta, hogy a
bejelentett ügyészi fellebbezésre figyelemmel a
felülbírálat terjedelme teljes körű, az eljárási
szabálysértések vizsgálata körében pedig arra az
álláspontra helyezkedett, hogy az első- és a
másodfokú bíróság az eljárási szabályok
megtartásával,
hatályon
kívül
helyezést
eredményező eljárási szabálysértés nélkül folytatta le
az eljárást.
A másodfokú bíróság által megállapított tényállás
tekintetében úgy nyilatkozott, hogy az részben
megalapozatlan, mivel a másodfokú bíróság a
megállapított tényekből további tényekre helytelenül
következtetett, azonban a megalapozatlanság a
ténybeli következtetések helyesbítésével, valamint a
tényállás
szükségtelen
kiegészítéseinek
és
helyesbítéseinek mellőzésével, így az elsőfokú
bíróság által megállapított tényállással egyező
tartalmú megállapításokkal kiküszöbölhető, amely a
másodfokú bíróság tényállásbeli módosításának
eljárásjogi szempontból történő felülbírálatát és a
másodfokú
eljárásban
vétett
törvénysértés
orvoslását, nem pedig eltérő tényállás megállapítását
jelenti.
A tényállással összefüggésben utalt arra, hogy a
másodfokú bíróság részben hiányosan állapította
meg a tényállásban, hogy az I. r. és a II. r. vádlottak
értékhatár nélkül írhattak alá, mivel nem rögzítette,
hogy a terheltek vezérigazgató-helyettesként
együttes képviseleti joggal rendelkeztek, így a
társaság írásbeli képviseletére önállóan nem, hanem
csak egy másik cégjegyzésre jogosult aláírásával
együtt voltak jogosultak. Ugyancsak hiányosan és
részben tévesen került az is megállapításra, hogy a II.
r. vádlott aláírása csak azt igazolta, hogy a
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szerződéses összeg belefér az adott költségvetésbe;
illetve
az,
hogy a II.
r.
vádlottnak
szerződésellenőrzési szerepe nem volt, miután
helyesen, a II. r. vádlott aláírása az F. Zrt.
képviseletének törvényességéhez elengedhetetlen
volt, aminek a másodfokú bíróság által rögzített
korlátja nem volt.
A másodfokú bíróság a tényállásban hibásan
rögzítette azt is, hogy a szerződés dátumánál a II. r.
vádlott nem észlelte az eltérő, lényegesen korábbi
időpontot, illetve tévesen került sor annak törlésére,
hogy az F. Zrt. működése szempontjából
szükségtelen, fiktív kutatási szerződéseket kötöttek.
Téves a kutatási szerződések visszadátumozott és
fiktív meghatározásának törlése és az előkészítés
dátumának 2009 őszére pontosítása, amelyre
tényadatok nem állnak rendelkezésre. Álláspontja
szerint a másodfokú bíróság helytelenül mellőzte a
tényállásból, hogy a visszadátumozott, fiktív
szerződéseket aláíró I. r. és II. r. vádlottak már a
tanulmányokkal kapcsolatos szerződések és
megállapodások megkötésekor tudták, hogy a
tanulmányok határidőben történő átadására nem fog
sor kerülni, az egyesület részéről a teljesítés nem lesz
valós, a tanulmányok semmilyen formában nem
lesznek hasznosíthatóak, felhasználhatóak az F. Zrt.
számára. Ezeknek megfelelően pedig az elsőfokú
bíróság végkövetkeztetéseinek törlésére is tévesen
került sor. A téves ténymegállapításokra az
ítélőtáblának a helytelen ténybeli következtetése
vezetett, amely a tényállást ezáltal részben
megalapozatlanná tette, s melyre így a harmadfokú
bíróság ítéletét nem alapíthatja, ezért a tényállásnak
a helyesbítése szükséges.
Kifejtette, hogy álláspontja szerint tévedett az
ítélőtábla, amikor megállapította, hogy az F. Zrt. és
az érdekképviselet, gazdasági és vezetéselmélet
célját szolgáló egyesület (a továbbiakban: Egyesület)
között megkötött szerződések nem voltak fiktívek. A
másodfokú bíróság is rögzítette, hogy az I. r. vádlott
az innovációs járulékként befizetett 20 millió forintos
keret terhére kívánta az érintett sportszövetséget
pénzügyi támogatásban részesíteni. Mivel az
innovációs járulék sporttámogatásra nem volt
fordítható, az I. r. vádlott szándéka jogtalan volt, erre
tekintettel jogszerű ügyletet nem is köthetett és a
szerződések valójában a rejtett szándék szerinti
mögöttes jogügylet leplezésére szolgáló megoldások
voltak. Utalt arra, hogy jogszabály megkerülésére
irányul a szerződés, ha a felek látszólag
jogszabályszerű szerződést kötnek, de a kötelem
valójában az alkalmazott
jog társadalmi
rendeltetésével ellentétes célra irányul, mivel az a
felek által közösen szem előtt tartott, eltitkolt cél
megvalósításának eszköze. Ilyen esetben a felek
színlegesen, csak látszólag tesznek eleget a
jogszabályi követelményeknek.
Hivatkozott a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény 207. § (6) bekezdésére, mely szerint
a színlelt szerződés semmis, hiszen a színlelt
szerződési szándék a szerződő félnél akarathibát
eredményez, ez pedig a szerződés érvényes
létrejöttének akadálya. Kijelentette, hogy az I. r.
vádlott ügyleti szándéka nem volt valós, innovációt
tartalmazó tanulmányokat valójában nem várt,
hiszen ilyenek elkészítésére december 22. és 30.
napja közötti időben lehetőség sem lett volna, és az
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F. Zrt. illetékes szervezeti egységeit sem keresték
meg adatkérés végett, melyről kapcsolattartóként az
I. r. vádlottnak is tudnia kellett.
A kapott anyagok – melyeket maga az I. r. vádlott is
„kutatási anyagnak látszó tárgynak” nevezett – a
másodfokú bíróság ítéletében foglaltaktól eltérően
megfelelő tartalmúnak sem ítélhetők, mivel azok
mindössze tényleges hozzáadott értéket nem
tartalmazó, összeollózott és plagizált anyagok voltak,
melyek felhasználására nem is került sor.
A Legfőbb Ügyészség álláspontja szerint a
szerződések fiktív voltára lehet következtetést vonni
abból a tényből, hogy az Egyesület a kapott 20 millió
forintból 15 millió forintot szinte azonnal – 3 nap
múltán – a tanulmányokkal való összefüggés nélkül
tovább utalt a IV. r. vádlott által képviselt gazdasági
társaságnak, mely összeg jelentős része egy fiktív
szerződésláncon
keresztül
eljutott
a
sportszövetséghez.
A Legfőbb Ügyészség kifejtette, hogy az
érvénytelenség
általános
jogkövetkezménye,
miszerint az ilyen ügyletre jogot alapítani nem lehet,
az adótörvények alkalmazásában pedig nem minősül
rendeltetésszerű joggyakorlásnak az olyan szerződés,
amelynek célja az adótörvényben foglaltak
megkerülése. Mindezek alapján pedig, mivel a
kutatási szerződések megkötésének tényleges célja a
sportszövetség pénzügyi támogatása, azaz az F. Zrt.
által befizetendő innovációs járulék összegének a
megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység költsége
címén történő csökkenthetőségére vonatkozó
rendelkezés kijátszása volt, az is megállapítható,
hogy mindez az adótörvények alkalmazásában nem
minősülhetett rendeltetésszerű joggyakorlásnak, így
az innovációs járulék a kutatási szerződések
pénzügyi fedezetéül nem szolgálhatott.
Kifejtette a Legfőbb Ügyészség, hogy álláspontja
szerint tévedett a másodfokú bíróság akkor is, amikor
az innovációs járulék költségvetésbe történő
befizetése helyett nyújtott burkolt sporttámogatás
alapján kizárta a hűtlen kezelés bűntettének
megállapíthatóságát. Nem vette figyelembe azt a
körülményt, hogy a fiktív kutatási szerződések
alapján az F. Zrt. a kifizetést teljesítette, így a
vagyoni hátrány megtörtént az átutalás pillanatában,
amelynek csak elvi megtérülési lehetősége volt az
innovációs járuléknak a szerződéses összegekkel
történő csökkentésével, melyre ténylegesen már nem
is került sor. Hangsúlyozta a Legfőbb Ügyészség,
hogy a cselekményt nem az állami költségvetésbe
befizetendő járulékra követték el, hanem az összeget
a társaság vagyonából fizették ki, így a vagyoni
hátrány a cégnél jelentkezett, melynek csupán az
utólagos megtérülési lehetősége állt fenn, vagyis a
vagyoni
hátrány
hiányának
megállapítása
nyilvánvalóan téves. A jelen ügy körülményei között
a vagyon elleni bűncselekmény és a költségvetést
károsító bűncselekmény valóságos anyagi halmazata
lenne megállapítható, így a másodfokú bíróság
tévedett, amikor kizárta a hűtlen kezelés
megvalósulásának lehetőségét.
Az I. r. vádlott idegen vagyon kezelésével megbízott
személyként a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 30. § (2)
bekezdésében és a munkaszerződésében foglalt
kötelezettségeinek megszegésével visszadátumozott,
fiktív és szükségtelen szerződéseket kötött az

Egyesülettel, melynek következtében az F. Zrt.-t 20
millió forintos vagyoni hátrány érte, ezért a
cselekménye jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen
kezelés megállapítására alkalmas.
A II. r. vádlott felmentése tekintetében előadta, hogy
a másodfokú bíróság elmulasztotta értékelni azt a
körülményt, miszerint a II. r. vádlottnak a szerződés
jogszerűtlen voltával – a szerződés aláírásának
időpontjára tekintettel – még abban az esetben is
tudatában kellett lennie, ha az egyértelmű
visszadátumozást nem vette volna észre. Utalt rá,
hogy a jelen ügyben mind az I. r., mind a II. r. vádlott
együttes képviseleti joggal rendelkezett, ezért a II. r.
vádlott aláírására nem csupán a pénzügyi fedezet
igazolása miatt volt szükség, hanem a cég törvényes
képviselete miatt, így a felelőssége – és a büntetőjogi
felelőssége is – nem korlátozható a pénzügyi
teljesítőképesség meglétére.
Hivatkozott az elkövetéskor hatályos Gt. 30. § (2)
bekezdésére: a 20 millió forint kifizetését
eredményező szerződéseknek a II. r. vádlott által
elismert módon, az elolvasásuk nélküli aláírása az
elvárható gondosság követelményének abban az
esetben sem felel meg, ha az alárendelt szervezeti
egységek vezetői azokat szignójukkal ellátták, így a
II. r. vádlott kötelességszegő magatartásának
hiányára alappal következtetni nem lehet. Miután a
jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés
bűntette a II. r. vádlott terhére is megállapítható, a
cselekményt az I. r. vádlottal mint társtettesek
követték el.
A Legfőbb Ügyészség a IV. r. vádlott tekintetében
kifejtette, hogy tévedett a másodfokú bíróság, amikor
azt állapította meg, hogy az elsőfokú bíróság
túlterjeszkedett a vádon és nincs ténybeli alapja
annak, hogy a IV. r. vádlott vagyon elleni
bűncselekményhez nyújtott bűnsegédi magatartást.
Utalt arra, hogy amellett, hogy az elsőfokú bíróság a
vádirattal egyezően állapította meg azokat a
magatartásokat, amelyek a IV. r. vádlott
közreműködését megalapozzák, a másodfokú
bíróság mindössze annyi megállapítást tett, hogy a
IV. r. vádlott és a II. r. vádlott egymással soha nem is
találkozott, figyelmen kívül hagyva, hogy a
társtettességhez kapcsolódó bűnsegélynél a
bűnsegédi magatartásnak elegendő egy tettestárshoz
kapcsolódnia, nem szükséges valamennyi társtettes
elkövetési magatartását előmozdítania.
A III–VIII. r. vádlottak bűnkapcsolati magatartása
körében a Legfőbb Ügyészség arra utalt, hogy a III–
VIII. r. vádlottak fiktív szerződési láncolat
kialakításával, illetve az abban való részvétellel
haszonszerzési céllal működtek közre az F. Zrt.
sérelmére
elkövetett
hűtlen
kezelés
bűncselekményből
származó
összeg
megszerzésében, ezért cselekményük – figyelemmel
a cselekmény elbírálásakor hatályban lévő enyhébb
büntető törvénykönyvre – pénzmosás bűntettének
minősül.
A büntetés kiszabása körében utalt arra, hogy enyhítő
körülményként értékelhető a jelentős időmúlás,
valamint a III. r. vádlott idős kora és igazolt
betegségei, továbbá a vádlottak büntetlen előélete és
az okozott kár kis mértékű megtérülése, valamint a
III. r. és IV. r. vádlottak esetében az, hogy a vagyon
elleni bűncselekményt bűnsegédként követték el.
Ezzel szemben súlyosító körülményként kell
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értékelni, hogy a bűncselekményeket vezető
beosztásuk felhasználásával követték el, valamint I.
r., a IV. r. és a VIII. r. vádlottak esetén a
bűncselekmény
elkövetésében
betöltött
kezdeményező, vezető szerepüket.
Indítványozta, hogy a harmadfokú bíróság a
fellebbviteli főügyészség fellebbezésének adjon
helyt, az ítélőtábla ítéletét változtassa meg akként,
hogy:
– az I. r. és a II. r. vádlottat mondja ki bűnösnek a
Btk. 376. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés
a) pontja szerint minősülő, társtettesként elkövetett,
jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés
bűntettében, és ezért ítélje őket börtön fokozatú,
végrehajtásában
próbaidőre
felfüggesztett
szabadságvesztésre,
továbbá
pénzbüntetésre,
valamint gazdasági társaság vezető tisztviselője
foglalkozástól eltiltás büntetésre, és állapítsa meg,
hogy
a
vádlottak
szabadságvesztésük
végrehajtásának
elrendelése
esetén
a
szabadságvesztés-büntetés kétharmad részének
kitöltését követő napon bocsáthatóak feltételes
szabadságra;
– a III. r. és a IV. r. vádlottat mondja ki bűnösnek a
Btk. 376. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés
a) pontja szerint minősülő bűnsegédként elkövetett,
jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés
bűntettében, valamint a Btk. 399. § (1) bekezdésébe
ütköző és az (5) bekezdés szerint minősülő jelentős
mértéket meg nem haladó értékre elkövetett
pénzmosás bűntettében és ezért ítélje őket halmazati
büntetésül börtön fokozatú, végrehajtásában
próbaidőre
felfüggesztett
szabadságvesztésre,
továbbá pénzbüntetésre és állapítsa meg, hogy a
vádlottak szabadságvesztésük végrehajtásának
elrendelése esetén a szabadságvesztés büntetés
kétharmad részének kitöltését követő napon
bocsáthatóak feltételes szabadságra;
– az V. r., a VI. r., a VII. r. és a VIII. r. vádlottat
mondja ki bűnösnek a Btk. 399. § (1) bekezdésébe
ütköző és az (5) bekezdés szerint minősülő jelentős
mértéket meg nem haladó értékre elkövetett
pénzmosás bűntettében, és ezért ítélje őket börtön
fokozatú, végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett
szabadságvesztésre, továbbá pénzbüntetésre, és
állapítsa meg, hogy a vádlottak szabadságvesztésük
végrehajtásának
elrendelése
esetén
a
szabadságvesztés-büntetés kétharmad részének
kitöltését követő napon bocsáthatóak feltételes
szabadságra;
– a IV. r. és a VII. r. vádlottat ítélje továbbá gazdasági
társaság vezető tisztviselője foglalkozástól eltiltás
büntetésre is.
– A bűnügyi költség tekintetében kötelezze
valamennyi vádlottat 178 744 forint egyetemleges
megfizetésére, míg 216 975 forint bűnügyi költség
tekintetében állapítsa meg, hogy azt a IV. r. vádlott
viseli.
A fellebbviteli főügyészség fellebbezésére és a
Legfőbb Ügyészség átiratára az I. r., a II. r., a IV. r.,
az V. r., a VI. r. és a VIII. r. vádlottak védői írásbeli
észrevételt tettek.
Az I. r. vádlott védője írásbeli észrevételében a
bejelentett fellebbezés elutasítását és a másodfokú
bíróság ítéletének helybenhagyását indítványozta.
Indokolása szerint a fellebbezés megalapozatlan, az
ügyészség másodfokú bíróság által megállapított

1019
tényállást támadó megállapításai a másodfokú
bíróság mérlegelési tevékenységét érintik, így azok a
harmadfokú eljárásban nem foghatnak helyt.
Az I. r. vádlott védője utalt rá, hogy az ügyészi
érvelést alapul véve a jelen ügyben az történt, hogy a
fiktív számla befogadója és a számla összegének
kifizetője a számla összegének kifizetésekor
befejezett hűtlen kezelést követ el, a költségvetési
csalás elkövetési magatartását pedig az elkövető
akkor tanúsítja, amikor a fiktív ügyletet utóbb az
adóhatóságnak bevallásában szerepelteti, majd
utóbbi bűncselekmény a befizetési kötelezettség
jóváírásra kerülésével válik befejezetté.
A jogalkalmazás számára teljességgel ismeretlen,
hogy ilyen esetben a tettes terhére hűtlen kezelés és
költségvetési csalás halmazatban megállapításra
kerüljön. Minden olyan magatartást ugyanis,
amelynek célja adójogszabály megsértése, az
adójogviszonyok
keretén
belül
és,
ha
bűncselekményt valósít meg, az adójogviszonyokat
sértő cselekményként az adójogi kereteken belül; ha
pedig az a költségvetés bevételeihez fűződő
társadalmi érdeket veszélyezteti, akkor a
költségvetést sértő bűncselekmények körén belül kell
megítélni.
A védő azt is kifejtette, hogy a motívum körében
értékelhető
az
ügyésznek
a
jogszabály
megkerülésével kötött szerződés semmisségével
kapcsolatos érvelése, továbbá megalapozatlannak
tartotta az ügyésznek az F. Zrt. és az Egyesület
közötti szerződések „fiktivitása” kapcsán elfoglalt
álláspontját. Ebben a körben kifejtette, miszerint
annak megítélésében, hogy egy szerződés „fiktív”
vagy
nem
„fiktív”,
a
szerződő
felek
szerződéskötéskori akarata irányadó. Márpedig a
másodfokú bíróság helyesen foglalt állást abban is,
hogy alappal nem cáfolható az sem, miszerint az I. r.
vádlott tanulmányok beszerzése iránti szándéka
valós volt.
A hűtlen kezelés és a költségvetési csalás törvényi
tényállásainak elemzése körében rámutatott, hogy
közös tényállási elemük a vagyoni hátrány, amelynek
esetében a különbség csak a veszélyeztetett
vagyonban van, és ez a tényállási elem az, amelyen
keresztül a két bűncselekmény valóságos halmazata
kizárható. Az elhatárolás szempontjából annak van
jelentősége, hogy az elkövető szándéka mire
irányult: a költségvetésben vagy a kezelt vagyonban
bekövetkező hátrányra. A jelen ügyben az ügyészi
érvelés, amely ebben a körben már nem vitatja a vád
hiányosságát, nem cáfolja azt, hogy az elkövető célja
az volt, miszerint az általa kezelt vagyon
költségvetésbe befizetendő részét – az ügyész
álláspontja szerint – a fiktív szerződések
megkötésével
és
ellenértékük
kifizetésével
csökkentse.
A II. r. vádlott védője írásbeli észrevételében a
fellebbezést nem tartotta alaposnak. Hivatkozása
szerint a részletes bizonyítási eljárást és a széles körű
másodfokú felülbírálatot követően tényszerű, hogy a
II. r. vádlott bizonyítottan nem ismert a kiválasztott
céghez kapcsolódó egyetlen szakembert sem és nem
is tartott velük kapcsolatot. A II. r. vádlottról
bebizonyosodott, hogy az ügy tárgyát képező
szerződést nem ő készítette elő, nem volt köze a
teljesítés átvételéhez és nem is ő ellenőrizte azt. A II.
r. vádlott a tanulmányokat nem látta, az ezekkel
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kapcsolatos teljesítésigazolást nem ő írta alá, nem írta
alá a számlákat sem, és a számlák kifizetését sem
kezdeményezte.
A II. r. vádlott védőjének álláspontja szerint az
ügyészségnek a másodfokú bíróság által
megállapított tényállást támadó megállapításai a
másodfokú bíróság mérlegelési tevékenységét
érintik, mely a harmadfokú eljárásban a Be. 619. §
(1) bekezdése alapján nem foghat helyt. Kifejtette,
hogy a másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet történeti
tényállását az eljárási szabályokat betartva helyesen
változtatta meg, és a korrigált tényállás alapján
alapos ténybeli és jogi következtetéseket vont le a II.
r. vádlott büntetőjogi felelősségének hiányára.
A védő megjegyezte, hogy a Legfőbb Ügyészség
álláspontjában a jelen ügyben központi szerepet
játszó bizalmi elv nyílt félreértelmezése jelenik meg,
ami ténylegesen azt jelenti, hogy a gazdasági
vezérigazgató-helyettes
a
jelentős
számú
adminisztrációjának szakszerű, hozzáértő és jogszerű
működésébe veti a bizalmát. Ezt igazolja az is, hogy
a gazdasági vezérigazgató-helyettes csak az
adminisztráció leszignálása után ír alá egy
szerződést. A II. r. vádlott ekként cselekedett az ügy
tárgyát képező szerződések esetében, amikor a
megfelelő szignókat tartalmazó szerződéseket
aláírta.
A védő előadta, hogy határozott álláspontja szerint a
II. r. vádlott esetében mind az önálló, mind a
társtettesi alakzat megállapíthatóságának abszolút
akadálya áll fenn; mivel ahhoz, hogy a terhelt a
hűtlen kezelés tényállásának akár csak egy részét is
megvalósíthassa, szükségszerűen megállapíthatónak
kell lennie a vagyonkezeléssel kapcsolatos szabályok
szándékos megszegésén túl az ezzel okozati
összefüggésben bekövetkező vagyoni hátrányra
kiterjedő, legalább eshetőleges szándéknak. Mindez
pedig a többfokú eljárás adatai alapján nem
kerülhetett megállapításra. A védő alaptalannak
tartotta – korábbi indokai alapján – az ügyészség
felfüggesztett szabadságvesztésre, pénzbüntetés
kiszabására és foglalkozástól eltiltás alkalmazására
irányuló indítványát is.
A IV. r. vádlott védője írásbeli észrevételében –
utalva arra, hogy fenntartja az első- és másodfokú
eljárásban előadottakat – a másodfokú határozat
helybenhagyását indítványozta arra hivatkozással,
hogy a másodfokú bíróság részére a döntése
meghozatalához szükséges valamennyi adat és
körülmény rendelkezésére állt.
Az V. r. vádlott védője írásbeli észrevételében az
ítélőtábla
határozatával
szemben
alaptalan
ügyészségi fellebbezés elutasítását és a másodfokú
bíróság ítéletének helybenhagyását indítványozta
azzal, hogy a másodfokú bíróság határozatával,
annak helyes indokai alapján egyetért.
A VI. r. vádlott védője szintén a másodfokú bíróság
ítéletének helybenhagyását indítványozta. Indokai
szerint osztotta a másodfokú bíróság azon
megállapítását, amely szerint a VI. r. vádlott
bűnösségének megállapítása attól függ, hogy a
dolog, amelyre az elkövetési magatartást
megvalósította, olyan bűncselekményből származike, amely a bűnkapcsolatot megalapozza. Miután
pedig a VI. r. vádlott nem az orgazdaság törvényi
tényállásában
felsorolt
valamely
alapbűncselekményből származó dolgot szerzett

meg, ily módon a VI. r. vádlott felmentésére levont
jogi következtetés – a tényállási elem hiánya folytán
– megalapozott.
A VIII. r. vádlott védője írásbeli észrevételében
kifejtette, hogy a védelem álláspontja szerint a
másodfokú bíróság törvényesen, megalapozottan
döntött és a büntetőeljárás szabályainak betartása
mellett folytatta le az eljárást, melynek
eredményeként az elsőfokú bíróság ítéletét
megváltoztatta. A másodfokú bíróság helyes ténybeli
következtetésekre
épített
ítéleti
tényállása
megalapozott, melyet indokolásában is teljes
mértékben alátámasztott. Miután a fellebbezés
alaptalan, a másodfokon eljárt bíróság ítéletének
helybenhagyását indítványozta.
A Legfőbb Ügyészség átiratában az I. r. és a II. r.
vádlottak védői által tett észrevételekre reflektálva
tévesnek minősítette a védőknek a másodfokú
bíróság
mérlegelési
tevékenységét
támadó
ügyészségi tevékenységgel kapcsolatban kifejtett
álláspontját azzal, hogy a megállapított tényekből
további tényre helytelenül történő következtetésnek
a helyes ténybeli következtetés levonásával való
korrigálása nem esik a felülmérlegelés tilalma alá.
Vitatta az I. r. vádlott védőjének azon álláspontját,
mely szerint a szerződések megkötésének célja az F.
Zrt. adófizetési kötelezettségének csökkentése lett
volna, miután a vádlottak szándéka valójában a
sportszövetség pénzügyi támogatásban részesítése
volt az F. Zrt. vagyonából, az innovációs járulékként
fizetendő összeg jogtalan csökkentésével történő
utólagos megtérülésének elvi lehetőségével.
Mindezen túl tévesnek minősítette az I. r. vádlott
védőjének a hűtlen kezelés és a költségvetési csalás
egymással általános és speciális tényállás
viszonyában
állására
vonatkozóan
kifejtett
álláspontját is.
A II. r. vádlott védőjének írásbeli észrevételét
érintően úgy fogalmazott, hogy az együttes
cégjegyzési joggal kapcsolatban a védő által
előadottak sem a Gt. 29. § (3) bekezdésében
foglaltaknak, sem az F. Zrt. alapszabályának nem
felelnek meg, míg a bizalmi elv félreértelmezésének
vonatkozásában a védő által írtak – álláspontja
szerint – a cégjegyző személy felelősségének
megállapítását, ezáltal pedig a Gt. 30. § (2)
bekezdésében foglaltak alkalmazását zárnák ki.
A Legfőbb Ügyészség 30. alszámú észrevételére az
I. r. és a II. r. vádlottak védői írásban újabb
észrevételt tettek.
Az I. r. vádlott védője beadványában a
felülmérlegelés tilalma, az ügy tárgyát képező
szerződések
megkötésének
célja,
a
sportszövetségnek az F. Zrt. vagyonából való
támogatására irányuló vádlotti szándék, továbbá a
vagyon elleni és a költségvetést károsító
bűncselekmények elhatárolása körében korábban
előadottakkal egyező érvelését fogalmazta meg.
A II. r. vádlott védője beadványában a II. r.
vádlottnak a szerződések aláírásával összefüggő
felelőssége körében továbbra is vitatta az ügyészségi
álláspontot azzal, hogy ha a II. r. vádlott polgári jogi
felelősséget felvető módon járt volna el, az
önmagában nem vethetné fel a hűtlen kezelés, mint
szándékos bűncselekmény gyanúját, hiszen a Gt.
szabályainak megsértéséből nem vonható le analógia
a vagyonkezeléssel kapcsolatos szabályok szándékos
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megszegésére, és az ezzel összefüggésben
bekövetkező vagyoni hátrány tekintetében az
elkövetéskor
fennállni
szükséges
legalább
eshetőleges szándékra sem.
A Legfőbb Ügyészség 33. és 35. alszámú átiratában
az I. r. és a II. r. vádlottak védői írásban benyújtott
észrevételeire érdemben nem kívánt újabb
észrevételt tenni, a korábban előterjesztett
észrevételei és indítványai változatlan tartalommal
való fenntartásáról nyilatkozott.
A harmadfokú bíróság a másodfellebbezéseket a Be.
620. § (1) bekezdés zárófordulatára tekintettel
nyilvános ülésen bírálta el.
A harmadfokú bíróság a 2021. október 28-án
meghozott végzésével megállapította, hogy –
bűnösség megállapítása esetén – az I. r. vádlott
cselekménye pénzmosás bűntettének is, az V. r.
vádlott cselekménye pedig bűnsegédként elkövetett
hűtlen kezelés bűntettének minősülhet.
A nyilvános ülésen a Legfőbb Ügyészség képviselője
az írásbeli átiratával egyező előadásában a
fellebbviteli főügyészség másodfellebbezését, annak
indokaival együtt fenntartotta. Hivatkozva az EBH
2019.B.9. számú határozatra, vitatta azt a védelmi
állítást, mely szerint a bizonyítékok mérlegelését
támadná. Kifejtette, hogy az ügyészség nem a
bizonyítékok felülmérlegelését kívánja elérni, hanem
a másodfokú bíróságnak a megállapított tényekből
további tényre történő helytelen következtetését
támadja, és ezek korrigálását kívánja elérni, amely
nem esik a felülmérlegelés tilalma alá.
Az I. r. vádlott védője az eltérő minősítés lehetőségét
megállapító végzéssel összefüggésben tett írásbeli
észrevételében részletes elemzését adta az eljárás
tárgyát képező bűncselekményeknek az eddigi
eljárás során felmerült lehetséges minősülése és az
érdemi határozatokban megállapított minősítését
érintően. Utalt arra, hogy az I. r. vádlott
vonatkozásában az eljárásban ezidáig nem is merült
fel az, hogy cselekménye pénzmosásnak is
minősülhet, majd kifejtette, hogy az I. r. vádlott
esetében a pénzmosás „saját” bűncselekményhez –
akár vagyon elleni, akár költségvetést sértő
bűncselekményhez – anyagi jogi okból sem
kapcsolódhat, miután a vádirati tényállás alapján a
védelem számára nem tárható fel olyan elkövetési
magatartás, amely az I. r. vádlott vonatkozásában a
pénzmosás megállapítására alapot adhatna.
Az I. r. vádlott védője a nyilvános ülésen előadott
perbeszédében – a harmadfokú eljárásban írásban
benyújtott észrevételeit fenntartva – a másodfokú
ítélet helybenhagyását kérte.
A II. r. vádlott védője a nyilvános ülésen a
fellebbezésre tett írásbeli észrevételében foglaltakat
fenntartva kiemelte, hogy a másodfokú bíróság
ítélete a II. r. vádlott vonatkozásában az
igazságszolgáltatásba vetett hitet volt képes
visszaadni, amely egyebekben a kétfokú eljárás során
következetesen képviselt védői álláspont jóleső
visszaigazolását is jelentette. Rámutatott arra, hogy
az ítélőtábla helyesen ismerte fel, hogy az elsőfokú
bíróság a büntetőjogi főkérdésre is kiható hibákat
ejtett, tényállása több helyen hiányos volt, iratellenes
megállapításokat tett, és több esetben is tényből
tényre helytelen következtetéseket vont le. Kiemelte,
hogy
az
elsőfokú
bíróság
olyan
kötelezettségrendszert kért számon a II. r. vádlotton,
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amelyek az ügyészség és az elsőfokú bíróság sajátos
feltevésein alapultak. Így az ítélőtábla helyesen élt a
rendelkezésére álló tényállás-javítási eszközökkel;
ténybelileg megalapozott, jogilag pedig helyes
következtetései alapján jutott el oda, hogy
megállapította a II. r. vádlott büntetőjogi
felelősségének hiányát, és megváltoztatta az elsőfokú
ítéletet, amelynek helyes indokai alapján annak
helybenhagyását kérte.
A III. r. vádlott védője a nyilvános ülésen
hangsúlyozta, hogy a III. r. vádlott az elsőfokú
ítélettel szembeni fellebbezési jogáról a kora, az
egészségi állapota és a felesége halála miatt mondott
le, de nagy örömmel vette a másodfokú bíróság
ítéletét. A védő fenntartva az elsőfokú eljárásban
előadott védőbeszédében foglaltakat, a másodfokú
ítélet helybenhagyását indítványozta.
A IV. r. vádlott védője a nyilvános ülésen a
másodfokú ítélet helybenhagyására tett indítványt.
Az V. r. vádlott védője a nyilvános ülésen a
harmadfokú eljárásban írásban előterjesztett
észrevételeket változatlanul fenntartotta és a
másodfokú bíróság ítéletének helybenhagyására tett
indítványt. Hivatkozott arra, hogy az V. r. vádlott
2009 óta életének negyedét töltötte büntetőeljárás
hatálya alatt, mely időmúlás során nemcsak a
büntetőjogot, hanem a sportszövetség támogatását
érintő
jelentős
jogszabályváltozások
is
bekövetkeztek. Erre, valamint az V. r. vádlott
büntetlen előéletére, jogkövető magatartására és
kisgyerekes családi állapotára figyelemmel
másodlagosan megrovás alkalmazására tett
indítványt.
A VI. r. vádlott védője a nyilvános ülésen az írásban
előterjesztett indítványát változatlanul fenntartva a
másodfokú ítélet helybenhagyását kérte.
A VII. r. vádlott védője a nyilvános ülésen az első- és
a másodfokú eljárásban tett védőbeszédét fenntartva
a másodfokú ítélet helybenhagyását indítványozta.
A VIII. r. vádlott védője a nyilvános ülésen kifejtette,
hogy álláspontja szerint a másodfokú bíróság a
kiegészített
tényállásból
helyes
ténybeli
következtetést vont le, így a másodfokú bíróság
ítéletének helybenhagyását indítványozta.
A II. r. vádlott az utolsó szó jogán előadta, hogy
fenntartja a másodfokú eljárásban tett nyilatkozatait.
A VII. r. vádlott az utolsó szó jogán úgy nyilatkozott,
hogy az innovációs járulékról a büntetőeljárásban
hallott először, az ügyben szereplő emberek
kilencven százalékát nem is ismeri, és mindössze
csak aláírt egy olyan szerződést, amelyet a IV. r.
vádlott által képviselt cégcsoport jogásza küldött át.
Méltánytalannak tartotta a gazdasági társaság vezető
tisztviselője foglalkozástól eltiltásra irányuló ügyészi
indítványt azzal, hogy az a jelenlegi helyzetét
lehetetlenítené el.
Az ügyészség másodfellebbezése valamennyi terhelt
tekintetében alapos.
A harmadfokú bíróság 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.]. Az elsőfokú bíróság a vád teljes terjedelmében
mondta ki bűnösnek az I–VIII. r. vádlottakat, ezzel
szemben a másodfokú bíróság teljes terjedelmében –
az első fokon jogerősen elítélt III. r. vádlottra
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kiterjedően is, a jogerő feltörésével – valamennyi
vádlottat felmentette, amellyel a törvényben írt
ellentétes döntés, a harmadfokú eljárásnak
a Be. 615. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja
szerinti törvényi alapja létrejött. Az ügyészség által
bejelentett fellebbezés ezt az ellentétes rendelkezést
támadja valamennyi vádlottat érintően, ekként a Be.
615. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint (5)
bekezdésében meghatározott feltétel is teljesült.
A harmadfokú bíróság a Be. 618. § (1) és (2)
bekezdése szerint teljes terjedelemben felülbírálta a
megtámadott másodfokú ítéletet, valamint az azt
megelőző első- és 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.
Ennek előrebocsátásával (és sorrendjében) a
harmadfokú bíróság 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 elsőfokú és/vagy a másodfokú ítélet
hatályon kívül helyezését eredményezi, az ügy
érdemi elbírálását kizárja (ilyenre egyébként a felek
sem hivatkoztak).
A harmadfokú felülbírálat ezt követő szempontja,
hogy a másodfokú bíróság által, az ítélkezésének
alapjául elfogadott tényállás – amely jelen esetben az
elsőfokú bíróság által megállapított tényállásnak
egy jelentősen megváltoztatott változata –
megalapozott-e.
A Be. 619. § (1) bekezdése, illetve (3) bekezdése
alapján a harmadfokú bíróság a határozatát akkor
alapíthatja a másodfokú ítélet alapját képező
tényállásra,
– ha az további bizonyítás felvétele nélkül is
megalapozott vagy
– az iratok alapján azzá tehető, s ekként a helyes
tényállás megállapítható, avagy a helytelen ténybeli
következtetés kiküszöbölhető.
A harmadfokú bíróság e körben értelemszerűen azt
vizsgálja, hogy a másodfokú bíróság által – az általa
tett kiegészítésekkel és helyesbítésekkel –
irányadónak tartott tényállás megalapozott-e. Ezalatt
értendő az elsőfokú ítélettel megállapított és a
másodfokú bíróság által – akár javítás nélkül is –
megalapozottnak tartott tényállás, valamint a
másodfokú bíróság általi módosítás (javítás)
helyénvalósága is. Főszabályként ugyanis a
másodfokú bíróság határozatát az elsőfokú
ítélettel megállapított tényállásra alapítja [Be. 591. §
(1) bek.].
A tényálláshoz kötöttség elvi indokát a Be. 167. § (3)
bekezdése és (4) bekezdésében foglalt szabályozás
adja. Az abban foglaltak szerint
– a bizonyítás eszközeinek és a bizonyítékoknak
nincs törvényben előre meghatározott bizonyító
ereje,
– a bíróság a bizonyítékokat egyenként és
összességükben szabadon értékeli és
– a bizonyítás eredményét az így kialakult
meggyőződése szerint állapítja meg.

Ezáltal
biztosított
a
bizonyítékok
hitelt
érdemlőségének meggyőződés szerinti szabad
értékelése, és védett a mikénti mérlegelése.
Kivételesen azonban a Be. felment e kötöttség alól és
lehetővé teszi, hogy a másodfokú bíróság a tényállást
kiegészítse vagy helyesbítse, avagy eltérő tényállást
állapítson meg, és ez alapján határozzon. Ennek
kereteit, korlátait a Be. 593–594. §-ai határozzák
meg.
A másodfokú bíróság általi tényjavítás elsődleges és
általános feltétele, illetve indoka azonban, hogy az
elsőfokú bíróság által megállapított tényállás
megalapozatlan. Ebben a kérdésben a másodfokú
bíróságnak egyértelműen rögzítenie kell az
álláspontját. Megalapozatlanság hiányában az
elsőfokú ítéleti tényállás bármilyen helyesbítése,
kiegészítése, avagy eltérő tényállás megállapítása a
másodfokú bíróság által eljárási szabályba ütközik
még akkor is, ha az a terhelt felmentéséhez vagy az
eljárás megszüntetéséhez vezet. Következésképp a
másodfokú eljárásban a tényjavítás feltétele minden
esetben – így a Be. 593. § (1) bekezdés b) pontjában
írt esetben is – az elsőfokú ítéleti tényállás
megalapozatlansága.
Ez a szabályozás a magyar eljárásjogban
hagyományos. Az eltérő tényállás megállapításának
úgyszintén az az alapvető feltétele, hogy a tényállás
megalapozatlan legyen (BJD 8349.). Ha a tényállás
megalapozott, akkor még felmentő határozat
érdekében sem lehet eltérő tényállást megállapítani
pusztán a bizonyítékok eltérő értékelésével (BJD
7761., 8377.).
A harmadfokú bíróságnak ezért – mielőtt a
másodfokú bíróság általi tényállás-módosítások
megalapozottságát vizsgálja – először a tényállásmegállapítás eljárásjogi alapjának a mikéntjét,
megvalósulását kell felülbírálnia. Ez a harmadfokú
bíróság részéről nem tényjavítás, hanem a
másodfokú ítélet eljárásjogi felülbírálatának része.
Mindezek alapján, ha a harmadfokú bíróság azt
állapítja meg, hogy a másodfokú bíróság
megalapozatlanság
hiányában
indokolatlan
tényállásváltoztatást eszközölt, úgy azzal, hogy a
harmadfokú bíróság mellőzi a másodfokú bíróság
tényállás helyesbítését, nem a megalapozottságot
bírálja felül, hanem az eljárási feltétel hiányában
megvalósult
tényállás-helyesbítést
mellőzi.
Amennyiben viszont a másodfokú bíróságnak a
tényállás korrekcióra alapos oka volt, akkor lehet azt
megvizsgálni, hogy a tényállás-helyesbítés nem
eredményezett-e megalapozatlanságot, azaz nem
éppen a másodfokú bíróság általi változtatás-e az,
amely hiányos, iratellenes, felderítetlen vagy téves
ténybeli következtetésen alapul.
Ezért perdöntő jelentősége van annak, hogy a
harmadfokú bíróság lépésről lépésre végezze el ezt a
vizsgálatot, azaz ellenőrizze: a másodfokú bíróság
mit állapít meg az elsőfokú bíróság tényállásával
kapcsolatban,
megalapozottnak
vagy
megalapozatlannak tekinti-e azt, és utóbbi esetben
milyen okokat, milyen ténybeli körülményeket sorol
fel, hogy miért megalapozatlan az a tényállás vagy
annak egyes megállapításai.
Jelen esetben az állapítható meg, hogy a másodfokú
bíróság összefoglalóan azt rögzítette, miszerint az
elsőfokú bíróság ítélete a Be. 592. § (2) bekezdés a),
c) és d) pontjaiban írt okokból részben

Büntető Kollégium
megalapozatlan: a tényállás hiányos, ellentétes az
elsőfokú bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő
ügyiratok tartalmával, illetve az elsőfokú bíróság a
megállapított tényekből további tényre helytelenül
következtetett.
Ennek megállapítását követően azonban ahelyett,
hogy az elsőfokú bíróság ítéletének tényállását alapul
véve, az abban felfejtett megalapozatlansági ok
pontos megnevezése mellett (azaz annak
megjelölésével, hogy mi alapozza meg az általa
végzett egyes helyesbítéseket) végezte volna el a
tényállás megalapozottsága körében előírt törvényi
feladatát, annak vizsgálatára helyezte a hangsúlyt,
hogy a vádiratban megjelölt jogügyletek kapcsán
valamely bűncselekmény törvényi tényállása –
álláspontja szerint – megvalósult-e. Ennek keretében
pedig az ítélete [53]–[72] bekezdésében a II. r.
vádlott, az ítélete [73]–[104] bekezdésében pedig az
I. r. vádlott büntetőjogi felelősségének kérdésével
foglalkozva, vitatta az ebben a kérdésben elfoglalt
elsőbírói álláspontot és a felmerült bizonyítékokat.
Mindezek után a másodfokon eljárt bíróság az ítélet
[105] bekezdésében azt a megállapítást tette, hogy a
felülbírált
ítéleti
tényállás
részbeni
megalapozatlanságát a másodfokú eljárásban a Be.
593. § (1) bekezdés a) pontja értelmében részben az
iratok
tartalma,
részben
helyes
ténybeli
következtetések levonásával kiegészíti és pontosítja,
amelyet konkrétan az elsőfokú ítélet oldalszámainak
és bekezdéseinek pontos megjelölésével az ítélete
[106]–[126] bekezdésében írtak szerint tett meg.
A másodfokú bíróság tehát, terjedelmét tekintve is
jelentős tényállás-változtatásba kezdett, azonban
miután az egyes módosítások – a konkrétan
beazonosítható megjelölések hiányában – nem
párosíthatók a Be. 593. §-ában meghatározott
megalapozatlansági okokkal sem, a másodfokú
bíróság tényállásmódosító tevékenysége egy
rendkívül
nehezen
áttekinthető
tényállás
végeredményével zárult, olyan tényálláséval, amely
ebben a formában önellentmondó, lényegében pedig
a büntetőjogi felelősség elbírálására alkalmatlan.
Generális megközelítéssel kitűnik, hogy bár számos,
a vádlottakra hátrányos ténymegállapítást kivett a
másodfokú bíróság a tényállásból – indok és
indokolás nélkül –, azonban mindezt úgy tette, hogy
ugyanakkor a hátrányos következtetések alapjául
szolgáló tényeket változatlanul hagyta. Ez kiemelt
jelentőséggel két esetben érhető tetten.
A másodfokú bíróság módosítás nélkül hagyta az
elsőfokú ítélet 8–9. oldalának fordulójában szereplő,
a szerződéskötési helyezettel összefüggésben
rögzített megállapítást arról, hogy az I. r., a IV. r. és
a VIII. r. vádlottak abban állapodtak meg, hogy az F.
Zrt. az innovációs járulék felhasználásra vonatkozó
szerződések kötésével, a kutatási tanulmányokért
fizetett összeg egy részéből a IV. r. vádlott
érdekeltségébe tartozó gazdasági társaságokon
keresztül támogatják a sportszövetséget, vagyis,
hogy a szerződéses rendszer célja a sportszövetség
támogatása volt. A tanulmányok beszerzésére
irányuló szerződés kettős iránya: egyrészt a fizetés az
egyik fél részéről, a másik fél részéről a tanulmány
elkészítése. Az a tény, hogy ebben a folyamatban e
két cégektől eltérő más cégek is becsatlakoztak és az
egész ügymenet célja a tanulmányokhoz semmilyen
módon nem kapcsolódó szervezet támogatása, már
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önmagában olyan, ami az egyes részletektől
függetlenül a bűnösségre való következtetésnek lehet
az alapja. Mindezen megállapítás pedig a
tényállásban, annak jelentős módosítása ellenére is
benne maradt.
Ugyancsak érintetlen maradt az elsőfokú ítéletben a
13. oldal utolsó három bekezdése is, amelyek
pontosan rögzítették a IV–VIII. r. vádlottak
vonatkozásában, hogy mi volt a cél az egész
„művelettel”; nevezetesen a pénz eredetének az
elleplezése. E tényállásrész tartalmazza azt is, hogy
melyik vádlott melyik szervezet részére kívánt pénzt
szerezni ezzel összefüggésben, amely megint
nincsen semmilyen összefüggésben azzal, ha az F.
Zrt. valóban a működéséhez szükséges vagy azt
segítő tanulmányokat akart volna készíttetni az
Egyesület által.
Mindezek után azt kell megállapítani, hogy ha és
amennyiben a harmadfokú bíróság arra az
álláspontra helyezkedhetett volna, hogy ez a
tényállás-kiegészítés indokolt, törvényes és
megalapozott, akkor ez a másodfokú bíróság
határozatának hatályon kívül helyezését és új eljárás
lefolytatására utasítását eredményezte volna, hiszen
a tényállás alapján nem lehetne döntést hozni a
vádlottak büntetőjogi felelősségéről; az egyszerre
tartalmaz a terheltek bűnösségét alátámasztó és
cáfoló olyan tényeket, melyek egymást kizárják,
egyidejűleg fogalmilag nem valósulhatnak meg.
A harmadfokú bíróság azonban a másodfokú bíróság
ítéletének a megalapozottsággal összefüggő
eljárásjogi felülbírálatának kétlépcsős vizsgálata
alapján annak megállapítására jutott, hogy a
másodfokú bíróság által végzett tényálláshelyesbítések túlnyomó többsége nem törvényes és
nem is megalapozott.
A harmadfokú bíróság ebben a körben a másodfokú
bíróság tényállás-helyesbítésének négy csoportját
azonosította.
A legszűkebb körbe tartozik a helytálló és indokolt
tényállás kiegészítés, amely megfelel az elsőfokú
bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő ügyiratok
tartalmának és a rendelkezésre álló bizonyítékoknak
is. Ide tartozik a másodfokú ítélet [106]–[107]
bekezdésének tényállításai, valamint a [111]
bekezdésében a IV. r. vádlottnak az Egyesületben
betöltött tisztségének megszűnését megállapító tény.
Az elsőnél jóval bővebb már az a csoport, amelybe a
szükségtelen tényállási elemek beemelése tartozik,
az olyan tényállási elemeké, amelyek a vádlottak
bűnössége kapcsán nem hordoz többlettartalmat
vagy negatív tartalmat. Fontos jellemzője az ilyen
tényállás helyesbítéseknek, hogy a másodfokú
bíróság igyekezett a megállapított tények kapcsán
minden hátrányos jelzőt és – a köznapi értelemben –
minősítést mellőzni. Ennek körébe tartozik, hogy
következetesen
mellőzte
mindenhonnan
a
szerződések kapcsán a „visszadátumozott” és a
„fiktív” jelzőt, de ugyanakkor azt változtatás nélkül a
tényállásban hagyta, hogy a szerződések, amelyek
aláírására 2009. december 22. és 29. között került
sor, azonban azok keltezésként a 2009. szeptember
1-jei dátumot tartalmazzák. Ehhez képest viszont
hiába került a tényállásból mindenütt mellőzésre a
„visszadátumozott” szó, a megmaradt tények alapján
a szerződések visszadátumozott volta a másodfokú
bíróság által elfogadott tényállásból is kétségbe

Büntető Kollégium

1024
vonhatatlanul kitűnik. Hasonlóképp – amint arra a
Kúria a korábbiakban már utalt – változatlanul a
tényállás részét képezi az I., a II. és a VIII. r.
vádlottak eredeti, a szerződésben foglaltaktól eltérő
szándéka és az, hogy a szerződések ellenértéke e
terheltek eredeti szándékának és a szerződés valódi,
leplezett céljának megfelelően a többi vádlott
tudtával a szerződésekben nem szereplő
szervezetekhez jutott, miközben a szerződés szerinti
teljesítésre nem került sor; ekként a szerződések
fiktív volta e tényállásból is kitűnik. A másodfokú
bíróság tehát e körben a tényállásból megalapozott,
helyes megállapításokat mellőzött.
Ezért a Kúria e szerződéseket érintően a
„visszadátumozott” és „fiktív” szavaknak a
másodfokú ítélet [113]–[114] és [116] bekezdésében
megjelölt törlését, valamint a [116] bekezdésben
ezzel együtt az „azonos módon dátumozottan”
kiegészítést mellőzte.
A „szükségtelen” tényállás-változtatások csoportjába
tartoznak a másodfokú bíróság ítéletének [108]–
[110] és [123] bekezdéseiben rögzített azon
ténymegállapításai, amelyek a Gt. 30. § (2)
bekezdésében meghatározott kötelezettség és a II. r.
vádlott büntetőjogi felelősség alóli mentesülését
célzandóan emelt be tényeket a céges működés és
aláírás kialakult gyakorlatából és a [113] bekezdés
azon része, amely az aláírás menetét rögzíti. Ezen
tényállás-kiegészítéseket a harmadfokú bíróság
mellőzte.
A másodfokú bíróság tényállás-változtatásainak
harmadik csoportja az iratellenes megállapítások
köre.
A másodfokú bíróság az ide tartozó helyesbítéseivel
igyekezett a történetet és a tényállást úgy átalakítani,
hogy a szerződések 2009. decemberi 22-i aláírását
megelőzően
a
tanulmányok
elkészítésével
összefüggésben jelentős előkészületi munkák
folytak; azok, de legalábbis közülük az egyik már
jelentősen előrehaladott állapotban volt. Ezekből az
a következtetés adódott volna, hogy a teljesítési
határidő közeli volta ellenére nem volt objektíve
lehetetlen a tanulmányok elkészítése a szerződés
keltéből adódó legalább kettő, legfeljebb kilenc nap
alatt.
E tényállás-helyesbítések azonban túlnyomórészt az
ügyiratok tartalmával ellentétesek.
E körből a legjellemzőbb példaként emelhető ki,
amikor a másodfokú bíróság külön megállapítást tett
a tényállásban annak kapcsán, hogy a H. M.-féle
tanulmány már elkészült állapotban volt a
szerződések aláírását megelőzően is, sőt még
lektorálták is. Ez a megállapítás egy O. D. által
kiállított „teljesítésigazolás” elnevezésű okiraton
alapult, amely rendelkezésre állt az iratok között.
Ezen okirat szövege teljes egészében nyomtatott,
azonban nyomtatott dátum nem szerepel rajta, hanem
utóbb kézírással vezették rá, hogy „átvettem. 2009.
december 15.”. Az viszont elkerülte a másodfokú
bíróság figyelmét, hogy ugyanezen okirat egy másik
példányban is rendelkezésre állt az iratok között,
amely formátumában és tartalmában azonos az
előbbivel, azonban rajta nyomtatva a 2010. március
30-i dátum szerepel. A kézzel dátumozott okiratot az
elsőfokú bíróság H. M. elé tárta, aki tanúvallomása
során azt a nyilatkozatot tette, hogy a kutatási
jelentést csak 2010 tavaszán adta át az V. r.

vádlottnak, a lektorálásra pedig az átadást
megelőzően maximum 2 héttel került sor. A kész
tanulmány átadása a lektor és az erről igazolást
kiállító O. D. jelenlétében történt, ami nem lehetett
2009-ben.
Ezt követően a másodfokú bíróság H. M.
tanúvallomása ellenére, a kézírással utólag
megváltoztatott okiratra alapítva tüntette fel a
tényállásban, hogy a tanulmány 2009. december 15ére már elkészült és lektorálásra is került, anélkül,
hogy H. M. ide vonatkozó vallomásának, illetve a
szóban lévő okirat két különböző tartalmú
példányának értékelésével elszámolt volna, sőt
azokat meg sem említette. Ekként felülmérlegelte az
elsőfokú bíróság értékelését H. M. vallomása
kapcsán és nem adott választ arra sem, hogy a két
okirat közül miért fogadta el azt, amelyet szemmel
láthatóan – éppen a releváns dátumozását illetően –
kézírással változtattak meg. Ekként a másodfokú
bíróság ezen tényállás-változtatása teljes egészében
iratellenes és megalapozatlan, így a másodfokú
bíróság ítéletének [112] bekezdését is mellőzte a
harmadfokú bíróság.
Mellőzni kell az ítélőtábla ítéletének [114]
bekezdését, amely – a [112] bekezdéshez hasonlóan
– egyrészt szükségtelen, másrészt iratellenes
megállapításokat tartalmaz. A másodfokú bíróság
semmiféle tényalapját nem jelölte meg azoknak a
dátummódosításoknak,
amelyeket
ebben
a
bekezdésben rögzített (2009 decembere helyett 2009
ősze, és a szerződés aláírásával összefüggésben a
2009. december 24-i időpont, mely utóbbi a [113]
bekezdésben is szerepel).
Az egyeztetések lefolytatásnak dátuma nem
módosítható az elsőfokú bíróság által megállapított
2009 decemberéről 2009 őszére, miután az elsőfokú
bíróság által bizonyítékként értékelt e-mail
levelezésből a 2009. december 9-i e-mail, amelyet az
V. r. vádlott a IV. r. és a VIII. r. vádlottaknak címzett,
éppen arról számolt be, hogy „a mai találkozón” –
vagyis 2009. december 9-én – „B.-vel és a gazd. ig.val” végig beszéltek a lehetőségeket („Keret 20
millió, 3–4 témát javasolt feldolgozni három
költséghely van: Nonprofit szervezet – kutatási
anyag készítője – atlétika szövetség” – nyomozati
iratok IV. kötet 195. oldal).
A szerződések aláírásának pontos időpontja nem,
csak egy intervalluma állapítható meg, azonban
annak végső dátuma az elsőfokú bíróság által
bizonyítékként értékelt ügyiratok közül a
levelezésből kitűnően 2009. december 29. napjában
rögzíthető; az V. r. vádlott ezen a napon a IV. r. és a
VI. r. vádlottnak megküldött e-mailjében számolt be
arról, hogy az F. Zrt.-nél megtörtént a három
szerződés aláírása és a számlát is „kiállítottuk”.
Az iratellenesség körébe tartozik a másodfokú
bíróság ítélete [117]–[119] és [121] bekezdésében
rögzített
módosítás is,
a „tanulmányok”
elkészítéséről és átvételéről. Az elsőfokú bíróság
ítélete 17–18. oldalán részletes elemzést adott a
bizonyítékok alapján az ebben a körben általa
megállapított
tényekről,
melyben
arra
a
megállapításra jutott, hogy az I. r. vádlott nem
mondott igazat, hiszen a tanulmányokat nem tarthatta
kezében 2009. december 30. napján sem.
A másodfokú bíróság azonban ezzel szemben
egy, az elsőfokú bíróság bizonyítékértékelése során
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felvetett feltételezésre alapított, amely arról szólt,
hogy az I. r. vádlott valamiféle vázlatokat mégis a
kezében tarthatott.
Márpedig
az
elsőfokú
bíróság
által
bizonyítékként értékelt ügyiratokban szereplő e-mail
levelezésből származó adatok nem cáfolhatóak,
melyekre az elsőfokú bíróság is helytállóan utalt.
Mindez az V. r. vádlott által K. Á., H. I.-né és E. M.
részére 2010. január 5-én megküldött levelével még
tovább erősíthető, amelyben az V. r. vádlott leírja,
hogy a levelének melléklete az a három anyag,
amelyek az F. Zrt. felé kerültek leadásra, és kéri a
három „szerzőt”, hogy nézzék át az anyagokat az
arculati elemek beépítése után, hogy kell-e valahol
javítani, igazítani azért, hogy aztán az nyomtatásra
készek legyenek.
Mindez egyértelművé teszi, hogy az F. Zrt.
részére megküldött bármilyen anyagok 2009.
december 30. előtt nyomtatásra készen, papír alapon
biztosan nem álltak rendelkezésre.
Ebben a körben jegyzi meg a harmadfokú
bíróság, hogy a IV. r. vádlottól lefoglalt laptopon
rögzített adatok alapján a legkorábban elkészült
anyag az E. M.-től származó dokumentum, amely
elkészültének időpontja 2009. december 30. napja 20
óra 46 perc, de ezen is történt egy utolsó mentés
2010. január 5-én, vagyis papír alapon ez sem készült
el korábban. További adat, hogy az V. r. vádlott az I.
r., a IV. r. és a VI. r. vádlottnak 2009. december 30án címzett, de az I. r. vádlottat megszólító emailjében a teljesítésigazolás-minta megküldésekor
jelezte, hogy a telefonon megbeszéltek szerint az
anyagok másnap vagy legkésőbb hétfőn el fognak
jutni hozzá.
A fentiekhez és a tanulmányok fiktív voltához
kötődően hasonlóan iratellenes a másodfokú bíróság
[118] bekezdésében rögzített módosítása a
„tanulmányok készítésével összefüggésben”. Az
elsőfokú bíróság a saját ténymegállapításának
indokolása körében utalt a IV. r. vádlott által H. I.-né
és E. M. részére 2009. december 30-án megküldött
levelére, amelyben külön-külön, a konkrét cím
megadásával utasítja őket, egy-egy 50 oldalas
anyagnak az internet felhasználásával történő
elkészítésére még a nap folyamán. Mindezek alapján
mellőzendő a másodfokú bíróság ítéletének [118]
bekezdése is.
Végül a másodfokú bíróság általi tényálláshelyesbítések negyedik csoportját alkotják a téves
ténybeli
következtetések
körébe
tartozó
megállapítások, amelyeket a másodfokú bíróság
tekintett
az
elsőfokú
bíróság
téves
következtetésének, holott valójában a másodfokú
bíróság következtetése volt téves. Ez többnyire ott
érhető tetten, ahol a másodfokú bíróság a vádlottak
bűnös tudattartamára vonatkozó megállapításokat
mellőzte a tényállásból, de ugyanakkor az azok
alapjául szolgáló, a külvilágban észlelhető (primer)
tényeket változatlanul hagyta a tényállásban. Ekként
a másodfokú bíróság által megváltoztatott
tényállásban szereplő eseménysor lényege sem más,
minthogy történt egy szerződéskötés tanulmányok
készítésére, ennek ellenére a tanulmányok nem
készültek el, azonban azok ellenértékét kifizették,
majd ez a pénz „elindult egy olyan hosszabb útra”,
ahol további cégeken keresztül haladva az összege
mindig csökkent, majd végül a maradéka
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megérkezett egy sportszervezethez, amely az I. r.
vádlott személyén keresztül szorosan köthető a
kifizetőhöz, ellenben a tanulmányokhoz nem volt
köze, akárcsak a láncban résztvevő egyéb cégekhez
sem.
Ilyen téves ténybeli következtetés a másodfokú
ítélet [113] bekezdésében a II. r. vádlott tudati
állapotára vonatkozó megállapítás, a [115]
bekezdésben rögzített törlés, a [116] bekezdésben a
közbeszerzési eljárással összefüggésben megtett
törlés, a [118] bekezdésben az I. r. vádlottra tett
ténymegállapítás, a [120] bekezdésben rögzített
törlés és az I. r. vádlott tudatára tett ténymegállapítás,
a [122] bekezdésében rögzített törlés és az ahelyett
tett, az I. r. vádlottra vonatkozó ténymegállapítás,
valamint a [124]–[126] bekezdésben rögzített
törlések. Mindezeket a harmadfokú bíróság mellőzte.
A fentiek alapján összegezve, a harmadfokú
bíróság – mellőzve a kifejtettek szerint szükségtelen,
iratellenes és a tényből tényre helytelen
következtetéseket – az elsőfokú bíróság által
megállapított tényállást állítja vissza néhány
helyesbítéssel.
A tényállás legelején meghagyja a másodfokú
bíróság ítéletének [106]–[107] bekezdésében írt
tényállás-kiegészítést,
miután
egyetértett
a
tényállásnak az I. és a II. r. vádlottak
munkaszerződésére és az abból rájuk háruló
kötelezettségekre vonatkozóan a másodfokú bíróság
általi
kiegészítésével,
ugyanakkor
ezzel
összefüggésben helytálló a Legfőbb Ügyészségnek a
tényállás kiegészítése iránti indítványa az I. és a II. r.
vádlott mint gazdasági vezérigazgató-helyettes
együttes képviseleti jogára is. E kettős képviseletnek
ugyanis megvan a ténybeli alapja a bizonyítás tárgyát
képező ügyiratokban, ezért a harmadfokú bíróság az
ehelyütt hiányos tényállást azzal egészíti ki, hogy az
I. r. és a II. r. vádlottak vezérigazgató-helyettesként
együttes képviseleti joggal rendelkeztek, így a
társaság írásbeli képviseletére csak a másik
cégjegyzésre jogosult aláírásával együtt voltak
jogosultak.
Az elsőfokú ítélet 8. oldalának utolsó
bekezdésében a IV. r. vádlott Egyesületben elfoglalt
pozíciójára tett másodfokú bírósági korrekció is
helytálló, így ehelyütt a mondat úgy kezdődik, hogy
„a IV. r. vádlott az Egyesület szakmai vezetője, 2009.
május 21. napjáig elnöke, ezt követően társadalmi
munkában az egyesület munkájának segítője…”.
Az elsőfokú ítélet ugyanezen bekezdését érintően
módosítja a tényállást a harmadfokú bíróság a
megegyezés dátuma tekintetében. A másodfokú
bíróság az ítélete [111] bekezdésében – anélkül, hogy
annak részletesebb magyarázatát adta volna –
módosította az I. r., a IV. r. és a VIII. r. vádlottak
megegyezésének az elsőfokú bíróság által 2009. év
végében megállapított időpontját, 2009 kora őszére.
Valójában – az elsőfokú bíróság által bizonyítás
tárgyát képező ügyiratok alapján – az állapítható
meg, hogy az első e-mail, amely már összefüggésbe
hozható a jelen ügy tárgyát képező szerződéses
folyamattal, 2009. november 18-i keltezésű és
küldője a IV. r. vádlott. Ebből az derül ki, hogy
ekkorra szóbeli tárgyalás vagy tárgyalások már
biztosan lehettek, abban ugyanis a levél küldője
egyértelműen utalt a tervezett projektre, abban a
később megvalósuló eseménysor jó néhány részlete
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– így a sportszövetség támogatásának szándéka, a
fejlesztési klaszter keretén belüli megvalósítás, a
támogatási összeg nagysága, illetve az M. A. Kft.
bevonása – már szerepelt.
A klaszter megalakulásának időpontja a IV. r.
vádlott vallomása alapján 2009 tavasza, a
sportszövetség és az. M. A. Kft. közötti
együttműködés kezdete pedig 2009 júliusa, az I. r. és
a IV. r. vádlottak vallomása szerint közöttük
személyes találkozásra 2009 nyarán került sor.
Mindezen adatokból az biztosan megállapítható,
hogy nem 2009. év végi, hanem annál korábbi volt
az a dátum, amelyhez a vádlottak megállapodása
köthető, így az elsőfokú bíróság által megállapított
időpont valóban módosításra szorul. Azonban a
másodfokú bíróság általi változtatásnak, a dátum
2009 kora őszére javításának nincs ténybeli alapja, a
vádlotti megállapodás leginkább 2009 év második
felére, a november 18-át megelőző időpontra
datálható.
A harmadfokú bíróság tehát az elsőfokú ítélet 8.
oldala utolsó bekezdésének utolsó sorában a „2009.
év végén megállapodott” részben a dátumot, 2009
második felében, pontosan meg nem határozható
időpontban, de november 18. előtti időszakra
pontosítja.
Az elsőfokú ítélet 11. oldala negyedik bekezdése
első sorának utolsó előtti – nyilvánvalóan elírt –
szavát „gazdasági”-ra javítja ki.
A IV. r. vádlott Egyesületben betöltött pozícióját
érintő változtatással összefüggően a harmadfokú
bíróság törli a IV. r. vádlottnak az Egyesületnél
betöltött pozíciójára utaló részt az elsőfokú ítélet 11.
oldala utolsó bekezdésének első sorában azt, hogy
„mint az Egyesület elnöke”.
A harmadfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítélete
13. oldal 4. bekezdése 2. mondatának 9. fordulatát
akként pontosítja, hogy az F. Zrt. és az Egyesület
közötti szerződés alapján kiállított számlák az F. Zrt.
által fizetendő innovációs járulék csökkentésére
kerülnek felhasználásra. E pontosítás alapja az
innovációs
járulékkal
kapcsolatos
törvényi
kötelezettség.
A Kúria az elsőfokú ítélet 9. oldalának ötödik
bekezdését is pontosítja, illetve kiegészíti azzal, hogy
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
2003. évi XC. törvény 4. § (1) bekezdése határozza
meg a járulék alapját, a (2) bekezdés a mértékét, míg
(3) bekezdés szabályozza azokat a költségeket,
amelyek a járulék éves bruttó összegéből levonhatók.
Az 5. § (1) bekezdése alapján a járulékfizetésre
kötelezett gazdasági társaság a járulék éves bruttó
összegét, a 4. § (3) bekezdése szerint elszámolható
módon
és
mértékben
felmerült
kötelezettségcsökkentő tételek éves összegét, ezen
összegek különbözeteként megállapított éves nettó
kötelezettségét maga állapítja meg és vallja be az
állami adóhatósághoz az adóévet követő adóév
ötödik hónapjának utolsó napjáig.
A harmadfokú bíróság a Be. 619. § (3) bekezdése
alapján a fellebbezéssel sérelmezett ellentétes döntés
tekintetében megalapozatlan másodfokú ítélet
megalapozatlanságát a fentiek szerint kiküszöbölte,
mivel a helyes tényállás az elsőfokú bíróság által
lefolytatott bizonyítást érintő ügyiratok, illetve a
helytelen ténybeli következtetés kiküszöbölésével

megállapítható volt. A Kúria az ilyen módon
kialakított tényállást tekintette határozata alapjának.
Ebből a tényállásból pedig valamennyi vádlott
bűnösségére vonható le következtetés, amely
egyrészt az ügy tárgyát képező folyamat teljes
egészének, majd az egyes vádlotti magatartások
vizsgálatát igényelte.
A folyamat egészét vizsgálva kitűnik, hogy az
ügyben a kiinduló pont egy olyan szerződéskötés,
amelynek eredményeként mint szerződéses fél, az F.
Zrt. vagyonából 20 millió forint került ki akként,
hogy az döntő részében nem a szerződéssel érintett
másik félhez, hanem szerződésen kívüli felekhez
került úgy, hogy a teljes összeg alig több mint a fele
a végső soron – ugyancsak szerződésen kívüliként –
támogatni kívánt félhez jut. Ez a folyamat ebben a
formában jogszerű magatartásnak semmiképp sem
tekinthető, hiszen nyilvánvalóan hátrányos annak a
részére, aki a kifizetést eszközölte, cserébe pedig
semmilyen hasznosítható ellenszolgáltatásban nem
részesült, ellentételként semmit nem kapott. Mindezt
pedig az motiválta, hogy az I. r. vádlott a társaság
vagyonából kívánta támogatni a sportszövetséget,
amelyhez a személyében kötődött, azonban oly
módon, hogy az ne terhelje meg a társaságot, azaz
máshonnan megtérüljön. Erre pedig az innovációs
járulék utólagos elszámolása vitán felül alkalmas lett
volna, hiszen a kifizetett támogatás összege – azt
hamisan kutatásfejlesztési költségként feltüntetve – a
járulék bruttó összegéből leírható lett volna.
Ebből jutott a másodfokú bíróság arra a
köveztetésre, hogy a vádlotti magatartás
költségvetést károsító bűncselekmény lehetne,
azonban – ahogyan arra helyesen rámutatott – az a
vád tárgyát nem képezte az I. és a II. r. vádlottak
tekintetében, míg a többi vádlott pedig, azért
mentesülne a büntetőjogi felelősség alól, mert az
orgazdaság nem követhető el költségvetési csalás
tekintetében; az orgazdaság – mint járulékos
bűncselekmény – alapbűncselekményei között a
költségvetési csalás sem a korábbi Btk. 326. §-ában,
sem a Btk. 2021. január 1. napját megelőző szövege
szerinti
379. §-ában nem szerepelt.
Ez az álláspont azonban téves.
A költségvetési csalás az innovációs járulék
megfizetési kötelezettség beálltakor, 2010. évben
merülhetett volna fel, azonban az már kétségkívül a
vád körén kívül esik. Ugyanakkor az F. Zrt.
vagyonában értékcsökkenés állt be a 20 millió forint
banki átutalásakor, azaz 2010. január 4. napján, még
jóval a gazdasági társaságot terhelő járulékfizetési
kötelezettség törvényes határnapja, 2010. május 31.
napja előtt. A megfizetendő innovációs járulék a
vagyon elleni bűncselekmény elkövetésének napján,
valamint az ebből származó összeg továbbutalásakor
még csak a várt bevétele volt az állami
költségvetésnek, s ekként az F. Zrt.-nél sem volt
esedékes kiadás.
A vagyoni hátrány tehát a gazdálkodó
szervezetnél, amely vagyonának kezelésével az I. r.
és a II. r. vádlottak meg voltak bízva, abban a
pillanatban jelentkezett, amikor a 20 millió forintot
ellentételezés nélkül, a fiktív tanulmányok fejében
kifizették. A cselekmény sikere esetén remélt
későbbi
megtérülés
a
vagyoni
hátrány
bekövetkezésének tényét nem teszi semmissé.
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Az I. r. vádlott esetében tény az, hogy a cég,
amelynek a vagyonát kezelte, fizetett valamiért.
Eleve olyat rendelt, ami a szerződésben foglaltak
szerint, a rendelkezésre álló néhány nap alatt nem
volt teljesíthető, és ami ezáltal nem volt
felhasználható a cég működési körében sem. A pénz
– ellenérték nélkül – az I. r. vádlotthoz erőteljesen
kötődő szervezethez került, de nem csak oda. A
folyamatban, amíg a pénz az F. Zrt.-től a
sportszövetségig eljutott, több cégen keresztül
haladt, és akik ebben részt vettek, azok hasznot
realizáltak, a szerződés teljesítésében való
közreműködés nélkül.
Az I. r. vádlott esetében nyilvánvaló, hogy
semmilyen gazdasági ok az ellentételezés nélküli
kifizetés teljesítésére nem volt, ebből pedig az
következik, hogy vagyoni hátrány érte az őt megbízó
szervezetet. Az I. r. vádlott esetében van a kezelésére
bízott
idegen
vagyon,
ebből
folyó
kötelezettségszegés és az utóbbival összefüggésben
bekövetkezett vagyoni hátrány is, melyek a hűtlen
kezelés törvényi tényállási elemeinek felelnek meg.
Az I. r. vádlott cselekvőségét érintő körben utal a
harmadfokú bíróság arra, hogy e vádlott tekintetében
megállapította az eltérő minősülés lehetőségét is,
azonban végül a pénzmosás bűntettekénti minősítést
– a hűtlen kezelés mellett – nem találta
alkalmazhatónak. Ennek vizsgálata azonban nem
volt alaptalan, és abban sem osztotta a Kúria az I. r.
vádlott
védőjének
írásbeli
észrevételében
rögzítetteket, hogy a pénzmosás bűncselekménye az
I. r. vádlott kapcsán az eljárás korábbi szakaszaiban
fel sem merült.
Az elsőfokú ítélet 65. oldalának második
bekezdése kifejezetten részletes elemzést tartalmaz
ebben a körben, amelynek során az elsőfokú bíróság
indokolásában számot adott arról, hogy miért nem
állapította meg e vádlott terhére a pénzmosást is, és
végül a harmadfokú bíróság is arra a következtetésre
jutott, hogy a cselekmény azon szakaszában, amikor
a pénzösszeg az F. Zrt.-től az Egyesületig jutott,
pénzmosás nem valósult meg. A pénz átutalására
ugyanis a szerződésben szereplő valós felek között
került sor, így az utalással a vagyon eredetének
elleplezése – mint a pénzmosás elkövetési
magatartása – fel sem merülhet. Emellett az I. r.
vádlott esetében az összeg bűncselekményből
származó vagyonnak sem tekinthető, hanem éppen
az elutalás által vált azzá akkor, amikor az utalás
megtörtént és a pénz elkerült az F. Zrt. számlájáról,
hiszen ezen a módon keletkezett a vagyoni hátrány.
A pénzmosás egyes alakzatai elkövethetők a saját
bűncselekményből származó dologra is, azonban
mindig a vagyon elleni cselekményből befejezése, az
abból származó haszon realizálása után; az
alapbűncselekmény és a pénzmosás nem állhat
egymással heterogén alaki halmazatban, egy
elkövetési magatartás vagy magatartássorozat
egyidejűleg az alapbűncselekmény és a pénzmosás
törvényi tényállását nem merítheti ki (BH
2019.125.I.).
A II. r. vádlott vonatkozásában a Kúria a
következőkre utal. Amint az tényként megállapításra
került, az F. Zrt.-nél kettős képviselet volt, ily módon
a II. r. vádlott aláírása azért kellett a szerződésre,
hogy a szerződés érvényes és kifizethető legyen. A
Gt. 29. § (3) bekezdése szerint a gazdasági társaságot
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a társaság vezető tisztségviselője, valamint
cégvezetője (Gt. 32. §) írásban cégjegyzés útján
képviseli. Ha törvény vagy a társasági szerződés
másként nem rendelkezik, a vezető tisztségviselők és
a cégvezető cégjegyzési joga – a pénzforgalmi
számla feletti rendelkezés tekintetében is – önálló, az
egyéb képviselők cégjegyzésének érvényességéhez
pedig két képviseleti joggal rendelkező személy
együttes aláírására van szükség. A társasági
szerződés úgy is rendelkezhet, hogy meghatározott
munkakört betöltő munkavállaló cégjegyzési joga
önálló, valamint, hogy a vezető tisztségviselő, illetve
a cégvezető valamelyik képviseletre feljogosított
munkavállalóval együttesen jogosult a gazdasági
társaság cégjegyzésére.
A Gt. 30. § (2) bekezdése alapján a vezető
tisztségviselők a gazdasági társaság ügyvezetését az
ilyen tisztséget betöltő személyektől általában
elvárható gondossággal – és ha e törvény kivételt
nem tesz –, a gazdasági társaság érdekeinek
elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.
A II. r. vádlott gazdasági vezérigazgatóhelyettesként – akinek vezetői beosztásához kötődő
feladatkörét az elsőfokú ítélet 11. oldalának
harmadik bekezdése tartalmazza – felelt a 2009.
gazdasági év lezárásáért és az új, 2010. üzleti év
tervezéséért, a gazdasági társaság költségvetési
tervezéséért is pénzügyi-számviteli feladatkörében,
melynek részét képezte az államot illető adók és
járulékok felmérése, tervezése és év közbeni
figyelemmel kísérése is. Miután az Egyesülettel
kötendő szerződések az F. Zrt.-t terhelő
járulékfizetési kötelezettséget, annak mértékét,
annak csökkentésére irányulóan alapvetően érintette,
ezért nem kétséges, hogy a szerződési tartalom is a
II. r. vádlott felelősségi körébe is tartozott, éppen a
gazdasági társaság vagyonát érintő pénzügyiszámviteli feladatköre okán.
A jelen ügyben az I. r. és a II. r. vádlottak – a
munkaszerződéseik alapján – együttes képviseleti
joggal rendelkeztek, mely jogosultság nem
szűkíthető le olyan szintre, hogy a II. r. vádlottnak
kizárólag a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását
kellett igazolnia. Így jogellenes célra irányuló
szerződést nyilvánvalóan nem írhatott alá pusztán
amiatt, hogy annak fedezete rendelkezésre állna.
Felelősség terheli így amiatt is, ha tud róla, hogy
valójában olyan szerződést ír alá, amelyből a kezelt
vagyon tulajdonosát vagyoni hátrány éri.
Megállapítható és nehezen fogadható el egy vezető
beosztású személytől az, hogy a szerződés jelentős
visszadátumozását nem észlelte, de még ennek
elfogadása mellett is tudnia kellett, hogy az
innovációs járulék terhére történik a kifizetés, ennek
a feltétele pedig a 2009. évben történő teljesítés.
Ebben az esetben pedig a teljesítés a már említett 2–
9 nap alatt (ami magában foglalta a karácsonyi
ünnepeket is) objektíve lehetetlen.
Az elsőfokú bíróság ebben a körben kifejtett
indokolását, amely meghatározta az I. r. és a II. r.
vádlottak esetében – a II. r. vádlott védőjének
álláspontjával szemben – a bűnkapcsolati alakzatot,
a harmadfokú bíróság osztja. Ami a társtettesi
közreműködés tudati oldalát illeti, a társtettes
tudatának a tettestárs által kifejtett elkövetési
magatartás lényeges mozzanataira kell kiterjednie,
amely nem azonos az elkövetés minden részletének
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ismeretével. A társtettesség törvényi fogalmának
célja, hogy a bűncselekmény egészéért feleljenek
azok is, akik saját magatartásukkal – tevésükkel vagy
mulasztásukkal – annak egy részét megvalósították.
Mindeközben a bűnsegéd a bűncselekmény
elkövetéséhez másnak nyújt segítséget, amellyel
hozzájárul – előremozdítja, megkönnyíti – a tettes
tényállásszerű
magatartását.
Társtetteshez
kapcsolódó bűnsegélynél a bűnsegédi magatartásnak
elegendő egy tettestárshoz kapcsolódnia, nem
szükségképpen kell valamennyi társtettes elkövetési
magatartását előmozdítania, ezért sincs jelentősége
annak, hogy az elkövetői körből a II. r. vádlott kivel
és hogyan került vagy sem kapcsolatba.
Jelen esetben mindkét vádlott tudta, hogy a
szerződés érvényességéhez mindkettőjük aláírása
szükséges, és azt is, hogy a másik az aláírását fogja
adni. Ekként az egymás tevékenységének
ismeretében kifejtett magatartásuk együttesen
eredményezte a vagyoni hátrányt.
Mindezen túlmutató más kérdés, hogy a II. r.
vádlott az, akinek sem saját, sem esetleg általa
képviselt valamely más szervezet anyagi haszna, sem
pedig jelentős szervező tevékenysége nem érhető
tetten. Ezt azonban a büntetés kiszabása körében
lehet értékelni.
A III. r., a IV. r. és az V. r. vádlottak szerepével
kapcsolatban elmondható, hogy mindhárom vádlott
részt vett azon fiktív szerződések előkészítésében,
amelyek a 20 millió forintot „útjára indították”. Ezen
az alapon teljesen helytálló a III. r. és a IV. r.
vádlottak tekintetében az elsőfokú bíróság által
megtett azon megállapítás, miszerint az I. és a II. r.
vádlottak cselekményét érdemben – büntetőjogilag
értékelendő módon – segítették.
Az III. r. és a IV. r. vádlottak nem voltak
megbízva az F. Zrt. vagyonának kezelésével, ezért a
– kezelésükre bízott vagyon, mint tényállási elem
hiányában – a hűtlen kezelés bűntettében fel sem
merülhetett a tettesi elkövetésük. Mivel azonban
ugyanazon cél érdekében végeztek nem csak
pszichikai, hanem kifejezett fizikai tevékenységet –
azért, hogy ezek a szerződések létrejöhessenek és a
pénz elindulhasson az F. Zrt.-től az Egyesület
irányába –, ezért bűnsegédek voltak, a
bűncselekmény elkövetéséhez való szándékos
segítségnyújtásuk a törvényben írt feltételeknek
megfelelően meríti ki ezt az elkövetői alakzatot.
Mindez azonban a III. r. és IV. r. vádlottakon
kívül az V. r. vádlottra is igaz.
A harmadfokú bíróság által elfogadott tényállás
alapján ugyanis egyértelmű munkamegosztás
körvonalazódik a IV. r. és az V. r. vádlott
viszonylatában; a IV. r. vádlott elképzeléseit az V. r.
vádlott azok tényleges végrehajtásával váltotta
valóra. Az V. r. vádlott volt ugyanis az, aki az I. r.
által 2009. november 24-én e-mailben megjelölt
három kutatási téma alapján kitalálta a tanulmányok
pontos (vádban is szereplő) címeit és megállapította
az időtervet, személyesen megbeszélte az F. Zrt.–
Egyesület szerződés részleteit az I. r. vádlottal,
utasította V. Cs.-t, hogy a három szerződést
nyomtassa ki 4–4 példányban és vigye el a III. r.,
majd I. r. vádlottnak aláírásra, ő küldte el az I. r.
vádlottnak a három teljesítési igazolást azzal, hogy
azokat céges papírra kellene kinyomtatni, valamint
kiadta feladatként K. Á., H. I.-né és E. M. részére,

hogy az arculati elemek beépítése után javítsák az
általuk elkészített anyagokat, hogy azok
nyomtathatók
legyenek.
Mindezzel
a
közreműködéssel az V. r. vádlott a hűtlen kezelés
elkövetésében segédkezett.
A hűtlen kezelésben való közreműködés mellett
e három vádlottat érintően külön vizsgálat tárgyát
képezi, hogy a pénzösszeg megszerzése hogyan
értékelhető. A III. r. és IV. r. vádlottak tekintetében
sem az Egyesület általi pénzszerzést rótta az elsőfokú
bíróság – helyesen – pénzmosásként a vádlottak
terhére, hanem ennek a pénzösszegnek a
továbbutalását.
A pénzmosás alapfeltétele a büntetendő
cselekményből származó vagyon; a büntetőjogilag
értékelendő magatartás pedig ennek eredetének, a
vagyonon fennálló jognak, a vagyon helyének és
ezek változásának elfedése, elleplezése.
Jelen ügyben a pénzmosás onnan kezdődik,
amikor a büntetendő cselekményből származó
pénzösszeg már nem a valós – a szerződésben
szereplő – felek között mozog, hanem olyan
szervezetek között, amelyeknek az alapszerződéshez
nincs közük. A fiktív szerződéssel érintett
pénzösszeg F. Zrt. és Egyesület közötti mozgását
követően pedig ez a helyzet, hiszen már az Egyesület
szerződése szerinti alvállalkozók sem voltak
ténylegesen alvállalkozók. Nem ők, hanem – a
másodfokú bíróság által sem megváltoztatott
tényállás szerint – a IV. r. vádlott érdekeltségébe
tartozó cégcsoport alkalmazottai, E. M., H. I.-né és
K. Á. készítették el ötletszerűen az I. r. vádlott
szóhasználatával
„kutatási
anyagnak látszó
tárgyaknak” nevezett anyagokat, amelyek valamiféle
tárgyi bizonyítékul akartak szolgálni arra, hogy a
teljesítés mégis csak megtörtént.
Az elsőfokú bíróság tehát ezt a további utalásban
álló pénzmozgatást rótta a III. r. és a IV. r. vádlottak
terhére
amellett,
hogy
értékelte
az
alapbűncselekményben való közreműködésüket is,
mellyel a harmadfokú bíróság is egyetért, hiszen – a
jelenleg hatályos törvényi minősítés szerint – a
pénzmosás ezen alakzatát elkövetheti valaki a saját
maga által elkövetett bűncselekmény tekintetében is,
amelyben bűnsegédként vett részt. Ekként e
vádlottak esetében a bűnsegédként elkövetett hűtlen
kezelés és a pénzmosás halmazata valóságos.
Az V. r. vádlottnak – eltérően a III. r. és a IV. r.
vádlottaktól – az F. Zrt. és az Egyesület között
megvalósult pénzmozgást követően azonban
további, büntetőjogilag értékelhető szerepe nem volt.
A tényállás szerint részt vett még a VI. r. vádlottal –
a pénz további sorsát illetően – történt
egyeztetéseken, de ezt a tényállás konkrétumokban
kifejezve nem részletezi, mint ahogy eredendően a
vád sem. Önmagában egyeztetéseken való részvétel
olyan, meg nem határozható tartalmú magatartás,
amely alapján további bűnösség a pénzmosás
tekintetében nem állapítható meg.
Az a körülmény pedig, hogy az V. r. vádlott
bűnsegédletével is zajlott hűtlen kezelésből származó
összeg ahhoz a céghez jutott, amelynek az V. r.
vádlott volt a szakmai igazgatója, legfeljebb a Btk.
399. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti – a
korábban orgazdaságként büntetett bűncselekmény
helyébe lépő – pénzmosásnak felelhetne meg; ami
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viszont nem követhető el a saját maga által elkövetett
bűncselekmény vonatkozásában.
Az V. r. vádlott büntetőjogi felelőssége tehát
kizárólag a bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés
bűntette vonatkozásában áll fenn.
A VI. és a VII. r. vádlottak vonatkozásában a III.
és a IV. r. vádlottakhoz hasonló a helyzet; olyan
pénzösszeghez jutottak hozzá, amiről tudták, hogy az
F. Zrt. bűncselekményből származó pénze (hiszen
fiktív szerződések alapján került hozzájuk), és azt
utalták – ugyancsak valós jogcím nélkül – tovább. A
bűnös tudattartam azon az alapon állapítható meg,
hogy tisztában voltak azzal, hogy a rendelkezési
joguk alatt álló céghez olyan pénzösszeg érkezett,
amely nem illeti meg őket, az büntetendő
cselekményből származik, nem volt arra valós
jogcímük, hogy megkapják, de arra sem, hogy
továbbutalják. Ez az a bizonyos eltitkolás, elleplezés
– a továbbutalás folytán –, amely kimeríti a
pénzmosás tényállását.
A VIII. r. vádlott ugyancsak tudta, hogy
bűncselekményből származó vagyont szerez meg.
Az ő esetében merülhetne fel, hogy a pénzmosásnak
az orgazdaságot felváltó Btk. 399. § (4) bekezdése
szerinti esete valósult meg. A harmadfokú bíróság
azonban az ő esetében sem tért el a többi vádlott
kapcsán megállapított minősítéstől, mégpedig azon
okból, hogy a VIII. r. vádlott tudattartama is átfogta
az egész pénzügyi folyamatot, tudta, hogy honnan
származik a pénz, milyen módon és hova fogják azt
tovább utalni, amíg a sportszövetséghez megérkezik,
vagyis a pénz elleplezésben a VIII. r. vádlott is részt
vett.
Ezért a VI–VIII. r. vádlottak esetében sem a
pénzösszegek megszerzése, hanem annál több, az
eredetük elleplezése róható fel.
Az elsőfokú bíróság az alkalmazandó jogszabály
kérdésében helyesen alkalmazta a Btk. 2. § (2)
bekezdése alapján az elbíráláskor hatályos
büntetőtörvényt. Álláspontja helytálló volt, az
csupán a II. r. vádlott tekintetében, a harmadfokú
bíróság által kiszabott büntetésre tekintettel szorult
megváltoztatásra.
A II. r. vádlotton kívül ugyanis valamennyi
vádlott tekintetében az elbíráláskor hatályos
jogszabály, a Btk. alkalmazása eredményez enyhébb
elbírálást, részben a pénzmosás esetében – szemben
a vele konkuráló orgazdaság egy évtől öt évig terjedő
büntetési tételével – a büntetési tétel speciális alsó
határának hiányára, részben a feltételes szabadságra
bocsátás kedvezőbb szabályaira tekintettel (4/2013.
BK vélemény).
Annak ellenére, hogy a harmadfokú bíróság
túlnyomórészt osztotta az elsőfokú bíróság
álláspontját az alkalmazandó anyagi jogi jogszabályt
érintően, mégsem eredményezett minden vádlott
esetében
az
elsőfokú
bírósággal
azonos
bűncselekményi minősítést.
Ennek oka, hogy az elsőfokú bíróság
elbírálásának időpontjához képest a másodfokú,
illetve a harmadfokú bíróság általi elbírálás idejére is
változott az anyagi jogi jogszabály.
A büntetőeljárásról szóló törvény és más
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi
XLIII. törvény 59. § c) és d) pontja 2021. január 1-jei
hatálybalépéssel
hatályon
kívül
helyezte
a Btk. 379. §-át és az azt megelőző alcímét, amely az
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orgazdaságot – e névvel – önálló törvényi
tényállásként szabályozta, egyúttal az orgazda
jellegű elkövetési magatartásokat és az orgazdaság
elkövetési tárgyait teljes egészében a Btk.
399. §-ában szabályozott pénzmosás alá vonta. Szó
sincs arról, hogy a törvénymódosítás az orgazdaság
mint büntetendő cselekmény megszüntetésére
vezetett volna, mindössze az eddig széttagolt
szabályozást az átláthatóság és normavilágosság
követelménye érdekében egységesítette a jogalkotó,
megteremtve a pénzmosás negyedik alapesetét, a
kizárólag más alapbűncselekményéhez kapcsolódó,
orgazda jellegű pénzmosást [Btk. 399. § (4) bek.].
Az elkövetéskori vagy elbíráláskori anyagi jogi
jogszabály alkalmazása szempontjából az elbírálás
időpontja a rendes jogorvoslatban eljáró végső fórum
elbírálásának időpontját jelenti, aminek a
következtében – ha a bírósági eljárás idején az anyagi
jogi jogszabály változik – az első fokon vagy
másodfokon eljáró bíróság által alkalmazott
elbíráláskori anyagi jogi jogszabály úgynevezett
„köztes” jogszabállyá, a Btk. 2. §-a alkalmazásában
irreleváns normává válik. Jelen esetben pedig ez
történt, és ez vezetett arra, hogy annak ellenére, hogy
az elsőfokú és a harmadfokú bíróság a bűnösség
kérdésében egyező álláspontra jutott, az elkövetett
bűncselekmények minősítésében részben, a III–IV. r.
vádlottak esetében az elsőfokú bíróságtól eltérően
minősítette. Az V–VIII. r. terheltek esetében pedig az
eltérő minősítés indoka az orgazdaság helyébe lépő
pénzmosás helyett a pénzmosás eltérő alakzatának
megállapítása.
A II. r. vádlott tekintetében – a büntetés kiszabása
körében kifejtendő érvek alapján – a Kúria
elegendőnek találta pénzbüntetés kiszabását. Ehhez
képest az elbíráláskor hatályos törvény által
biztosított feltételes szabadság lehetősége – ami e
vádlott esetében az elbíráláskori törvény választását
kizárólagosan indokolta – közömbössé vált. A
bűncselekmény elkövetését 2010. január 1. napját
megelőzően befejező II. r. vádlott esetében azonban
a pénzbüntetés egy napi tételének összege az azonos
napi tételszámok mellett jóval kedvezőbb az
elkövetéskor hatályos törvény szerint [legkevesebb
száz, legfeljebb húszezer forint – korábbi Btk. 2010.
január 1. előtti szövege szerinti 51. § (2) bekezdés;
szemben a hatályos Btk. 50. § (3) bekezdése szerinti
legalább ezer, legfeljebb ötszázezer forinttal].
A harmadfokú bíróság a fentiek alapján bűnösnek
mondta ki
– az I. r. vádlottat társtettesként elkövetett
a Btk. 376. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4)
bekezdés a) pontja szerint minősülő hűtlen kezelés
bűntettében,
– a II. r. vádlottat társtettesként elkövetett a korábbi
Btk. 319. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés
b) pontja szerint minősülő hűtlen kezelés
bűntettében,
– a III. r. és a IV. r. vádlottakat bűnsegédként
elkövetett a Btk. 376. § (1) bekezdésbe ütköző és a
(4) bekezdés a) pontja szerint minősülő hűtlen
kezelés bűntettében és a Btk. 399. § (1) bekezdésébe
ütköző és az (5) bekezdés szerint minősülő
pénzmosás bűntettében,
– az V. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett a Btk.
376. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés a)
pontja szerint minősülő hűtlen kezelés bűntettében,
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– a VI. r., a VII. r. és a VIII. r. vádlottakat
a Btk. 399. § (1) bekezdésébe ütköző és az (5)
bekezdés szerint minősülő pénzmosás bűntettében.
A bűnösség Kúria általi – a másodfokú bírósággal
szembeni
–
megállapításra
tekintettel
a
jogkövetkezmények alkalmazásáról a harmadfokú
bíróságnak kellett dönteni. Mindez azt jelenti, hogy a
harmadfokú bíróság nem az elsőfokú bíróság által
kiszabott büntetéseket bírálta felül, hanem a
büntetéskiszabási körülmények számbavétele és
értékelés után, önállóan szabott ki büntetést, így tehát
a büntetés kisebb fokú megváltoztatásának tilalma
sem kötötte [Be. 617. §; Be. 605. § (2) bek.].
A büntetés kiszabása körében értékelendő
körülmények
közül
a
leghangsúlyosabban
figyelembe veendő körülmény, amely valamennyi
vádlottat érinti és nagy nyomatékkal az enyhítés
irányába mutat, az eljárás jelentős elhúzódása. Az
eljárás elhúzódása – ami nem azonos az időmúlással
– mértékének megállapításakor a bűncselekmény
tárgyi súlyának kiemelkedő jelentősége van, és nem
vitás, hogy az ügy tárgyát képező vagyoni hátrány
mértékére tekintettel, még a vádlottak számát
figyelembe véve sem volt indokolt az, hogy a
büntetőeljárás 12 évig elhúzódott. E körülmény
pedig alapjaiban határozta meg valamennyi vádlottal
szemben a szankciókiszabást.
Az enyhítő körülmények körét bővíti és
ugyancsak nagy jelentőséggel bír valamennyi vádlott
személyét érintően a büntetlen előélet, melynek
nyomatékát külön fokozza az a körülmény, hogy a –
VI. r. vádlotton kívül – a vádlottakkal szemben a
jelen eljárás több mint egy évtizede alatt további
büntetőeljárás nem indult, életvitelük a társadalmi
elvárásoknak megfelelő. Ugyancsak valamennyi
vádlott tekintetében, bár a mértékére tekintettel
kisebb nyomatékkal, de enyhítő körülményként
értékelendő a kár részbeni megtérülése.
A személyi körülmények körében a kiskorú
gyermekek eltartásól való gondoskodás az I. r., a II.
r., a IV. r., az V. r. és a VI. r. vádlott esetében, a
megromlott egészségi állapot a III. r. vádlott esetében
értékelendő személyi körülmény.
Az enyhítő körülmények körében az I. r. vádlott
tekintetében külön, további nyomatékos enyhítő
körülmény a versenysportban elért kiemelkedő
szakmai múlt és eredmények, valamint a társadalmi
szervezetekben,
a
közérdekében,
tartósan,
ingyenesen végzett tevékenysége.
A bűnösségi körben a vagyon elleni
bűncselekmény elkövetői alakzata, a bűnsegédi
minőség a III. r., a IV. r. és az V. r. vádlott
tekintetében enyhítő körülmény.
Mindezekkel szemben valamennyi vádlott
esetében súlyosító körülményként kell értékelni a
bűncselekmény vezető beosztás felhasználásával
való elkövetését, a vagyon elleni bűncselekmények
és a pénzmosás bűncselekményének az országosan
tartós jellegű elszaporodottságát.
További súlyosító körülmény az I. r., a IV. r. és a
VIII. r. vádlottak tekintetében a bűncselekmény
elkövetésében
betöltött
kezdeményező-vezető
szerep, a IV. r. vádlott esetében a logisztikai és az
egyes cégeket összekötő szerep is, valamint az I. r. és
a II. r. vádlottak esetében a társtettesi bűnkapcsolat.
A fenti bűnösségi körülményekre tekintettel a
harmadfokú bíróság a Be. 564. § (1) bekezdése

alapján – a III. r. és IV. r. vádlottak esetében a Btk.
81. § (1) és (3) bekezdésére is figyelemmel halmazati
– büntetést szabott ki, és a vádlottakat – a II. r. vádlott
kivételével – a Btk. 33. § (1) bekezdés a) pontja
alapján szabadságvesztés-büntetésre ítélte.
A Kúria a szabadságvesztés mértékének
megállapításakor különös figyelemmel volt a
büntetéskiszabási körülményekre, így az enyhítő
körülmények túlsúlyára és jelentőségére, különös
tekintettel az eljárás elhúzódására. Ez pedig alapot
adott a Btk. 80. § (2) bekezdésében meghatározott
középmértéktől (amely az I. r. és az V. r. vádlottak
esetében 3 év, a III. r. és a IV. r. vádlottak esetében 4
év 3 hónap, a VI–VIII. r. vádlottak esetében 2 év 7
hónap 15 nap) való jelentős eltérésre.
A büntetési tétel az I. r., a II. r. és az V. r. vádlott
tekintetében egy évtől öt évig, a III. és a IV. r.
vádlottak esetében egy évtől hét év hat hónapig, a
VI–VIII. r. vádlottakat érintően 3 hónaptól 5 évig
terjedő
szabadságvesztés.
A
bűnösségi
körülményekből kiindulva, az eljárás elhúzódásának
megfelelő ellentételezéseként az I. r. vádlott és – a
halmazatra, valamint a vezető szerepre figyelemmel
– a IV. r. vádlott tekintetében a büntetési tétel
törvényi minimumával egyező mértékben volt
indokolt a büntetés kiszabása. Ehhez arányosítva a
többi, szabadságvesztéssel sújtott vádlott közül a III.
r. és az V. r. vádlott büntetésének mértékét – előbbi
esetében még a halmazat ellenére is, a nyomatékos
enyhítő körülmények alapján – mód volt a törvényi
minimum alá szálló tartamban megállapítani a Btk.
82. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés d) pontjának
alkalmazásával, míg a VI–VIII. r. vádlottak
tekintetében a szabadságvesztés mértéke a generális
minimumhoz közelít.
A
szabadságvesztésre
ítélt
vádlottak
büntetőeljárás előtti és az azóta is társadalmilag
elfogadott életvitele és büntetlen előélete –
figyelemmel a rendkívüli időmúlásra is – alapot ad
annak megállapítására, hogy a büntetés célja a
szabadságvesztés-büntetés végrehajtása nélkül is
elérhető. Ezért a harmadfokú bíróság a Btk. 85. § (1)
bekezdése alapján, a (2) bekezdés szerinti tartamban
– valamennyi vádlottal szemben a kiszabott
szabadságvesztés mértékével arányosan – próbaidőre
felfüggesztette a szabadságvesztés végrehajtását.
A harmadfokú bíróság a Btk. 38. § (2)
bekezdésének a) pontja alapján állapította meg a
szabadságvesztésre ítélt vádlottak tekintetében – a
büntetés végrehajtásának elrendelése esetén – a
feltételes
szabadságra
bocsátás
legkorábbi
időpontját.
A Btk. 35. § (1) bekezdése szerint, ha a bíróság
szabadságvesztést szab ki, annak végrehajtását
fogházban, börtönben vagy fegyházban rendeli
végrehajtani.
A Btk. 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
szabadságvesztés-büntetés végrehajtási fokozata
börtön, ha azt bűntett miatt szabták ki. A Btk. 35. §
(2) bekezdése ugyanakkor lehetőséget ad a
végrehajtási fokozat törvény által előírt fajtájától
való eggyel enyhébb vagy szigorúbb fokozattól való
eltérésre a büntetés kiszabásánál irányadó
körülményekre tekintettel.
A harmadfokú bíróság azonban a III. r. vádlott
kivételével – szemben az elsőfokú bíróság
döntésével – nem látott indokot az enyhébb
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végrehajtási fokozat megállapítására. A rendkívüli
időmúlás tényét más, a büntetésben tett
engedményekkel lehet és kell is megjeleníteni, az
enyhébb végrehajtási fokozat alkalmazásának
kizárólag a többi vádlottnál jóval idősebb és jelentős
egészségi problémákkal küzdő III. r. vádlott esetében
van helye, éppen ezen személyi körülményekre
tekintettel.
A harmadfokú bíróság a szabadságvesztés
végrehajtási fokozatát – a III. r. vádlott kivételével –
a Btk. 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján börtönben,
a III. r. vádlott esetében a Btk. 35. § (2) bekezdése
alapján fogházban állapította meg.
A harmadfokú bíróság Btk. 50. § (2)
bekezdésének kógens rendelkezése alapján a
szabadságvesztére ítélt valamennyi vádlottat –
szemben az elsőfokú bíróság egyes vádlottak
tekintetében meghozott ilyen döntésével – a törvényi
feltételek fennállása miatt pénzbüntetésre is ítélte,
miután a bűncselekményt haszonszerzés céljából
követették el és megfelelő jövedelemmel vagy
vagyonnal is rendelkeznek. A Btk. 50. § (1) és (3)
bekezdésében meghatározott keretek szerint
kiszabott pénzbüntetés mértéke arányos a vádlottak
szabadságvesztés büntetésének mértékével, a napi
tételek száma a bűnösségi körülményekhez, az egy
napi tétel összege a személyi és vagyoni
körülményekhez igazodik, míg a pénzbüntetés meg
nem fizetése esetén annak szabadságvesztésre való
átváltoztatása a Btk. 51. § (1) bekezdésén alapul.
A Kúria a II. r. vádlott tekintetében, a büntetés
kiszabása körében a már hivatkozott bűnösségi
körülményeken túl azt emeli ki, hogy az ügy tárgyát
képező cselekményben a II. r. vádlott bűnösségének
foka a legkisebb, ezért esetében a korábbi Btk. 87. §
(1) és (2) bekezdés d) pontja szerinti enyhítő
rendelkezés alkalmazásával a harmadfokú bíróság a
korábbi Btk. 38. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti
pénzbüntetést szabta ki. A pénzbüntetés mértékének
megállapításakor a korábbi Btk. 51. §-a alapján a
bűnösségi körülmények alapján határozta meg a
pénzbüntetés napi tételeinek a számát, míg a II. r.
vádlott vagyoni és személyi körülményei alapján az
egy napi tételre jutó összegét, és a korábbi
Btk. 52. §-ának megfelelően rendelkezett a
pénzbüntetés meg nem fizetése esetén annak
szabadságvesztére való átváltoztatásáról.
Az ügyészi indítványban foglaltakkal szemben a
jelen esetben előállott időmúlás mértéke, az enyhítő
körülmények száma és jellege, valamint nyomatékuk
mértéke nem indokolta a foglalkozásól eltiltás
alkalmazását az I. r., a II. r., a IV. r. és a VII. r.
vádlottak esetében; ugyanakkor alapot adott
valamennyi szabadságvesztésre ítélt vádlott esetében
az előzetes mentesítés alkalmazására, amelyet a
harmadfokú bíróság a 8/2015. (IV. 17.) AB
határozatban
megfogalmazott
alkotmányos
követelményre tekintettel is vizsgált.
A Btk. 102. § (1) bekezdése alapján – ahogyan
arra az elsőfokú bíróság is utalt – a vádlottak
büntetlen előélete, az eljárás elhúzódása, a
büntetőeljárást megelőző és az azóta sem
kifogásolható életvitelük alapján a harmadfokú
bíróság a vádlottakat előzetes mentesítésre
érdemesnek találta.
A harmadfokú bíróság az eljárás során a szakértői
vélemény beszerzésével felmerült bűnügyi költségek
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megfizetésére a Be. 574. § (1) bekezdése és (4)
bekezdésének zárómondata alapján az I–VIII. r.
vádlottakat egyetemlegesen kötelezte, míg a IV. r.
vádlott kirendelt védői díjával felmerült bűnügyi
költségről a hivatkozott törvényhely első mondata
szerint akként rendelkezett, hogy azt a IV. r. vádlott
külön viseli.
A másodfokú bíróság ítéletének egyéb – az
elsőfokú ítéletnek a lefoglalás megszüntetésére
vonatkozó
rendelkezését
helybenhagyó
–
rendelkezése törvényes, azt a harmadfokú bíróság
nem érintette, ugyanakkor a rendelkezésre álló
ügyiratok tartalma alapján pontosította a IV. és VI. r.
vádlottak tévesen írt személyi adatait.
A harmadfokú bíróság a fentebb írtakra
figyelemmel a másodfokú bíróság ítéletét az I. r., a
II. r., a III. r., a IV. r., az V. r., a VI. r., a VII. r. és a
VIII. r. vádlottak tekintetében a Be. 624. § (1)–(2)
bekezdései alapján megváltoztatta, míg egyebekben
a másodfokú ítéletet a Be. 623. §-a alapján
helybenhagyta.
(Kúria Bhar.II.495/2021/41.)
Ellentétben a Magyar Honvédség hivatásos
175
állományú katonájával, rendőr esetében a
szolgálati viszony megszüntetésével rendfokozatát
automatikusan elveszti, ezért vele szemben szolgálati
viszonyának megszüntetését követően, ha azzal
egyidejűleg szolgálati nyugdíjasnak nem minősül,
lefokozás katonai büntetés kiszabására nem kerülhet
sor [Be. 649. § (1) bek. b) pont ba) alpont; Btk. 137. §
(1) bek.; 2015. évi XLII. törvény 80. § (1) bek. c) pont,
82. § (1) bek. g) pont, 82. § (2) bek., 15. § (1) bek.].

A törvényszék katonai tanácsa a 2019. december 18.
napján megtartott nyilvános tárgyaláson meghozott
ítéletében a volt címzetes rendőr-főtörzsőrmester II.
r. terheltet bűnösnek mondta ki társtettességben
elkövetett
hivatali
visszaélés
bűntettében
[Btk. 305. § a) pont], ezért őt 6 hónap
szabadságvesztésre és lefokozásra ítélte. A II. r.
terhelt vonatkozásában kiszabott szabadságvesztés
végrehajtását 1 év próbaidőre felfüggesztette.
Rendelkezett arról, hogy a végrehajtás elrendelése
esetén a szabadságvesztés-büntetés végrehajtási
fokozata börtön, valamint, hogy a feltételes
szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja a büntetés
kétharmad részének kitöltését követő nap.
Az ítélet a II. r. terhelt vonatkozásában 2019.
december 23. napján jogerőre emelkedett.
A fellebbviteli főügyészség 2021. január 11. napján
felülvizsgálati indítványt nyújtott be a törvényszék
katonai tanácsának ítélete ellen, a Be. 648. § a)
pontjában és a 649. § (1) bekezdés b) pontjának ba)
alpontjában írt okból, a Be. 651. § (2) bekezdés a)
pontja alapján a volt címzetes rendőr-főtörzsőrmester
II. r. terhelt javára, és indítványozta, hogy a Kúria a
jogerős ügydöntő határozatot a Be. 660. § (1)
bekezdése szerint tanácsülésen változtassa meg,
mellőzze a II. r. terhelttel szemben kiszabott
lefokozás katonai büntetést. A fellebbviteli
főügyészség felülvizsgálati indítványában előadta,
hogy a II. r. terhelt hivatásos rendőri szolgálati
viszonyának megszüntetéséről szóló, a K.-i
Rendőrkapitányság vezetőjének 2019. június 21-én
kelt személyi parancsa a II. r. terhelt hivatásos

Büntető Kollégium

1032
szolgálati viszonyát 2019. június 20. napján, a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló, az
akkor hatályos 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) 80. §
(1) bekezdés c) pontja, valamint 82. § (1) bekezdés
g) pontja alapján megszüntette. A Btk. 137. § (1)
bekezdése szerinti katonai büntetés alkalmazásának
az esetében már nem volt helye az ítéletben, mivel
szolgálati viszonyának és beosztásának 2019. június
20. napján történő megszüntetésekor viselt címzetes
rendőr-főtörzsőrmester
rendfokozatát
és
a
beosztásához
rendelt
rendőr-törzsőrmester
rendfokozatát is adminisztratív úton elvesztette, így
vele szemben a bíróság a büntető anyagi jogi
jogszabályt sértő módon szabott ki katonai büntetésül
lefokozást.
A Legfőbb Ügyészség átiratában a fellebbviteli
főügyészség felülvizsgálati indítványát fenntartotta.
Indítványozta, hogy a Kúria a felülvizsgálati
indítványnak adjon helyt, a támadott ítéletet
változtassa meg, és a II. r. terhelttel szemben
kiszabott lefokozás katonai büntetést mellőzze.
A felülvizsgálati indítványra a II. r. terhelt
meghatalmazott védője észrevételt tett, az
indítványhoz csatlakozott és kérte, hogy a
törvénysértő lefokozás katonai büntetést a Kúria
mellőzze.
A terhelt észrevételt nem tett.
A felülvizsgálati indítvány alapos.
A Be. 648. § a) pontja szerint felülvizsgálatnak a
bíróság jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő
határozata ellen a büntető anyagi jog szabályainak
megsértése miatt is helye van.
A Be. 649. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja
értelmében a büntető anyagi jog szabályainak
megsértése
miatt
felülvizsgálati
indítvány
terjeszthető elő, ha a bíróság a bűncselekmény
törvénysértő minősítése miatt, illetve a Btk. más
szabályának megsértésével szabott ki törvénysértő
büntetést.
A Btk. 137. § (1) bekezdése szerint a lefokozással a
katona elveszti a rendfokozatát és címzetes
rendfokozatát.
A Btk. alkalmazandó 127. § (1) bekezdése szerint e
törvény alkalmazásában katona a Magyar
Honvédség tényleges állományú, a rendőrség, az
Országgyűlési Őrség, a büntetés-végrehajtási
szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
hivatásos állományú tagja.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.
évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.)
alkalmazandó hatálya szerinti 80. § (1) bekezdésének
c) pontja alapján a szolgálati viszony megszűnik a
törvény erejénél fogva a törvényben meghatározott
esetekben.
A Hszt. 82. § (1) bekezdésének g) pontja értelmében
a törvény erejénél fogva szűnik meg a hivatásos
állomány tagjának a szolgálati viszonya, ha a
kifogástalan életvitel szolgálati viszony fennállása
alatti ellenőrzésével kapcsolatos, a 42. § (3)
bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozatát
visszavonja.
A Hszt. 82. § (2) bekezdése kimondja, a szolgálati
viszony a törvény erejénél fogva azon a napon szűnik

meg, amikor a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró
a törvényi feltétel beálltát megállapította.
Az ügy iratai alapján megállapítható, hogy a II. r.
terhelt hivatásos rendőri szolgálati viszonyát a K.-i
Rendőrkapitányság vezetőjének 2019. június 21-én
kelt személyi parancsa 2019. június 20. napján a
Hszt. 80. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint
a 82. § (1) bekezdésének g) pontja alapján szüntette
meg.
A Hszt. 15. § (1) bekezdése szerint a hivatásos
állomány tagja az állománycsoportjába tartozó, az
általa betöltött szolgálati beosztás besorolása és a
hivatásos állomány tagjának fizetési fokozata alapján
meghatározott rendfokozattal rendelkezik.
A hivatkozott rendelkezések alapján megállapítható,
hogy rendfokozata kizárólag a hivatásos állomány
tagjának van a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományára vonatkozó törvényi
rendelkezések alapján, emellett a szolgálati
nyugdíjas használhatja az utolsó megállapított
rendfokozatát
„nyugállományú”
jelzővel
[Hszt. 265. § (2) bek.].
Mindezek alapján megállapítható, hogy ellentétben a
Magyar
Honvédség
hivatásos
állományú
katonájával, rendőr esetében a szolgálati viszony
ezen okból történő megszüntetésével rendfokozatát
automatikusan elveszti (BH 2015.183.III.), ezért vele
szemben szolgálati viszonyának megszüntetését
követően, ha azzal egyidejűleg szolgálati
nyugdíjasnak nem minősül, lefokozás katonai
büntetés kiszabása nem törvényes.
A Be. 650. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében
a terhelt javára az ügyészség, a Be. 652. § (4)
bekezdésére figyelemmel határidő nélkül terjeszthet
elő felülvizsgálati indítványt.
A Kúria a felülvizsgálati eljárásban hivatalból
vizsgálandó Be. 649. § (2) bekezdésében felsorolt,
hatályon kívül helyezést eredményező eljárási
szabálysértést nem állapított meg.
A Kúria mindezek alapján a Be. 660. § (1) bekezdése
szerint tanácsülésen eljárva, a Be. 662. § (2)
bekezdésének b) pontjára tekintettel, a felülvizsgálati
indítvánnyal megtámadott határozatot a II. r. terheltet
érintő ezen részében megváltoztatta és a törvénynek
megfelelő határozatot hozott, mellőzte a lefokozás
büntetés kiszabását.
(Kúria Bfv.I.96/2021/7.)
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Az általános szerződési feltételre vonatkozó
176
külön
figyelemfelhívó
tájékoztatás
szükségességét a szerződés megkötésekor a felek

február 20-ára visszamenő hatállyal – bejelentette a
saját tulajdonkénti használatot. Az alperes 2017.
március 21-én benyújtotta a földhasználati
bejelentési adatlapot, de kérelmét az ingatlanügyi
hatóság elutasította, mert a felperes földhasználati
bejegyzése miatt az alperes kérelme lehetetlen célra
irányult. Az alperes jogorvoslati kérelme alapján az
ingatlanügyi hatóság 2017. november 15-én törölte a
felperes használatát, és az alperest 2016. november
2-től 2036. november 1-ig bejegyezte a
földhasználati nyilvántartásba.
A felperes a felmondási ok alapján 2017. április 5-én
azonnali hatályú felmondást közölt az alperessel,
mert a haszonbérleti szerződés 4.11. pontjában
foglalt bejelentési kötelezettségének határidőben
nem tett eleget. Az alperes a felmondást nem fogadta
el.

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
A perbeli föld a Magyar Állam tulajdonában állt,
amelynek haszonbérlője 2016. november 1-ig egy
gazdasági társaság volt (a továbbiakban: korábbi
haszonbérlő). Az alperes mint haszonbérlő 2014.
február 6-án mezőgazdasági földhaszonbérleti
szerződést (a továbbiakban: haszonbérleti szerződés)
kötött a perbeli földre 2016. november 2-től 2036.
november 1-ig. A haszonbérleti szerződés szerint a
haszonbérlő a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a
továbbiakban: Fétv.) 95. § (1) bekezdése alapján a
földhasználatot a használat megkezdésétől számított
30 napon belül köteles a földhivatalnál – a
földhasználati nyilvántartásba vétel céljából –
bejelenteni. A haszonbérlő a bejegyzett földhasználat
alapján
jogosult
mindazon
mezőgazdasági
támogatásokat igénybe venni, amelyek a
földhasználót megilletik (4.12.). A haszonbérbeadó
azonnali hatállyal felmondhatja a haszonbérleti
szerződést, ha a haszonbérlő elmulasztja a 4.11.
pontban és a Fétv. 95. § (1) bekezdésében foglalt
bejelentési
kötelezettségének
teljesítését
(a
továbbiakban: felmondási ok).
A korábbi haszonbérlő nem teljesítette hasznosítási
kötelezettségét. Az alperes ezért 2015-től megbízási
szerződéssel vállalta annak teljesítését, amelyre
figyelemmel az alperes használatát a földhasználati
nyilvántartásba 2016. október 15-ig bejegyezték. A
perbeli földet az alperes művelte, valamint felvette az
arra járó területalapú támogatásokat.
A felperes adásvétellel megszerezte a perbeli földet,
tulajdonjogát 2017. február 9-én bejegyezték. A
felperes tudott a haszonbérletről, de a perbeli földet ő
szerette volna használni, az alperes ugyanakkor a
haszonbérleti szerződést nem akarta megszüntetni. A
felperes észlelte, hogy az alperes nem jelentette be a
földhasználatot, ezért 2017. március 20-án – 2017.

A kereset és az alperes védekezése
A felperes a felmondás érvényességének és a
haszonbérleti
szerződés
megszűnésének
a
megállapítását, valamint az alperes birtokba adásra
kötelezését kérte.
Indokolása szerint az alperes nem tett eleget a
jogszabályon és a haszonbérleti szerződésen alapuló
bejelentési kötelezettségének, ezért a felmondási ok
alapján azonnali hatállyal felmondta a haszonbérleti
szerződést. A felmondási ok a haszonbérleti
szerződés részévé vált, az érvényes, külön
figyelemfelhívást nem igényelt, mert jogszabályi
kötelezettség teljesítésére vonatkozott. Az alperes a
haszonbérleti szerződés tervezetét megkapta, azt
elolvashatta, így annak tartalmával tisztában volt.
Az alperes kérte a kereset elutasítását.
Indokolása szerint a felmondási ok általános
szerződési feltételnek minősül, amely nem vált a
haszonbérleti szerződés részévé, mert azt nem
ismerhette meg, és arra nem hívták fel külön a
figyelmét. Ha a felmondási ok a haszonbérleti
szerződés részévé vált, úgy a Fétv. 58. §-ába ütközik.
A felperes a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 4. § (1)
bekezdését megsértve jogtalan előny szerzése
érdekében saját felróható magatartására hivatkozik,
mert rosszhiszemű bejelentésével megakadályozta az
ő földhasználati bejelentését.

jogviszonyára irányadó jogszabályi rendelkezések és a
szerződéses gyakorlat alapján kell megítélni. Az
államra mint speciális jogalanyra vonatkozó sajátos
szabályok és az ezek alapján kialakult gyakorlat nem
tekinthető szokásos szerződési gyakorlatnak. Az
általános szerződési feltétel eltér a szokásos szerződési
gyakorlattól, ha a földhasználati bejelentési
kötelezettség elmulasztásához a Fétv.-től eltérően a
szerződéses
jogviszonyokban
alkalmazható
legsúlyosabb szankciót – az azonnali hatályú
felmondást – kapcsolja, előzetes írásbeli felszólítás
nélkül [1959. évi IV. törvény (Ptk.) 205/B. § (2) bek.,
457. § (2) bek.; 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) 58. §
(1) bek.].

Az első- és a másodfokú ítélet
Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította.
Indokolása szerint a haszonbérleti szerződés
általános szerződési feltétel a régi Ptk. 205/A. § (1)
bekezdése alapján. Az alperes a haszonbérleti
szerződés tervezetét megismerhette, és annak
aláírásával azt kifejezetten elfogadta. A felmondási
ok lényegesen eltér a szokásos haszonbérleti
szerződésektől, azoknak ez nem szokásos tartalmi
eleme; az ingatlanügyi hatóság osztályvezetőjének
tanúvallomása szerint a széles körben alkalmazott
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formanyomtatvány ezt a felmondási okot nem
tartalmazza. Ilyen felmondási ok csak a Magyar
Állam által kötött haszonbérleti szerződésekben van,
ezért arról külön tájékoztatni kellett volna az alperest,
mert ő a Magyar Állammal korábban nem kötött
haszonbérleti szerződést, így nem ismerhette ezt a
szerződési gyakorlatot. A Fétv. 95. §-a a bejelentési
kötelezettség elmulasztásához más, enyhébb
jogkövetkezményt fűz, így arra kellett volna felhívni
az alperes figyelmét, hogy a mulasztás azonnali
hatályú felmondást von maga után. A felperesnek
kellett bizonyítania, hogy az alperes külön
figyelemfelhívó tájékoztatást kapott, és ezt követően
ezt az általános szerződési feltételt kifejezetten
elfogadta. A haszonbérbeadó részéről eljárt személy
tanúvallomása szerint ő nem adott ilyen tájékoztatást,
a felperes pedig nem kérte az eljárt ügyvéd tanúkénti
kihallgatását, így a bizonyítatlanságot a felperes
terhére értékelte. Mindezek alapján arra a
következtetésre jutott, hogy a felmondási okot
szabályozó általános szerződési feltétel nem vált a
haszonbérleti szerződés részévé, ezért arra alapítva
felmondást sem lehetett gyakorolni. A felmondási ok
szabályozása jogszabályba is ütközik, mert a Fétv.
58. §-a szabályozza az azonnali hatályú felmondási
okokat, amelyektől a Fétv. 61. §-a alapján nem lehet
érvényesen eltérni.
A felperes fellebbezése folytán eljáró másodfokú
bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét
helybenhagyta.
Indokolása szerint a Fétv. az 58. § (1) bekezdése és a
61. § (2) bekezdése alapján a felmondási okokat
kógens, taxatív módon szabályozza. A szerződő
felek ezért a haszonbérleti szerződés 4.1.1. pontjában
meghatározott szerződésszegéshez érvényesen nem
kapcsolhatták a haszonbérbeadó azonnali hatályú
felmondási jogát. Erre figyelemmel szükségtelennek
ítélte annak vizsgálatát, hogy a felmondási ok a
haszonbérleti szerződés részévé vált-e.
A Kúria végzésével a jogerős ítéletet hatályon kívül
helyezte, és a másodfokú bíróságot új eljárásra és új
határozat hozatalára utasította.
Indokolása szerint a felmondási ok nem ütközik
jogszabályba. A szerződési szabadság körébe
tartozik, hogy a felek a jogszabályban
meghatározottakon túl más esetekre is kikötnek-e
felmondási jogot. A másodfokú bíróság eltérő jogi
álláspontja miatt nem vizsgálta, hogy a felmondási
ok a haszonbérleti szerződés részévé vált-e, valamint
nem vizsgálta az alperes harmadlagos védekezését. A
Kúria ezért a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte,
és a másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat
hozatalára utasította.
Az új eljárásban a másodfokú bíróság jogerős
ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Indokolása szerint az elsőfokú bíróság a lefolytatott
bizonyítás értékelése alapján helyesen jutott arra a
következtetésre, hogy a felmondási ok eltér a
szokásos szerződéskötési gyakorlattól. Az alperes
figyelmét erre nem hívták fel, így ez az általános
szerződési feltétel a szerződés alperes általi
aláírásával sem válhatott a haszonbérleti szerződés
részévé. Kiemelt jelentőségűnek ítélte az
ingatlanügyi
hatóság
osztályvezetőjének
tanúvallomását, amely szerint a magánszemély
gazdálkodók
által
használt
szerződéskötési
formanyomtatványok nem tartalmaznak ilyen

kikötést, így az a magánszemélyek közötti
szerződéses gyakorlatban nem tekinthető szokásos
gyakorlatnak. A felperes a Magyar Állam jogutódja,
így a jogviszony a magánszemélyek között szokásos
tartalmi jellemzők mentén ítélendő meg a Nemzeti
Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának
részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.)
Korm. rendelet alapján. A haszonbérbeadó részéről
eljárt személy tanúvallomása szerint a haszonbérleti
szerződés egy központi szabványszerződés volt,
amelyet a jogi igazgatóság dolgozott ki, annak
tartalmát nem lehetett megváltoztatni. Nem
ellenőrizték a földhasználati nyilvántartásba történő
bejelentkezést, ha viszont ennek hiányát észlelték,
akkor a haszonbérlőt felszólították. Felmondás csak
akkor történt volna, ha a haszonbérlő ezt követően
sem jelenti be a használatot, de ilyenre nem került
sor. A cél nem a haszonbérleti szerződések
felmondása, hanem a működő haszonbérleti
szerződések voltak. A jelen ügyben a haszonbérleti
szerződést megelőző megbízási szerződés lehetett
zavaró körülmény. A tanú vallomásában nem tudta
megindokolni a felmondási okot, valamint arra
hivatkozott, hogy a bejelentés elmaradásából
alapvetően a haszonbérlőnek származott hátránya,
mert nem kapott támogatást. A másodfokú bíróság
rámutatott, hogy a szokásos szerződési gyakorlattól
eltérő általános szerződési feltételnél külön
figyelemfelhívó tájékoztatásra van szükség,
amelynek megtörténte azonban nem állapítható meg.
A felmondási ok nem vált a haszonbérleti szerződés
részévé, így az alapján a felperes érvényesen nem
gyakorolhatta felmondási jogát. A haszonbérleti
jogviszonyt a felmondás nem szüntette meg, ezért az
alperes nem kötelezhető birtokba bocsátásra.
A harmadlagos védekezéssel kapcsolatban annak
tulajdonított jelentőséget, hogy a felperes előzetes
felszólítás és tényleges művelés nélkül jelentkezett
be földhasználóként a nyilvántartásba. Ez joggal való
visszaélést valósított volna meg akkor, ha a
felmondási ok a haszonbérleti szerződés részévé vált
volna.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
A felperes felülvizsgálati kérelmében kérte a jogerős
ítélet hatályon kívül helyezését, és elsődlegesen új
határozat hozatalával a kereset teljesítését,
másodlagosan a másodfokú bíróság új eljárásra és új
határozat hozatalára utasítását. A felülvizsgálati
kérelem szerint a jogerős ítélet sérti a régi Ptk. 200. §
(1) bekezdését, a Fétv. 58. § (1) bekezdését és a 61. §
(2) bekezdését, a régi Ptk. 205/B. § (2) bekezdését és
az 5. § (1)–(2) bekezdését, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 1:5. §-át.
Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében – tartalma
szerint – kérte a jogerős ítélet hatályában való
fenntartását, mert az nem sérti a felülvizsgálati
kérelemben megjelölt jogszabályokat.
A Kúria döntése és jogi indokai
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 272. § (2)
bekezdése és a 275. § (2) bekezdése alapján a Kúria
a jogerős határozatot a felülvizsgálati kérelemben
megjelölt megsértett jogszabályhely, az ott előadott
jogszabálysértés, valamint a kérelem jogi indokai
által meghatározott keretek között vizsgálhatja felül.
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A jogerős ítélet és a felülvizsgálati kérelem alapján a
Kúriának először abban a kérdésben kellett állást
foglalnia, hogy a vizsgált felmondási ok esetén
szükség volt-e a régi Ptk. 205/B. § (2) bekezdése
szerinti speciális tájékoztatásra.
Az általános szerződési feltételre vonatkozó külön,
figyelemfelhívó tájékoztatás szükségességét a
szerződés megkötésekor a felek jogviszonyára
irányadó jogszabályi rendelkezésekből kiindulva kell
megítélni
(vö.
BH
2012.265.,
Kúria
Gfv.VII.30.085/2016/2., megjelent: BH 2017.64.). A
régi Ptk. 205/B. § (2) bekezdés alkalmazása
szempontjából pedig annak van jelentősége, hogy a
haszonbérleti szerződések azonnali hatályú
felmondása vonatkozásában mi volt a szerződéses
gyakorlat, valamint e szerződésekre nézve a
jogszabályok miként rendelkeztek.
A haszonbérleti szerződésekre általában irányadó
diszpozitív jogszabályi rendelkezések alapján [régi
Ptk. 457. § (2) bekezdés] kialakult joggyakorlat
szerint azonnali hatályú felmondásra súlyos
szerződésszegés esetén van lehetőség, ami
leggyakrabban a főszolgáltatás nemteljesítése vagy
valamely fél számára különösen sérelmes helyzet
előidézése miatt következik be. A szerződésszegés
súlyosságát ilyenkor az alapozza meg, hogy a
szerződésszegő magatartás a haszonbérbeadó
kifejezett felszólítása ellenére tovább folyik. Emellett
a jogi szabályozáson alapuló joggyakorlat a
felszólításnak garanciális jelentőséget is tulajdonít,
mert abból kitűnik, hogy a szerződésszegés
megszüntetése érdekében a haszonbérbeadó milyen
magatartás tanúsítását várja el a haszonbérlőtől, arra
milyen
határidőt
biztosít,
és
milyen
jogkövetkezménnyel jár, ha a haszonbérlő a
felszólításnak
nem
tesz
eleget
(Kúria
Pfv.V.21.053/2019/4., megjelent: BH 2021.138.,
Kúria Pfv.V.20.367/2020/7.). Ezzel összhangban a
Fétv. 58. § (1) bekezdése a haszonbérlő –
figyelmeztetést, illetve felszólítást követően is
fennálló – súlyos szerződésszegése esetén teszi
lehetővé az azonnali hatályú felmondást: ha a
haszonbérlő a földet rongálja, veszélyezteti, nem
műveli meg, eltérően hasznosítja, a haszonbért vagy
a közterheket nem fizeti meg.
Az alperes mint haszonbérlő bejelentési
kötelezettsége a föld hasznosítási, művelési
kötelezettségéhez kötődik, jelentősége pedig a
földhasználati
nyilvántartás
valóságnak
megfelelősége miatt van. A földhasználati
nyilvántartás a föld használatával kapcsolatban
bejegyzett adatokra vonatkozó közhiteles hatósági
nyilvántartás (Fétv. 93. §). A földhasználó a
használatot annak megkezdésétől számított 30 napon
belül köteles bejelenteni [Fétv. 95. § (1) bekezdés].
Ennek elmulasztása esetén az ingatlanügyi hatóság
írásban felszólítja a földhasználót bejelentési
kötelezettsége teljesítésére, majd ennek hiányában –
akár több alkalommal – földhasználati bírsággal
sújtja [Fétv. 95. § (8) és (10) bekezdés]. E
szabályozásból következően a haszonbérleti
szerződés 4.11. pontjában előírt földhasználati
bejelentési kötelezettség ténylegesen nem a
haszonbérleti szerződésen, hanem a Fétv.
rendelkezésén alapul, amelynek törvényi szankciója
– írásbeli felszólítást követően – bírság kiszabása.
Ezzel szemben a haszonbérleti szerződés 5.2.f)
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pontja a legsúlyosabb szerződéses szankció – az
azonnali hatályú felmondás – lehetőségét kapcsolja a
bejelentési kötelezettség elmulasztásához, és ehhez
írásbeli felszólítási kötelezettséget sem ír elő. A
haszonbérbeadó
részéről
eljárt
személy
tanúvallomásában nem tudta megindokolni, hogy a
bejelentés elmulasztása miért alapoz meg felmondási
jogot; az alperessel egyezően azt adta elő, hogy a
haszonbérbeadónak nem származik kára a bejelentés
elmulasztásából, az a haszonbérlőnek okoz hátrányt,
mert nem kap támogatást. A Magyar Állam
tulajdonában lévő földekre vonatkozó haszonbérleti
szerződések ezt a felmondási okot szabályozták, de
az ingatlanügyi hatóság osztályvezetőjének –
alperessel egybehangzó – nyilatkozata szerint más
haszonbérleti szerződések nem tartalmaztak ilyen
felmondási okot. A másodfokú bíróság a szokásos
szerződési gyakorlat körében helyesen a
magánszemély gazdálkodók szerződéseit vette
figyelembe, mert az államra mint speciális
jogalanyra vonatkozó sajátos szabályok és az ezek
alapján kialakult gyakorlat nem tekinthető
általánosan irányadó gyakorlatnak. A másodfokú
bíróság a rendelkezésre álló adatokból ezért helyesen
jutott arra a következtetésre, hogy a felmondási okot
szabályozó általános szerződési feltétel eltért a
szokásos szerződési gyakorlattól azzal, hogy a Fétv.ben előírt bejelentési kötelezettség elmulasztásához a
törvényben szabályozottól eltérő, a szerződéses
jogviszonyokban
alkalmazható
legsúlyosabb
szankciót kapcsolta, előzetes írásbeli felszólítás
nélkül.
A régi Ptk. 205/B. § (2) bekezdése alapján ez az
általános szerződési feltétel csak akkor válhatott a
haszonbérleti szerződés részévé, ha azt a másik fél
külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követően
kifejezetten elfogadta. Az alperes vitatta, hogy kapott
volna ilyen figyelemfelhívó tájékoztatást, és azt a
haszonbérbeadó
részéről
eljárt
személy
tanúvallomása sem támasztotta alá. A tanú vallomása
szerint a szerződéskötéskor – az akkor hatályos
jogszabályok alapján – a haszonbérlőket arról
tájékoztatták, hogy a bejelentéshez küldenek majd
nekik a haszonbérbeadó által aláírt földhasználati
bejelentőt; utóbb azonban a szabályozás
megváltozott, a bejelentőt a haszonbérbeadónak már
nem kellett aláírnia, ezért ténylegesen ilyet nem
küldtek a haszonbérlőknek. A tanú nyilatkozata
szerint azt elmondták, hogy be kell jelentkezni a
földhasználati nyilvántartásba, de nem tartotta
valószínűnek,
hogy
a
mulasztás
jogkövetkezményéről tájékoztatást adtak volna. A
másodfokú bíróság így helyesen jutott arra a
következtetésre, hogy a felmondási okot szabályozó
általános szerződési feltétel nem vált a szerződés
részévé, így arra hivatkozva a felperes nem
mondhatta fel a haszonbérleti szerződést.
Felmondási jog hiányában az annak gyakorlásával
kapcsolatos harmadlagos védekezést érdemben már
nem kellett vizsgálni.
Mindezekre figyelemmel a jogerős ítélet nem sérti a
felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabályokat,
ezért azt a Kúria hatályában fenntartotta.
(Kúria Pfv.I.20.446/2021/5.)
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Nincsen
lehetőség
a
felülvizsgálat
177
engedélyezésére, ha a tényállási elemek
hasonlóak, de nem azonos a támadott és a fél által
megjelölt közzétett határozatban kifejtett jogkérdés
[2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 409. § (3) bek.].

A döntés előzményei
Az elbirtoklás megállapítása iránt indított perben a
felperes a Pp. 409. § (3) bekezdése alapján arra
hivatkozással kérte a jogerős ítélet felülvizsgálatának
engedélyezését, hogy a jogerős ítélet jogkérdésben
eltér a Kúria Pfv.I.20.018/2013/10. számú, a Bírósági
Határozatok Gyűjteményében (BHGY) közzétett
határozatától. A Kúria közzétett határozata szerint az
elbirtoklás
megszakításához
a
Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi
Ptk.) 112. § (1) bekezdése szerint minősülő
tulajdonosi magatartás szükséges, amely változást
idéz elő a dolog jogi helyzetében oly módon, hogy
harmadik személy számára a tulajdonjogból fakadó
jogosultságokat enged át.
A felperes álláspontja szerint a jelen ügyben eljárt
bíróságok olyan tényeket fogadtak el az elbirtoklás
megszakítása körében (használati díj fizetésére
történő felhívás, közös tulajdon megszüntetése iránti
per indítása, nyilvános pályázat kiírása), amelyek
egyike sem tekinthető a régi Ptk. 112. § (1)
bekezdése szerinti rendelkezési jog gyakorlásának:
nem a dolog átengedéséről vagy megterheléséről
szólnak. Mindezek miatt a felperes nézete szerint a
jogerős döntés ellentétes a közzétett határozattal,
ezért a Pp. 409. § (3) bekezdése értelmében
a Pp. 408. § (2) bekezdése szerint egyébként kizárt
felülvizsgálat engedélyezésének van helye.
A Pp. 409. § (3) bekezdésére alapított engedélyezés
iránti kérelem kapcsán a Kúriának elsődlegesen arra
kell választ adnia, hogy fennáll-e a felülvizsgálat
tárgyát képező jogerős döntés és a korábbi közzétett
határozat közötti „ügyazonosság”, ennek hiányában
ugyanis az eltérés vizsgálata fel sem merül.
Az „ügyazonosság” fogalmát nem határozza meg
jogszabály, a jogirodalomban „ratio decidendi”-nek
nevezett jelenséget a joggyakorlat a tényállási
elemek és jogi minősítésük szignifikáns hasonlósága
alapján állapítja meg. A Kúria jogegységi panasz
eljárásában hozott Jpe.I.60.002/2021/7. számú
határozata szerint a jogegység szempontjából
lényeges ügyazonosság sohasem absztrakt, hanem
mindig konkrét ügyhöz, jogértelmezéshez kötődik és
az alkalmazott anyagi jogi szabály egyezőségét,
valamint a jogértelmezés szempontjából releváns
tények lényegi hasonlóságát jelenti.
A jelen esetben a bíróságok az ingatlan
elbirtoklásának megszakítására irányuló tulajdonosi
rendelkezésként értékelték a használati díj fizetésére
történő felhívást, a közös tulajdon megszüntetése
iránti per indítását és a nyilvános pályázatra történő
kiírást, míg a Kúria – a jogegység szempontjából
viszonyítási alapot jelentő – a Pfv.I.20.018/2013/10.
számú határozatában a másodfokú bírósággal
egyezően elvetette az alperesek által felhozott
magatartások (földhasználati nyilvántartásba történő
bejegyzés,
ingatlan
cseréjével
kapcsolatos
levélváltás) elbirtoklást megszakító jellegét, mert e
magatartásokban nem nyilvánul meg aktív
tulajdonosi rendelkezés [régi Ptk. 112. § (1)
bekezdés].

A jogkérdés azonossága szempontjából szükséges
„ügyazonosság” a jelen esetben nem áll fenn a
konkrét tényállás szintjén: a jelen ügyben a
felperesek nem a közzétett határozat alapjául
szolgáló
eljárásban
vizsgált
használati
nyilvántartásba történő bejelentkezés, illetve az
ingatlan
cseréjével
kapcsolatos
levélváltás
elbirtoklást megszakító jellegét, hanem eltérő
magatartások (használati díj fizetésére történő
felhívás, közös tulajdon megszüntetési per indítása,
nyilvános
pályázatra
kiírás)
joghatásának
minősítését kifogásolták. Mindezek miatt az
„ügyazonosság” a konkrét tényállási elemek – és
ebből eredően a jogi minősítés – szignifikáns
hasonlóságának hiánya (tehát eltérése) miatt nem
állapítható meg.
A felperesek ugyanakkor nem is a konkrét
magatartásokat, hanem a közzétett ítéletben rögzített
rendelkező cselekményekkel kapcsolatos elvi
magyarázatot tekintették az ügyek közötti
azonosságképző, mindkét esetre érvényes vonásnak.
A Kúria közzétett ítéletében található elvi
magyarázat általánosságban valóban irányadó az
elbirtoklás megszakításának eseteire, azonban éppen
az általános jellege nem teszi alkalmassá a jogegység
szempontjából lényeges, referencia határozati
szerepre. A közzétett ítélet indokolásában a Kúria az
elbirtoklás
megszakítását
eredményező
magatartások általános jellemzését adta a régi Ptk.
112. § (1) bekezdésének keretei között, lényegét
tekintve egyfajta absztrakt törvénymagyarázatot. A
Kúria előbbiekben már említett Jpe.I.60.002/2021/7.
számú jogegységi panasz határozata értelmében
pedig „a jogegység követelménye sohasem absztrakt,
hanem mindig konkrét ügyekhez, jogértelmezéshez
köthető, csak meghatározott és megjelölt bírói
döntések tekintetében merülhet fel” (a határozat [19]
pontja).
A
kifejtettek
miatt
a
Kúria
Pfv.I.20.018/2018/10. számú, közzétett ítéletében
foglalt általános magyarázat nem alapozza meg a
felülvizsgálat
engedélyezéséhez
szükséges
ügyazonosságot.
Megjegyzi a Kúria, hogy a dologi jog magyar
szabályozásában a tulajdonjog és részjogosítványai
absztrakt jogosultságok: a részjogosítványok –
közöttük a rendelkezési jog is – csupán példálózó
jelleggel sorolhatók fel, és a kereteik közé illő
magatartásokat minden esetben egyedileg kell
megvizsgálni, hogy megfelelnek-e a rendelkezési jog
törvényi tartalmának. Azt, hogy a bíróság valamely
konkrét magatartást a rendelkezési jog körébe
tartozónak, ez okból az elbirtoklást megszakítónak
minősít-e, a konkrét eset valamennyi körülményének
összefüggésében kell vizsgálni.
Az általános és a konkrét szint közötti, a jogegység
szempontjából figyelembe vehető, az elvi
általánosnál konkrétabb, de nem az egyedi
vizsgálódás szintje a „tipikus” meghatározás, ami a
perbeli közzétett ítéletben akként ragadható meg,
hogy általában azok a magatartások alkalmasak az
elbirtoklás megszakítására, melyeket a tulajdonos
saját elhatározásából a dologra vonatkozóan olyan
módon végez, hogy eljárása alkalmas a dolog jogi
helyzetének
megváltoztatására
(Pfv.I.20.018/
2013/10. számú határozat indokolásának [15]
bekezdése). Az ily módon, a tipikus szintjén
figyelembe vehető ügyazonosság szerint viszont nem
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jelent a közzétett határozattól jogkérdésben való
eltérést, amikor a bíróság indokolt határozatával
újabb magatartásokat minősít alkalmasnak az
elbirtoklás megszakítására, a részjogosítványok
absztrakt jellege folytán ugyanis e magatartások
felleltározhatatlanok. Az eljárt bíróságok a konkrét
tulajdonosi magatartásokat a tipikus szintjén
meghatározott minősítéshez viszonyították, azaz
nem tértek el, hanem éppen követték a Kúria
közzétett határozatában foglalt jogkérdésben
kifejtetteket. Annak vizsgálata, hogy érdemben
helyes volt-e a bíróságok értékelése, a Pp. által
meghatározott rendes és rendkívüli jogorvoslatok
tárgya lehet, nem alkalmas azonban a felülvizsgálat
engedélyezése iránti kérelem alátámasztására.
A kifejtettek miatt a felperes által hivatkozott
közzétett határozat nem alapozta meg a Pp. 409. § (3)
bekezdésében foglalt engedélyezési okot, ezért a
Kúria a felülvizsgálatot a Pp. 411. § (1) bekezdése
alapján megtagadta.
(Kúria Pfv.I.20.316/2022/2.)
Az eredeti állapot helyreállítását célzó
178
érvénytelenségi
per
és
az
eredeti
érvénytelenségen alapuló törlési per egybeesése csak a
törlési per indítására jogosult felperes által indított
érvénytelenségi per esetén szükségképpeni. Az
érvénytelenségen alapuló törlési pernek nem
szükségképpeni velejárója az érvénytelenségi kereset
indítása [1952. évi III. törvény (régi Pp.) 152. § (2) bek.,
157. § a) pont].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
A felperes dologi adósa a perben nem álló felek
kölcsönszerződésének. A szerződésben biztosított
vételi jogával élve az I. rendű alperes szerezte meg a
biztosítékul lekötött felperesi ingatlan tulajdonjogát,
majd az ingatlant a II–III. rendű alpereseknek
értékesítette. A vevők tulajdonjoga mellett a IV.
rendű alperes javára zálogjog bejegyzésére is sor
került.
A felperes keresete, az első- és a másodfokú ítélet
A felperesnek az ingatlannyilvántartásról szóló 1997.
évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 62. § (1)
bekezdés a) pontjának aa) alpontjára alapított, az
alperesek bejegyzett jogainak a kölcsönszerződés
érvénytelensége miatti törlésére irányuló keresetét az
elsőfokú bíróság azzal utasította el, hogy a
kölcsönszerződés és az annak biztosítékául szolgáló
vételi jogot alapító szerződés érvénytelensége külön
per tárgya, a jelen per előzetes kérdését jelentő
érvénytelenség ezért a jelen perben nem vizsgálható.
Figyelemmel azonban arra, hogy az érvénytelenségi
per tárgyalása felfüggesztésre került a 2014. évi
XXXVIII. törvény (DH 1. törvény) 16. §-a alapján,
és annak folytatását a felek nem kérték, a
kölcsönszerződést érvényesnek kell tekinteni,
egyebekben
a
más
személyek
közötti
kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítása
törlési perben nem is kérhető.
A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság az elsőfokú ítéletet az I. rendű alperes
vonatkozásában hatályon kívül helyezte, és ebben a
körben a pert – perfüggőség miatt, a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a

továbbiakban: régi Pp.) 157. § a) pontja alapján – az
érvénytelenségi perre tekintettel megszüntette,
egyebekben az elsőfokú perköltség megfizetésének
pontosításával helybenhagyta az elsőfokú bíróság
ítéletét. Rámutatott a másodfokú bíróság, hogy a II–
III. rendű alperes jóhiszemű szerzők elleni törlési per
megindításának határideje letelt, tulajdonjoguk és a
IV. rendű alperes jelzálogjoga többé már nem
vitatható, ezért a kereset elbírálása szempontjából a
felfüggesztés hatálya alatt álló érvénytelenségi per is
érdektelen. Hangsúlyozta: a II. és a III. rendű alperes
szerzésének jóhiszeműsége azon a címen, hogy
szerzésük időpontjában a devizaszerződések
érvénytelensége
„köztudomású
volt”,
nem
kérdőjelezhető meg.
A felülvizsgálati kérelem
A felperes felülvizsgálati kérelme a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezésére és az elsőfokú bíróság új
eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára
utasítására irányult, ezt megelőzően azonban a
felülvizsgálati eljárás felfüggesztését kérte az EUB
C-51/17. számú eljárása, illetve a PKKB előtti
felfüggesztett
érvénytelenségi
per
jogerős
befejezéséig. Kifejtette, hogy bár a kereset alapja a
kölcsönszerződés „létre nem jötte”, illetve
érvénytelensége, az érvénytelenség kimondása a
jelen perben nem része a kereseti kérelemnek, ezért a
másodfokú bíróság jogszabálysértő módon észlelt
perfüggőséget és szüntette meg emiatt a pert az I.
rendű alperes vonatkozásában. Nézete szerint
törvénysértő volt a törlési per megindítására szabott,
figyelembe nem vehető törvényi rendelkezésen
alapuló 3 éves keresetindítási határidő alkalmazása
is: a bejegyzett tulajdonjog védelme elsőbbséget
élvez az alperesek esetleges jóhiszemű szerzésével
szemben. E tekintetben az Alaptörvény és a régi Pp.
152. §-ának megsértésére hivatkozott a tárgyalás
felfüggesztésének mellőzése miatt. Eljárási
szabályok megsértését is állította: okfejtése szerint a
régi Pp. 163. § -ában és a 206. §-ban foglalt tényállás
felderítési kötelezettségét, valamint az okszerű
mérlegelés követelményét sértette meg a másodfokú
bíróság. Részletesen taglalta a kölcsönszerződés
érvénytelenségével és „létre nem jöttével”
kapcsolatos álláspontját, emellett lehetetlenülésre, a
felmondás érvénytelenségére, valamint a kötelezetti
késedelem hiányára is hivatkozott.
A Kúria a felülvizsgálati eljárást a PKKB előtt folyó,
a jelen per tárgyát képező bejegyzés alapjául szolgáló
szerződés érvénytelensége iránti per jogerős
befejezéséig végzésével felfüggesztette, majd a
felülvizsgálati eljárást a per jogerős befejezése után
folytatta.
A Kúria döntése és jogi indokai
A felülvizsgálati kérelem a per fő tárgya
tekintetében, érdemben nem alapos.
A
felülvizsgálati
kérelem
elbírálásához
elengedhetetlen az érvénytelenségi és az ún. eredeti
érvénytelenségen alapuló (a bejegyzés alapjául
szolgáló
szerződés
érvénytelenségére
visszavezethető) törlési per viszonyának tisztázása,
figyelemmel arra, hogy míg az elsőfokú bíróság a
szerződés érvényességét vélelmezve a keresetet
érdemben elutasította, a másodfokú bíróság a két per
között perfüggőséget észlelt, ezért a jelen pert – a
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kereset érdemi elbírálása nélkül – megszüntette. A
rendelkezésre álló adatok alapján az érvénytelenségi
és a törlési per viszonyát az elsőfokú bíróság
értékelte helyesen: a 3/2010. (XII. 6) PK vélemény
1) pontja az érvénytelenségi per szempontjából
tárgyalja a két pertípus közötti összefüggést, a
kifejtettek helyes értelmezése azonban azt jelenti,
hogy az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot
helyreállításának érvénytelenségi perben csak akkor
lehet helye, ha azt törlési per indítására is jogosult
felperes indítja. Az a megállapítás ugyanakkor, hogy
ilyen esetben az érvénytelenségi per egyben törlési
pernek is minősül, a sikeres perlés eredményére
vonatkozik: az egyébként a törlési per indítására
jogosult felperes érvénytelenségi per indításával is
elérheti a nyilvántartott jogát sértő bejegyzés törlését.
A különbség a két pertípus fő tárgyában és a
megsértett jogi tárgyban állapítható meg, az utóbbi a
törlési
perben
az
ingatlan-nyilvántartás
közhitelességének védelme, érvénytelen szerződés
esetén pedig a hibás szerződés kötelező erejének
feloldása, a diszpozitivitás határainak a kijelölése. Az
eredeti állapot helyreállítását célzó érvénytelenségi
per fő tárgya az érvénytelen szerződés felszámolása,
a kölcsönös szolgáltatások visszaszármaztatása,
amelyek közül csupán a szerződésen alapuló
bejegyzés törlése és az eredeti állapot visszaállítása
kapcsolódik az ingatlan-nyilvántartáshoz: a törlési
igény ebben az esetben egyfajta „segédkeresete” a
szerződési pozíciók visszarendezése iránti igénynek.
Mindezektől eltérően az ingatlan-nyilvántartási
törlési
per
a
nyilvántartott
jogosultak
ingatlannyilvántartási pozícióit védi: akkor avatkozik
be a felek jogviszonyába, amikor érvénytelen
szerződési
alapokkal
rendelkező
jogosult
bejegyzésére kerül sor (ún. eredeti érvénytelenség).
Nincsen akadálya ugyanakkor annak, hogy a törlési
per felperese – megfelelő felperesi legitimáció esetén
– tárgyi keresethalmazatban kérje a szerződés
érvénytelenségének kimondását is, ez azonban a
törlési pernek nem szükségképpeni eleme: az eredeti
érvénytelenségre alapított törlési petitumnak csupán
indoka a szerződés érvénytelensége, az Inytv. 62. §
(1) bekezdés a) pontjának aa) alpontjából
önmagában nem következik az érvénytelenség ítéleti
megállapítása. Az Inytv. 62. § (1) bekezdés a)
pontjának aa) alpontján alapuló törlési per a sérelmes
bejegyzés törlésére és a felperes jogának
visszajegyzésére
irányul,
a
bejegyzés
érvénytelenségének a szerződés érvénytelensége
csupán indoka: ez esetben a bíróság az
érvénytelenséggel kapcsolatos érveit az ítélet jogi
indokolásában fejti ki, az érvénytelenségre
vonatkozó rendelkező részi megállapítást azonban
nem tesz.
A jelen perben a felperes az utóbbi pertípusba tartozó
igényt, „klasszikus” törlési keresetet kívánt
érvényesíteni, amelyben a kifejtettek miatt nem
irányadó a 3/2010. (XII. 6) PK vélemény 1)
pontjában rögzített összefüggés „inverze”: az eredeti
ingatlan-nyilvántartási állapot visszaállítása iránt
indított törlési per nem minősül egyúttal az eredeti
állapot helyreállítása iránti pernek is, a szerződés
érvénytelensége a törlési kereset indoka csupán, de
nem annak fő tárgya. Ebből következően a perbeli
esetben az elsőfokú bíróság jogértelmezése volt a
helyes: amennyiben az eredeti érvénytelenségre

alapított törlési per mellett eredeti állapot
helyreállítására irányuló érvénytelenségi per is
folyamatban van, a két per között a törlési per
tárgyalásának régi Pp. 152. § (2) bekezdése szerinti
felfüggesztését indokló előkérdési viszony, nem a
régi Pp. 157. § a) pontjában szabályozott
perfüggőség áll fenn, ez okból a per
megszüntetésének nincs helye. Az érvénytelenségi
perben időközben jogerős elutasító ítéletet hozott a
bíróság, ami a szerződés érvénytelenségére alapított
törlési igény érdemi megalapozatlanságát is
eredményezi.
A másodfokú bíróság mindazonáltal helyesen fejtette
ki a törlési per megindításának határidejével
kapcsolatos álláspontját: a perindítás jogvesztő, 3
éves határidejét a közvetlen jogszerző bejegyzéséről
szóló határozat keltétől kell számítani, e törvényi
rendelkezés mellőzésére a felperes érvelésével
szemben nincs ok, az a Ptk. hatályos
szabályozásának is része [a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 5:187. §]. A
harmadik személyek (a II–III. és IV. rendű alperesek)
rosszhiszeműsége valóban mentesítené a felperest a
határidő megtartása alól, helyesen mutatott rá
azonban a másodfokú bíróság, hogy az általa
felhozott okból (a devizaszerződések „köztudomású”
érvénytelensége) a visszterhesen szerző II–III. rendű
alperesek jóhiszeműsége nem kérdőjelezhető meg. A
Kúria a másodfokú bíróság ezzel kapcsolatos
indokaival teljes mértékben egyetértett. Figyelemmel
arra, hogy a felperes más ok miatt nem vitatta
a II–III. rendű alperesek jóhiszeműségét (és ezzel
kapcsolatos egyéb körülmény az érvénytelenségi
perben sem volt feltárható), a 3 éves keresetindítási
határidő elmulasztását kimenteni nem tudta,
keresetét annak elkésettsége miatt el kellett utasítani.
Ezzel az indokolásbeli pontosítással az elsőfokú
bíróság ítélete érdemben helyes volt, ezért a Kúria a
jogerős ítélet permegszüntetésre vonatkozó, az
előzőek szerint jogszabálysértő rendelkezését
hatályon kívül helyezte, és e tekintetben is az
elsőfokú bíróság ítéletét hagyta helyben, míg
egyebekben a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
(Kúria Pfv.I.21.140/2021/2.)
Rendkívüli halál esetén a rendőri szervnek az
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eljárás során együtt kell működnie az
ügyfelekkel, az eljárást úgy kell lefolytatni, hogy az ne
sértse a hozzátartozók kegyeleti jogait. Ennek
elmulasztása esetén az ügyfél megalapozottan
érvényesít a kegyeleti jog megsértésére alapított
követelést [2016. évi CL. törvény (Ákr.) 2. § (2) bek. a)
pont, 5. § (2) bek. a) pont; 351/2013. (X. 4.) Korm.
rendelet 9. § (1)–(2) bek.; 1999. évi XLIII. törvény 24.
§ (2) bek.; 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:51. § (1) bek. a)
pont; 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 279. § (1) bek.,
406. § (1) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
A felperes édesapja 2018. október 31. napján
rosszulléte következtében egy kirakatüvegbe esett, a
baleset okozta nyaki sérülései következtében életét
vesztette. Halálát az alperes közigazgatási hatósági
eljárás keretében vizsgálta, és 2018. november 5.
napján elrendelte az elhunyt boncolását, amelynek
elvégzésére egy igazságügyi orvostani intézetet
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rendelt ki. A végzésben szerepelt, hogy az eljáró
hatóság a boncolás foganatosítása után az elhunyt
eltemetéséhez, illetve elhamvasztásához az
engedélyt megadja. A boncolást 2018. november 7.
napján végezték el, de a szakvélemény elkészítésére
az orvostani intézet további határidő biztosítását
kérte.
A felperes az édesapja halálának időpontjában
külföldön tartózkodott, és a halálesetről csak utólag
értesült. A felperes 2018. november 9. napján
személyesen fordult a Rendőr-főkapitánysághoz
információért. Bejelentette, hogy ügyféli jogokat
kíván gyakorolni az eljárásban, és a temetésről ő fog
gondoskodni. Az elérhetőségeinek bejelentése
mellett kérte, hogy nagyapja mellett őt is
tájékoztassák az eljárás befejezéséről. Az alperes
képviseletében P. J. rendőr főhadnagy szóban
tájékoztatta a felperest a temetés és a kötelezően
szükséges boncolás viszonyáról is: elmondta, hogy
elrendelték a hatósági boncolást, ez pár napon belül
megtörténik, és az elhunyt utána hamvasztható és
temethető. Arról is tájékoztatta a felperest, hogy a
temetésre kizárólag a boncolás elvégzése után van
mód. Ezt a felperes úgy értette, hogy a temetéssel
kapcsolatos mindennemű ügyintézés is csak a
boncolás lezárását követően kezdhető meg.
A felperes a személyes tájékoztatást követően a
temetés intézésének megkezdése érdekében 4–5
alkalommal
telefonon
kereste
az
eljáró
rendőrkapitányságot, ahol érdeklődött a boncolási
jegyzőkönyv megérkezéséről. Kérdésére azt a
tájékoztatást kapta, hogy a jegyzőkönyv
megérkezését követően zárják le az ügyet, és az erről
szóló határozatot részére kézbesítik.
Az orvostani intézet megbízott igazgatója 2018.
november 23. napján megkereste a Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztályát azzal, hogy a boncolás
óta eltelt időben a holttest eltemetése ügyében
hozzátartozó nem jelentkezett, ezért kérte a
köztemetésről történő intézkedést. A felperes
édesapját hamvasztást követően 2019. január 9.
napján temették el.
A rendőrkapitányság 2018. december 27. napján
meghozott határozatában megállapította, hogy a
felperes édesapjának halála baleset következménye.
A határozatot a felperesnek mint ügyfélnek is
kézbesíteni rendelte.
A felperes 2019. február 27. napján a hagyatéki
ügyben kitűzött meghallgatáson a közjegyzőtől
szerzett tudomást arról, hogy édesapja holttestét
elhamvasztották, hamvait 2019. január 9. napján
köztemetés keretében temették el. A tudomásszerzést
követően a felperes a Polgármesteri Hivatalhoz
fordult, ahol részletes tájékoztatást kapott a
történtekről, és ekkor kapta meg a Temetkezési
Intézet 2018. december 20-i nyilvántartási
adatlapjának és az orvostani intézet vezetője 2018.
november 23-i iratának másolatát.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
A felperes keresetében kérte, hogy a bíróság állapítsa
meg, az alperes megsértette néhai édesapjához
fűződő kegyeleti jogát, a hozzá fűződő jó emlékhez
való jogát, végső nyughelye megválasztásának jogát,
azon jogát, hogy megválaszthassa azt a helyet, ahol a
jövőben le kívánja róni a kegyeletét, az iránta érzett
tiszteletét; azon jogát, hogy méltó módon édesapja
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vallásának megfelelően, református egyházi
szertartás keretében, tisztes temetés során búcsút
vehessen, azon jogát, hogy a temetésnek és temetési
szertartásnak a módját megválaszthassa –, azzal,
hogy az alperes 2018. november 7. és 2019. január 9.
napja között elmulasztotta értesíteni az édesapja
holtteste eltemettetésének lehetőségéről. Ez a
mulasztás megfosztotta attól a lehetőségtől, hogy
édesapjától méltó búcsút vehessen, édesapja
holttestét méltó módon eltemettethesse. Kérte a
személyiségi jogsérelem miatt az alperes kötelezését
2 000 000 forint sérelemdíj, ennek 2018. december
31. napjától a törvényes mértékű késedelmi kamata
megfizetésére.
Az alperesi védekezés ismeretében tagadta, hogy őt
vagy nagyapját az eltemettetés lehetőségéről
értesítették volna, utóbbit csak a halálesetről
tájékoztatták.
Az alperes a kereset elutasítását kérte. Előadta, hogy
a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett: az
elhunyt édesapját mint hozzátartozót értesítette a
halálesetről, a felperest kérelmére ügyfélként ismerte
el és együttműködött vele, személyes megjelenése
során az eljárással és a temetési ügyintézéssel
kapcsolatosan tájékoztatta. Hivatkozott arra is, hogy
a felperes a hatósági eljárás befejezéséről szóló
határozatot nem vette át, az „nem kereste” jelzéssel
érkezett vissza. Jelezte, hogy a hatósági boncolás
elrendeléséről szóló végzés tartalmazza a
temetéshez, illetve hamvasztáshoz szükséges
engedélyt, a felperes ezzel kapcsolatban nem nyújtott
be észrevételt vagy kifogást. A felperes által
sérelmezett helyzet nem a tájékoztatás elmulasztása
miatt következett be.
Az első- és a másodfokú ítélet
Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az alperes
megsértette a felperesnek az édesapjához fűződő
kegyeleti jogát azzal, hogy elmulasztotta értesíteni
édesapja holtteste eltemettetésének lehetőségéről.
Kötelezte az alperest, hogy tizenöt napon belül
fizessen meg a felperesnek 1 000 000 forint
sérelemdíjat, ennek 2019. január 9. napjától a
kifizetés napjáig járó, a késedelemmel érintett naptári
félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal
megegyező mértékű késedelmi kamatát. Ezt
meghaladóan a keresetet elutasította.
Rámutatott, a tényállás megállapítása során
figyelemmel volt arra, hogy az alperes nem csatolt
olyan okiratot, amely igazolná, hogy a felperest
tájékoztatta
az
édesapja
eltemettetésének
lehetőségéről. Az alperes kiemelt nyomozója
tanúvallomásában elmondta, hogy az általános rend
szerint rendkívüli haláleseteknél a rendőrség a
boncolás elrendeléséről tájékoztatja az orvostani
intézetet, tehát azt a végzést, amelynek utolsó
bekezdése rendelkezik a temetési és hamvasztási
engedélyről ennek az intézetnek küldik meg. Ezt a
végzést az ügyfél nem kapja meg. Az alperes arra
hivatkozott,
hogy
a
felperest
személyes
megjelenésekor részletesen tájékoztatták a jogairól
és a temethetőség menetéről, de ezt a felperes
előadása nem támasztotta alá. A felperes arra
hivatkozott, hogy az alperesnél személyes eljárása
során a temettetést maga vállalta, és ezt az alperes
kiemelt nyomozójának tanúvallomása megerősítette,
és azt is elmondta, hogy az alperes az orvostani
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intézetet nem tájékoztatja arról, ki az eltemettetésre
kötelezett, ők a hozzátartozót tájékoztatták arról, hol
intézheti a temetést vagy a hamvasztást.
A kihallgatott másik tanú, az alperesi ügyintéző
elmondta, hogy a felperessel telefonon összesen 4–5
alkalommal beszéltek, és a felperes mindig azt
kérdezte, hogy a boncolási jegyzőkönyv
megérkezett-e már, és erre a kérdésre válaszul a tanú
arról tájékoztatta őt, hogy majd az ügy lezárásáról
szóló határozatot kézbesítik a részére, ami meg is
történt.
Az elsőfokú bíróság rögzítette, hogy jelen per nem
közigazgatási per, azok az érvek, amelyek a hatósági
eljárás tisztességességére vagy jogszerűségére
vonatkoztak, csupán a polgári jogi felróhatóság
vizsgálatának körében lehetnek jelentősek, míg az az
alperesi érvelés, hogy a felperes a közigazgatási
hatósági eljárásban részére fennálló jogorvoslati
lehetőségeivel élt-e, nem képezte az eljárás tárgyát.
A kegyeleti jog [a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:50. §]
mint személyiségi jog érvényesíthetőségének alapja
az, hogy az ember halálával jogképessége ugyan
megszűnik,
ugyanakkor
egyéniségének,
cselekedeteinek és betöltött szerepeinek hatása
tovább él. Ezért a Ptk. a meghalt személy kegyeleti
jogát és emlékét védelemben részesíti. A kegyeleti
jog körében vannak olyan jogosultságok, amelyek a
holttest sorsával, a temetőkkel, temetkezéssel, a
sírokkal kapcsolatosak.
Az alperes sem vitatta, hogy a hamvasztást követő
köztemetés nem felelt meg sem az elhunyt, sem a
felperes számára. A felperes elvesztette azt a
lehetőséget, hogy méltó módon búcsúzhasson el az
édesapjától,
hogy
megválaszthassa
végső
nyughelyét, és azt a helyet, ahol leróhatja tiszteletét,
kegyeletét és emlékezhet. A felperes nem tudta az
édesapját a vallásának megfelelően eltemettetni. A
kegyeleti jogba tartozó jogosultságok – amelyek a
felperest megillethetik – részben a temetőkről és a
temetkezésről szóló törvényben szabályozottak, de
ezek sem adnak kimerítő felsorolást, csak példálózó
jellegűek.
Az alperes hivatkozott a Ptk. 6:519. §-a szerinti
mentesülési okra, a felróhatóság hiányára. Az
elsőfokú bíróság elfogadta, hogy az alperes részéről
megtörtént a tájékoztatás, de nem olyan tartalommal,
ami lehetővé tette volna a felperes számára, hogy a
méltó eltemettetésről gondoskodhasson. Az alperes
gyakorlata – amelyet a bizonyítékok is
alátámasztottak – az volt, hogy a temetés
lehetőségéről egy olyan végzésben rendelkezett,
amelyet az ügyfélnek, jelen esetben a felperesnek
nem kézbesített, azt a boncolást végző intézménynek
küldte meg. Az orvostani intézetnek ráadásul nem is
lehetett tudomása arról, hogy a felperes az alperes
előtt akként nyilatkozott, hogy a temettetéssel
kapcsolatos tennivalókat ő kívánja intézni. Az
alperes részéről a felróhatóság hiányát az elsőfokú
bíróság nem állapította meg. Az alperesi
védekezésben megjelenő károsulti közrehatással
kapcsolatban kifejtette, hogy a felperes számos
alkalommal érdeklődött az ügy állása felől. Tény,
hogy nem jelezte, számára hiányos lenne a
temetéssel kapcsolatos tájékoztatás, mert azt
egyértelműnek és világosnak tartotta, a boncolási
jegyzőkönyv alpereshez érkezését követően tudja

majd megkezdeni az intézkedést a temetés
megszervezéséről.
Az elsőfokú bíróság az első kereseti kérelmet
alaposnak találta, és megállapította a jogsértést,
mivel az alperesi mulasztás következtében a felperes
tudomása nélkül az édesapját hamvasztással,
köztemetés keretében temették el, ezáltal megfosztva
őt attól a lehetőségtől, hogy a temetés körülményeit
(a helyét, a szertartás formáját, jellegét, a sírhely
helyét) megválaszthassa, és édesapjától méltó búcsút
vehessen.
A Ptk. 2:52. § (1), (2) és (3) bekezdésének felhívását
követően az elsőfokú bíróság a sérelemdíj mértékét
az eset összes körülményeire – különösen a jogsértés
súlyára, ismétlődő jellegére, a felróhatóság
mértékére, a jogsértésnek a sértettre és a
környezetére gyakorolt hatására – tekintettel egy
összegben határozta meg. Nem fogadta el azt a
felperesi megközelítést, hogy a kegyeleti jogsértés
egyes elemeit, jogosultságokat külön véve, összesen
három eltérő összegű sérelemdíjat állapítson meg. A
kegyeleti jog egyes részelemeinek önmagukban
nincs jelentőségük, az egységes kegyeleti jog
sérelme miatt a bíróság egy sérelemdíjról határoz. A
sérelemdíj iránti igény megalapozásához a jogsértés
tényén kívül további hátrány bizonyítására nincs
szükség. A jogsértés ténye önmagában sérelemdíjjal
szankcionálható, bizonyított hátrány nélkül is, de az
összegszerűség megállapításánál jelentőséget kap a
sértettet ért hátrány, annak mértéke.
Az elsőfokú bíróság köztudomású tényként értékelte,
hogy a közeli hozzátartozók eltemettetése, a róluk
történő megemlékezés, holttestük méltó nyugalomba
helyezése az emberi méltóság részjogosultsága,
alapvető emberi igény és a gyászfolyamat
társadalmilag beágyazott része. Az elsőfokú bíróság
kétséget kizáróan meggyőződött arról, hogy a
felperes számára nemcsak az édesapja elvesztése
jelentett traumatikus élményt, hanem az ezt követő
méltatlanságok sorozata is, ami miatt nem tudta
megadni édesapjának és önmagának azt a kellően
tisztességes temetést, amelyet szeretett volna. A
felperes által követelt sérelemdíjat azonban
eltúlzottnak tartotta, és azt alacsonyabb összegben,
1 000 000 forintban állapította meg a Ptk. 6:48. § (1)
bekezdése szerinti
késedelmi
kamatfizetési
kötelezettség mellett.
Az ítélet ellen a felperes és az alperes is fellebbezett.
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét
megváltoztatta, és a keresetet elutasította.
A másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet kötelező
hatályon kívül helyezésére okot adó körülményt [a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (a továbbiakban: Pp.) 380. §] nem észlelt.
Megállapította azonban, hogy az elsőfokú bíróság
ítélete az irányadó anyagi jognak nem felel meg, a
megállapított tényekből az elsőfokú bíróságétól
eltérő jogi következtetés vonható le, ezért az elsőfokú
ítéletet a Pp. 383. § (2) bekezdése alapján
megváltoztatta.
Kifejtette, azokban az esetekben, amikor a fél által
hivatkozott személyiségi jogsértés közhatalmi
tevékenységgel áll okozati összefüggésben, a
közigazgatási jogkörben okozott kárért való
felelősség szabályait szem előtt tartva kell vizsgálni
a felelősség fennállását. Az alperes közhatalmi
feladatot látott el, ha e tevékenysége során kárt vagy
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hátrányt okoz, és az ezt okozó jogsértésre hivatkozik
a kereset, akkor nem hagyható figyelmen kívül a Ptk.
6:548. § (1) bekezdése. Ez esetben a sérelemdíj iránti
igény jogalapjának megállapításához együtt kell
alkalmazni a Ptk. 2:52. § (1) és (2) bekezdését,
valamint a 6:548. § (1) és (2) bekezdését.
A közhatalom gyakorlása során a sérelemdíj fizetését
megalapozó személyiségi jogot sértő eljárás,
intézkedés esetén, ha csak személyiségvédelmi
alapon vizsgálná a bíróság a keresetet, az kiüresítené
a Ptk. 6:548. § (1) bekezdése alapján fennálló
kártérítési felelősség intézményét. Az állandó és
egységes bírói gyakorlatként hivatkozott arra, hogy a
közigazgatási szerv felelőssége csak a kirívóan
súlyos jogalkalmazási tévedés vagy mulasztás esetén
állapítható meg (BH 1996.311.). A felperes keresetét
– többek között – a szabálytalan rendőrhatósági
intézkedésre (mulasztásra) alapította, ennek okán
állította személyiségi jogának megsértését.
A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos
eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) szabályai alapján a
másodfokú bíróság megállapította, hogy az alperes
ügyfélként elismerte a felperest [9. § (2) bekezdés],
akit tájékoztatott az elhunyt elszállításának tényéről
és a holttest tárolásának helyéről [37. § (4) bekezdés],
továbbá 2018. november 5. napján meghozott 01050169/177-2/2018. rk. számú határozatában kiállította
a felperes édesapjának az eltemettetéséhez és
elhamvasztásához szükséges engedélyt. Ezt
meghaladóan a boncolási jegyzőkönyv megérkezését
követően a halál okát megállapító határozatát
megkísérelte kézbesíteni az elhunyt köztemetésének
időpontját megelőzően [42. § (1) bekezdés] a
felperesnek.
A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a
rendkívüli halállal kapcsolatos hatósági eljárás során
alkalmazandó általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
85. § (1) bekezdése szerint a határozatot a hatóságnak
az ügyféllel kell közölnie, ezért a hatósági boncolást
elrendelő határozatot, a 2018. november 9. napjától
ügyféli jogait gyakorló felperessel a meghozatalkor
nem kellett közölnie. Ezért a rendőri szervnek a
határozat közlésének elmaradását az elsőfokú
bíróság által felrovó gyakorlat az adott esetben nem
volt jogszabálysértő.
A rendkívüli halál esetén követendő rendőri
eljárásról szóló 24/2014. (VII. 11.) ORFK utasítás (a
továbbiakban: ORFK utasítás) II. fejezet 1. címének
5. pontja alapján a hatósági eljárás megindításáról, az
elhunyt elszállításának tényéről és a holttest
tárolásának helyéről az alperes tájékoztatta az
eltemetésre kötelezetteket, e vonatkozásban a
hozzátartozók kegyeleti jogaiknak közvetlen
megsértését a perben nem is állították. A
hozzátartozók és így a felperes kegyeleti jogainak
érvényesülése biztosítva volt [II. fejezet 9. pont]. A
felperes számára a holttest tárolási helyén történő
jelentkezése vagy bármely temetkezési szolgáltató
felkeresése, illetve megbízása a temetés
lebonyolításával, valamint telefonon történő
érdeklődése esetén a temetés intézésére vonatkozó
konkrét felvilágosítás kérése lehetővé tette volna
kegyeleti jogának gyakorlását. Ezt tiltó vagy kizáró
hatósági intézkedés nem történt, a hatóság
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tájékoztatásának félreérthetősége nem minősül
kirívó jogsértésnek.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján nem
volt vitás a felperest megillető tisztességes és méltó
eltemetés jogának [1. § (1) bekezdés] alapelve,
továbbá az sem, hogy a felperes köteles és egyben
jogosult is volt eltemetni az édesapját az általa
megválasztott módon [19. § (1) bekezdés és 20. § (1)
bekezdés d) pont]. Ugyanakkor a 24. § (1) bekezdése
szerint a halottat csak jogszabályban előírt orvosi
vizsgálat és az erről szóló halottvizsgálati
bizonyítvány alapján szabad eltemetni vagy
elhamvasztani. Az erre vonatkozó alperesi
tájékoztatás okszerű volt. A Ttv. 24. § (2) bekezdése
alapján pedig az elhunyt
eltemetéséhez,
elhamvasztásához az eljáró hatóság engedélye is
szükséges, amelyet a rendőri szerv határozatával
ugyancsak megadott.
A jogerős ítélet szerint nem volt olyan közigazgatási
eljárási vagy anyagi jogi szabály, amelyet az alperes
megsértett volna. Nem volt olyan kirívó
jogértelmezési hiba vagy mulasztás, amely
megalapozta volna az alperes felelősségét a felperes
által állított kegyeleti jog megsértésében. Az
érdemben és döntő részben okszerű és pontos
alperesi tájékoztatás félreértése a temetési ügyintézés
megkezdhetősége körében nem állt összefüggésben
az alperes jogellenes vagy vétkes tevékenységével,
illetve mulasztásával. Az alperes munkatársai úgy
jártak el, ahogy az az adott helyzetben általában
elvárható volt.
Utalt a másodfokú bíróság arra, hogy a felperes az
édesapja eltemetéséről történő értesüléséig eltelt
majd’ három hónapban nem kereste és nem is
jelentkezett az elhunyt tárolási helyén. Arra sem volt
peradat, hogy bármely temetkezési szolgáltatót a Ttv.
25. § (1) bekezdése szerinti temetési szolgáltatási
tevékenység elvégzése végett, vagy az általa
megjelölt sz.-i temetési hely tulajdonosát a temetés
miatt felkereste volna.
Jogsértés hiányában a másodfokú bíróság szerint a
sérelemdíj iránti igény nem volt alapos, így annak
összegszerűségét és a felperes erre vonatkozó
fellebbezését nem kellett vizsgálat tárgyává tennie.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
A felperes felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen a
jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú
ítélet megváltoztatását kérte oly módon, hogy a
sérelemdíj összegét 2 000 000 forintra, ennek 2019.
január 9. napjától számított késedelmi kamatára kérte
felemelni, másodlagosan másodfokú bíróság
utasítását kérte új eljárásra és új határozat hozatalára.
Megsértett jogszabályi rendelkezésként a Ptk. 2:42. §
(2) bekezdését, a 2:51. § (1) bekezdés a) pontját, a
2:51. § (2), a 2:52. § (1), (2) és (3) bekezdését, a
Korm. rendelet 37. § (4) bekezdését, az ORFK
utasítás II. fejezet 1. címének 5. és 6. pontját, a Ttv.
1. § (1), a 19. § (1) és (4), a 20. § (2) és a 24. § (2)
bekezdését és a Pp. 83. § (1) és (2) bekezdését jelölte
meg.
Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős
ítélet hatályában fenntartását kérte.
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A Kúria döntése és jogi indokai
A felülvizsgálati kérelem a következők szerint
alapos.
A Pp. 406. § (1) bekezdése értelmében a jogerős
ítélet felülvizsgálatát az ügy érdemére kiható
jogszabálysértésre, illetve a Kúria közzétett
határozatától
jogkérdésben
való
eltérésre
hivatkozással lehet kérni. Az e tárgyban irányadó
1/2016. (II. 15.) PK vélemény értelmében a
felülvizsgálat rendkívüli perorvoslati jellegéből
következik, hogy a Kúria kizárólag a felülvizsgálati
kérelmet előterjesztő fél által megjelölt, tartalmában
is kifejtett anyagi és eljárásjogi jogszabálysértéseket
vizsgálhatja. A felülbírálat tartalmi és perjogi kereteit
a felülvizsgálati kérelem határozza meg [Pp. 413. §
(1) bekezdés b), c) pont, 1/2016. (II. 15.) PK
vélemény 3., 4.].
A Ttv. 24. § (2) bekezdése értelmében, ha a halál
körülményeinek vizsgálatára hatósági vagy
büntetőeljárás indult, az elhunyt eltemetéséhez,
elhamvasztásához az eljáró hatóság engedélye is
szükséges. A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésére
figyelemmel a rendkívüli halállal kapcsolatos
hatósági eljárás során az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Ákr.)
rendelkezéseit kell alkalmazni. A Korm. rendelet 9.
§ (1) bekezdése szerint a rendkívüli halállal
kapcsolatos hatósági eljárás során – a (2)
bekezdésben foglaltak kivételével – ügyfélnek
kizárólag a halott eltemettetésére köteles személy
minősül, de a (2) bekezdés alapján ügyfélnek kell
elismerni az elhunyt azon közeli hozzátartozóját, aki
ezt kéri.
Az Ákr. az alapelvek között szabályozza, hogy a
hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség,
az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és
a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően jár el
[2. § (2) bekezdés a) pont], valamint, hogy a hatóság
biztosítja az ügyfél számára, hogy jogait és
kötelezettségeit megismerhesse, és előmozdítja az
ügyféli jogok gyakorlását [5. § (2) bekezdés a) pont].
Az ORFK utasítás szintén alapelvi jelleggel
tartalmazza, hogy az eljárás során a rendőri szerv
együttműködik az ügyfelekkel, az eljárást –
különösen a halottszemlét – úgy kell lefolytatni, hogy
az ne sértse a hozzátartozók kegyeleti jogait [II.
fejezet 1. cím 4., 5. pont].
Mindezeknek a jogszabályoknak és egyéb, az
alperesre kötelező előírásoknak az Alaptörvény 28.
cikkének
megfelelő
értelmezése
arra
a
következtetésre vezet, hogy a temetési, hamvasztási
engedélyt tartalmazó határozatot az alperesnek akkor
is közölnie kell az ügyféllel, az ilyen minőségben
jelentkező hozzátartozóval, ha ő csak e határozat
meghozatala után, de még a temetés előtt válik az
eljárásban ügyféllé, hiszen ő maga az engedély
jogosítottja, a temetéssel kapcsolatos ügyintézéshez
szüksége van arra, hogy a hatóság részéről az
engedély megadottnak minősül. A szakszerűség és az
együttműködési kötelezettség követelményének ez a
magatartás felelt volna meg, ez biztosíthatta volna a
felperesnek, hogy a jogait és kötelezettségeit
megismerhesse, így segítette volna az ügyfél
jogainak gyakorlását.
Ehelyett az alperes szóban és sorozatosan hiányosan,
félreérthető tájékoztatás adott a laikus felperesnek. A
felperes 2018. november 9-i jelentkezésekor, amikor

jelezte, hogy az ügyfél jogait kívánja gyakorolni,
nem adott tájékoztatást, hogy a maga részéről a
temetéshez, hamvasztáshoz az engedélyt már kiadta,
hogy a boncolás után megkezdheti a temetés
érdekében
az
intézkedéseket.
Nem
tette
egyértelművé, hogy ehhez nem kell a boncolás
eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet bevárni. Nem
járt utána, hogy a felperes ügyfélkénti
jelentkezésekor a boncolás megtörtént-e már, jóllehet
ezt akár telefonon vagy más elektronikus úton rövid
határidő mellett megtehette volna. A felperest
többszöri érdeklődése ellenére nem figyelmeztette
arra, hogy ha nem jelentkezik az orvostani intézetnél,
édesapját köztemetéssel temetik el. Ez a hanyag
mulasztássorozat vezetett ahhoz, hogy a felperes
édesapját köztemetés keretében elhamvasztották, és
a felperes nem gyakorolhatta a kegyeleti jogát abban
a formában, ahogy ő azt méltónak tartotta. Az
elsőfokú bíróság tehát – szemben a jogerős ítélettel –
helyesen állapította meg a keresettel érvényesített
személyiségi jog megsértését [Ptk. 2:51. § (1)
bekezdés a) pont].
Az alperesnek az előzőekben felhívott jogszabályi
előírásokat sértő magatartása (mulasztása) nemcsak
az eredményét tekintve, hanem jogsértő jellege
alapján is olyan súlyos fokú, hogy a felperes
megalapozottan érvényesített a Ptk. 2:52. §-ában
szabályozott sérelemdíjat. Ennek összegét az
elsőfokú bíróság az ítéletében írtak szerint helyes
mérlegelés útján határozta meg.
Mivel a jogerős ítélet a kifejtett okokból
jogszabálysértő volt, azt a Kúria a Pp. 424. § (3)
bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, és az
elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 405. § (1) bekezdése
folytán alkalmazandó 383. § (2) bekezdése alapján
helybenhagyta.
(Kúria Pfv.III.21.420/2021/4.)
Ha a személyiségi jogaiban megsértett felperes
180
a nemzeti közösségének aktív tagja, akkor az
általa
követelt
sérelemdíj
mértékének

meghatározásakor a jogsértés következményeit is
ennek figyelembevételével kell értékelni, vagyis annak
kell alapvető jelentőséget tulajdonítani, hogy ebben a
szűkebb társadalmi közegben a kifogásolt közlések
miként hatottak a felperes személyének megítélésére
[2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:45. § (2) bek., 2:52. §
(2)–(3) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
A felperes több évtizede él Magyarországon. 2000ben vette fel az S. nevet, korábban az M. nevet
viselte, az üzleti életben „Sz. A.”-ként ismert. A
felperes a nemzeti közösségének aktív tagja, az üzleti
tevékenységének központja egy b.-i ingatlan, ahol
2004 óta arab bútorokkal és festményekkel
kereskedik. Az üzlethelyiséget magában foglaló
épületen a szír zászló, míg az üzlet kirakatában a
jelenlegi szír elnök Bassár el-Aszad portréja látható.
Az üzlet már akkor is működött, amikor a
Magyarország területére érkezett és NyugatEurópába tartó külföldi személyek a Keleti
Pályaudvaron és környékén jelentős számban
föltorlódtak.
A felperessel szemben a rendőrség 2009 januárjában
intézkedett, amikor terrorcselekmény előkészülete

Polgári Szakág
miatt indult nyomozás során házkutatást tartottak
nála. Az intézkedés sajtónyilvánosságot kapott, egy
internetes újság 2009. január 21-én cikket közölt
róla, amelyben a felperest is megszólaltatták.
Az I. rendű alperes 2016 elején az oknyomozó
újságírás támogatásaként mentorprogramot indított,
amelynek kitűzött célja az volt, hogy a jelentkezők
gyakorló újságírók mellett sajátítsák el a szükséges
ismereteket azáltal, hogy publikálható újságcikkek
készítésében vesznek részt. A programban
gyakornokként a III. rendű alperes is részt vett, és
mentorával, az újságíróként dolgozó II. rendű
alperessel közösen feldolgozandó témaként az arab
üzleti érdekeltségek feltérképezését választották. A
III. rendű alperes ennek érdekében az általa
begyűjtött nyilvános adatokat összegezve a cikk
mellékleteként grafikont és térképvázlatot készített.
A II. rendű alperes azt igyekezett felderíteni, hogy az
érintett személyi körből kik azok, akik a legális üzleti
tevékenység
mellett
esetlegesen
illegális
tevékenységben is részt vehetnek.
A II. rendű alperes az általa elkészített és a III. rendű
alperes munkáját is tartalmazó cikk tervezetét (a
továbbiakban: tervezet) 2016. március 25-én a
következő közleménnyel továbbította az I. rendű
alperesnek: „Azt tudni kell a bírálónak, hogy ez nem
cikk, hanem az összegyűjtött infók kézirata!”. A II.
rendű alperes a tervezet megküldése előtt a
publikáláshoz szükséges szakmai ellenőrzést és a
munkáltatója által megkövetelt jogászi szemléletű
vizsgálatot nem végezte, illetve végeztette el. A III.
rendű
alperessel
is
közölte,
hogy
az
együttműködésük eredményeként publikálandó cikk
nem készült.
Az I. rendű alperes 2016 áprilisában – a II–III. rendű
alperesek tudta és beleegyezése nélkül – a II. rendű
alperestől kapott tervezetet közzétette, amely a
felperesről és „Sz. A.”-ról mint két különböző
személyről – egyebek mellett – az alábbi állításokat
tartalmazta:
– „a kétezres évek elején terrorizmussal
összefüggésben volt a rendőrség látókörében” (a
továbbiakban: 1. számú közlés),
– „közvetve vagy közvetlenül, de részt vett az
embercsempészetben” (a továbbiakban: 2. számú
közlés),
– „közülük néhányan már korábban is a hatóságok
(rendőrség, NAV, TEK) látókörében voltak, mert
illegális üzletekhez (cigarettacsempészet, kábítószerkereskedelem) is közük van” (a továbbiakban: 3.
számú közlés),
– „a hatóságok látókörében vannak, … az egyikük S.
S. A.” (a továbbiakban: 4. számú közlés),
– „S.-t 2004-ben a rendőrség egyszer őrizetbe vette,
a lakásán házkutatást tartott és kihallgatta” (a
továbbiakban: 5. számú közlés),
– „S. – részben a múltja, részben az A.-portrés
üzletében tapasztaltak miatt – most is a terrorelhárítás
látókörében van” (a továbbiakban: 6. számú közlés),
– „eredeti neve A. F., eredetileg szunnita volt, később
áttért siának és alavitának, ekkor vette fel az S. a-D.
(magyarra átírva S.) nevet” (a továbbiakban: 7.
számú közlés),
– „A menekültválság alatt S. több embert elszállásolt
a T.-ben, akiket később Nyugat-Európába, többek
között Belgiumba szállítottak” (a továbbiakban: 8.
számú közlés),
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– „az alvilágban jól ismert” (a továbbiakban: 9.
számú közlés),
–
„Sz.
A.
cigarettacsempészetben,
kábítószerüzletben érdekelt, de a migrációs válság
idején teljesen áttért az embercsempészetre” (a
továbbiakban: 10. számú közlés).
A felperes 2017 januárjában szerzett tudomást az I.
rendű alperes által közzétett tervezetről, és 2017.
május 24-én indított pert az alperesek ellen. Az I.
rendű alperes a kereset 2018. január 26-án történt
közlésének másnapján a tervezetet a honlapjáról
törölte, és miután értesült az érintett tartalom
visszakereshetőségéről, 2018. június 15-én az oldal
üzemeltetőjétől kérte annak eltávolítását.
A kereseti kérelem és az alperesek védekezése
A felperes módosított keresetében az 1., 3., 4., 5., 6.
és 7. számú közlés esetében annak megállapítását
kérte, hogy az I. rendű alperes a nyilvánosságra
hozatallal, a II–III. rendű alperesek pedig az I. rendű
alperes részére nyilvánosságra hozatal céljából
történő továbbítással megsértették a jóhírnevét és a
személyes adatok védelméhez való jogát. A 2., 8., 9.
és 10. számú közlés tekintetében a keresete annak
megállapítására irányult, hogy az alperesek
ugyanezen magatartásaikkal megsértették a
jóhírnevét. Emellett kérte az alpereseknek a további
jogsértéstől való eltiltását, valamint 2 000 000 forint
sérelemdíj és annak 2016. május 1-jétől járó
késedelmi kamatainak egyetemleges megfizetésére
kötelezését.
Az I. rendű alperes érdemi ellenkérelmében a 2., 7.,
8. és 10. számú közlés vonatkozásában a jóhírnév
megsértését, míg a 4., 5., 6. és 7. számú közlés
kapcsán a személyes adatok védelméhez való jog
megsértését elismerte. A sérelemdíj mértékét
eltúlzottnak tartotta. Egyebekben a kereset
elutasítását kérte.
A II–III. rendű alperesek érdemi ellenkérelme a
kereset teljes elutasítására irányult.
Az első- és a másodfokú ítélet
Az elsőfokú bíróság – a másodfokú bíróság
2.Pf.20.641/2019/3/II. számú hatályon kívül helyező
végzése folytán megismételt eljárásban meghozott –
ítéletével megállapította, hogy az I. rendű alperes az
1., 4., 5., 6. és 7. számú közlés nyilvánosságra
hozásával megsértette a felperes személyes adatainak
védelméhez
fűződő
személyiségi
jogát.
Megállapította továbbá, hogy az I. rendű alperes a
valótlan tartalmú 7., 8. és 10. számú közlés
nyilvánosságra hozásával megsértette a felperes
jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát. Az I. rendű
alperest a felperes személyiségi jogainak további
megsértésétől eltiltotta. Kötelezte az I. rendű alperest
300 000 forint sérelemdíj és 2016. május 1-jétől járó
késedelmi kamatának a felperes javára történő
megfizetésére. Ezt meghaladóan a keresetet
elutasította.
Döntését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:43. § e) pontjára,
a 2:45. § (2) bekezdésére, a 2:51. § (1) bekezdés a)
és b) pontjára, 2:52. §-ára, a 6:48. § (1) bekezdésére
és 6:532. §-ára alapította.
A felperes személyes adatok védelméhez való
jogának I. rendű alperes általi megsértését a 4., 5., 6.
és 7. számú közlés esetében az I. rendű alperes
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elismerésére tekintettel állapította meg. Ugyanezen
jogsértést az 1. és 3. számú közlésnél azért tartotta
megállapíthatónak, mert álláspontja szerint az
azokban feltüntetett adatok nyilvánosságra hozatala
a felperes magánéletébe való indokolatlan és
szükségtelen
beavatkozásnak
minősült.
Hangsúlyozta, hogy bár a tervezet közvetett tárgya, a
hatóságoknak a migrációs válsággal kapcsolatba
hozott veszélyre való felkészültsége kiemelt
érdeklődésre számot tartó közügynek tekinthető, ez a
tájékoztatás
iránti
igény
konkrét
nevek
nyilvánosságra hozatala nélkül is kielégíthető lett
volna.
A felperes jóhírneve I. rendű alperes általi
megsértését a 2., 7., 8. és 10. számú közlés
vonatkozásában az I. rendű alperes elismerésére
figyelemmel állapította meg. Az e személyiségi jog
megsértésének
megállapítása
iránti
kereset
elutasítását az 1., 3., 4., 5., 6. és 9. számú közlés
tekintetében a következőkkel indokolta. Figyelembe
vette azt a felperes által is beismert tényt, hogy vele
szemben rendőri intézkedésre került sor, amelynek
során a rendőrség terrorcselekmény miatt fegyvert és
robbanóanyagot keresett nála a házkutatás
alkalmával. Ehhez képest az intézkedés időpontjának
téves megjelölését – a tartalom egészére és a
közzététel idejére is tekintettel – lényegtelen
tévedésnek tartotta. Az 1., 3., 4. és 6. számú
közlésben megjelent „hatósági, terrorelhárítási
látókör” kifejezés értelmezésével kapcsolatban
egyetértett az I. rendű alperessel abban, hogy az nem
szükségszerűen
potenciális
elkövetőkénti
azonosításra utal. Ebből a szempontból lényegesnek
tartotta, hogy a felperes az üzletének elhelyezkedése,
importtevékenysége és az üzlet külső megjelenése
miatt is szükségszerűen felkeltette a hatóságok
figyelmét. A múltbeli, nem vitatott rendőri
intézkedés alapján is megalapozottnak tartotta azt a
következtetést, hogy a felperes a hatóságok
látókörében áll, mivel potenciálisan kapcsolatba
kerülhet olyan személyekkel, akik a hatóságok
számára figyelmet érdemelnek. A 9. számú közlést
illetően az alperesek részéről bizonyítottnak találta,
hogy „Sz. A.”-t korábban kifejezetten veszélyes
bűnelkövetőként azonosították.
A további jogsértéstől való eltiltást azzal indokolta,
hogy a kifogásolt tartalom felett az I. rendű alperes
rendelkezik.
A sérelemdíj mértékének meghatározásakor
értékelte, hogy a felperes saját elmondása szerint egy
jól körülhatárolható üzleti világban tevékenykedik,
és az ismerősei, üzletfelei a sérelmezett állítások
valótlanságával tisztában vannak. Az I. rendű alperes
honlapjának
látogatottsági
adatai
alapján
megállapította, hogy a kifogásolt tartalom jelentős
nyilvánosságot nem kapott. Figyelembe vette azt is,
hogy az I. rendű alperes haladéktalanul intézkedett az
elérhetőség megszüntetése iránt. Jelentőséget
tulajdonított továbbá annak, hogy a felperessel
szembeni rendőri intézkedésről, esetleges alvilági
kapcsolatairól korábban is jelent meg adat a
nyilvánosság előtt.
A II. rendű alperessel szemben előterjesztett kereset
elutasítását azzal indokolta, hogy a II. rendű alperes
nem csupán nem bírt tudomással a nyilvánosságra
hozatalról, de kifejezetten rögzítette is annak
tilalmát, amikor azt maga is az összegyűjtött

információk kéziratának minősítette. Mivel pedig a
III. rendű alperes tevékenysége nyilvánosan elérhető
adatok összegyűjtésében és összegzésében, továbbá
azok szemléltetésében merült ki, ezért a keresetet az
ő vonatkozásában is megalapozatlannak találta.
A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletének nem
fellebbezett – a felperes személyes adatok
védelméhez való joga, valamint a 7., 8. és 10. számú
közlés esetében a jóhírneve megsértésének
megállapítására, az I. rendű alperesnek a további
jogsértéstől való eltiltására és 300 000 forint
sérelemdíj kötelezésére vonatkozó – rendelkezését
nem érintette, fellebbezett rendelkezését részben
megváltoztatta, és megállapította, hogy az I. rendű
alperes az 1., 2., 3. és 6. számú közlésben foglalt
valótlan tények állításával is megsértette a felperes
jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát; az I. rendű
alperes által a felperes részére fizetendő sérelemdíj
összegét 1 500 000 forintra felemelte. Egyebekben a
per főtárgya tekintetében az elsőfokú bíróság
ítéletének fellebbezett rendelkezését helybenhagyta.
Mindenekelőtt rögzítette, hogy bár az I. rendű alperes
a 2. számú közlés vonatkozásában is elismerte a
jogsértést, és erre ítéletének indokolásában az
elsőfokú bíróság is utalt, a jogsértést mégsem
állapította meg. Emiatt erről az elsőfokú ítélet
részbeni megváltoztatása körében rendelkezett.
A keresetben ugyancsak jóhírnevet sértőként
feltüntetett 1., 3. és 4. számú közlést ténylegesen
azonos jelentéstartalmúnak tartotta. Az írásnak a PK
12. számú állásfoglalás szerinti értelmezése alapján
egyértelműnek minősítette: a felperes személyének a
hatóságok látókörében való szerepeltetése azt
közvetíti az átlagolvasó számára, hogy a felperes
jogellenes
tevékenységet
folytat,
így
cigarettacsempészetet,
kábítószer-kereskedelmet
vagy a terrorizmus valamilyen módon való
támogatását. Érvelése szerint ezek a közlések a
felperesnek a jogellenes saját cselekményei okán a
hatóságok általi fokozott megfigyelését állítják.
Ehhez képest pusztán abból a tényből, hogy
korábban a felperes lakóhelyén házkutatást tartottak,
nem tartotta levonhatónak a felperes által folytatott
illegális tevékenységre vonatkozó következtetést.
Emiatt,
a
szóban
forgó
tényállítások
valóságalapjának az I. rendű alperes általi
bizonyítottságának hiányára tekintettel a jóhírnév
megsértését ebben a körben is megállapította.
Ezzel szemben az 5. számú közlés esetében a
keresetet elutasító elsőfokú ítéleti rendelkezés
helybenhagyását azzal indokolta, hogy az I. rendű
alperes valótlan tényt nem állított.
A 6. számú közlést szintén tényállításnak minősítette,
de annak valóságát az I. rendű alperes részéről nem
találta bizonyítottnak. Álláspontja szerint abból a
tényből, hogy a felperes lakóhelyén évekkel
korábban házkutatást tartottak, és az üzletében el-A.
portré került kihelyezésre, nem következik, hogy a
felperes a terrorelhárítás látókörében van. A közlés
jelentéstartalmát itt is abban határozta meg, hogy a
felperest potenciális jogellenes cselekmény miatt
figyelik. Erre tekintettel a jóhírnév megsértését
állapította meg.
A 9. számú közlés vonatkozásában egyetértett az
elsőfokú bíróság által kifejtett indokokkal, ezért a
keresetet elutasító ítéleti rendelkezést helybenhagyta.
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A sérelemdíj mértékével összefüggésben értékelte,
hogy a felperes nem minősül közéleti szereplőnek, és
a magánéletével kapcsolatosan olyan jellegű
adatokat tettek közzé, és olyan valótlanságokat
állítottak, amelyek mind a saját személyében, mind
abban a közegben, amelyben származása okán is
aktív életet él, súlyos hátrányokkal jártak.
Figyelemmel volt arra, hogy mind a felperes
előadása, mind az indítványára kihallgatott tanú
vallomása
szerint
ebben
a
közegben
megbotránkozást váltott ki a felperes hitének
megváltoztatására vonatkozó valótlan állítás. Ezt az
ember személyes énjének egyik legbelső
aspektusával kapcsolatos valótlan állítást olyannak
tekintette, mint ami köztudomásúan súlyos
hátrányokat okoz az érintettnek. Emellett a
sérelemdíj mértékének jelentős felemelését azzal
indokolta, hogy a felperessel kapcsolatban valótlanul
állították súlyos bűncselekmények elkövetését. A
fellebbezésben kért további, a keresettel egyező
marasztalást azért mellőzte, mert az I. rendű alperes
a felperes jelzését követően a sérelmezett közléseket
tartalmazó írást az internetes oldaláról haladéktalanul
eltávolította, és az írás egyéb módon való
elérhetőségének megszüntetése érdekében is eljárt.
Figyelembe vette továbbá, hogy az oldalt felkeresők
száma csekély volt, jóllehet az információ egyéb úton
való elterjedése – különösen egy kisebb közösségben
jól ismert személy esetében – független a tényleges
megtekintési számtól.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
A jogerős ítélet ellen az alperesek terjesztettek elő
felülvizsgálati kérelmet, amelyben annak részbeni, a
jóhírnév megsértésének a 2. számú közlés esetében
való megállapítását meghaladó hatályon kívül
helyezését és az elsőfokú bíróság ítéletének – a II–
III. rendű alpereseket megillető elsőfokú perköltség
összegére is kiterjedő – helybenhagyását kérték.
Megsértett
jogszabályhelyként
a
polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 279. § (1) bekezdését, valamint a
Ptk. 2:45. § (2) bekezdését és a 2:52. § (2)–(3)
bekezdéseit jelölték meg.
A Kúria döntése és jogi indokai
A felülvizsgálati kérelem részben megalapozott.
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 271. § (1)
bekezdés c) pontja értelmében nincs helye
felülvizsgálatnak a jogerős határozatnak csupán a
kamatfizetésre, illetve a perköltségre vonatkozó
rendelkezései ellen. Mivel a II–III. r. alperesek
felülvizsgálati kérelme kizárólag a jogerős ítéletnek
a javukra megítélt elsőfokú perköltség összegének
leszállításáról szóló rendelkezése ellen irányult, ezért
ebben a körben felülvizsgálatnak nem lehetett helye.
A Kúria a régi Pp. 275. § (2) bekezdése szerint a
felülvizsgálati kérelem keretei között eljárva, a
felülvizsgálati eljárás eredményeként azt állapította
meg, hogy a jogerős ítélet felülvizsgálati kérelemmel
támadott rendelkezése sérti a régi Pp. 206. § (1)
bekezdését, a Ptk. 2:45. § (2) bekezdését, valamint a
2:52. § (2) és (3) bekezdését.
A felülvizsgálati kérelem alapján a következő
kérdésekben kellett állást foglalni: egyrészt az 1., 3.
és 6. számú közlés sérti-e a felperes jóhírnevét,
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másrészt a másodfokú bíróság részéről indokolt volte a felperes javára megítélt sérelemdíj összegének
300 000 forintról 1 500 000 forintra való felemelése.
Az előbbi jogkérdéshez kapcsolódóan az alperesek
megsértett jogszabályhelyként a jóhírnévhez való
jogról rendelkező Ptk. 2:45. § (2) bekezdése mellett
a Pp. 279. § (2) bekezdését jelölték meg. Ez az
eljárásjogi jogszabályhely – a Pp. 629. §-ában és 630.
§ (1) bekezdésében meghatározott – időbeli hatályára
tekintettel nem volt alkalmazható, a perben még a
régi Pp. rendelkezései voltak irányadók. Mivel
azonban a felülvizsgálati kérelemben tartalmilag
helyesen történt hivatkozás a jogszabálysértés
tényére, és csak a megsértett jogszabályhely
megjelölése volt téves, ezért a régi Pp. 272. § (3)
bekezdése szerint a fentiek ellenére sem volt
akadálya annak, hogy a Kúria az ugyancsak a
bizonyítás eredményének mérlegeléséről szóló,
azonos tartalmú régi Pp. 206. § (1) bekezdésének
megsértését vizsgálja.
Az 1., 3. és 6. számú közlés esetében mindkét fokú
bíróság abból indult ki, hogy azok ténylegesen
azonos vagy legalábbis hasonló jelentéstartalommal
bírnak, és ezzel a felülvizsgálati kérelmükben az
alperesek is egyetértettek. Mindhárom tényállítás
ugyanis arra vonatkozó utalást tartalmaz, hogy a
felperes különböző okokból a hatóságok látókörében
volt, illetve van. Mindez – a felülvizsgálati
kérelemben előadottaknak megfelelően – nem jelenti
annak hamis látszatának keltését, hogy a felperes
ellen büntetőeljárás van folyamatban, de – ahogyan a
jogerős ítélet indokolása is rögzíti – a felperesnek a
hatóságok
általi
fokozott
megfigyelésével
azonosítható. A másodfokú bíróság a szóban forgó
közlések értelmezésekor abban sem tévedett, hogy
azok a fokozott megfigyelés okaként kivétel nélkül
valamely jogellenes tevékenység folytatását jelölik
meg. A felperest – a felülvizsgálati kérelemmel nem
érintett 2. számú közlésben szerepeltetett
embercsempészet
mellett
–
terrorizmussal,
cigarettacsempészettel
és
kábítószerkereskedelemmel hozzák kapcsolatba. Ennélfogva
az alperesek alaptalanul vitatták a tényállítások sértő
jellegét. Az 1. számú közlés tekintetében ugyanakkor
a másodfokú bíróság tévesen állapította meg, hogy
annak valóságtartalma bizonyítatlan maradt. E
tényállítás jóhírnevet sértőnek a másodfokú bíróság
álláspontja szerint sem tekinthető 5. számú közlésben
foglaltakon alapul. Azok szerint a felperest „2004ben a rendőrség egyszer őrizetbe vette, a lakásán
házkutatást tartott és kihallgatta”. Ezekből – az
időpont kivételével – az alperesek által a perben
csatolt okirat (újságcikk) tartalmával bizonyított és a
felperes beismerése folytán is valónak elfogadott
tényekből levont következtetésnek minősül az, hogy
a felperes „a kétezres évek elején terrorizmussal
összefüggésben volt a rendőrség látókörében”.
Ehhez képest az értelmezés során a bíróságok által
már felhívott, a személyiségi jogi perekben is
megfelelően alkalmazandó PK 12. számú
állásfoglalás II. pontjára figyelemmel az időpont
téves megjelölése – ahogyan arra az elsőfokú bíróság
is helyesen utalt – olyan, a felperes megítélése
szempontjából
közömbös
pontatlanságnak,
lényegtelen tévedésnek számít, amelynek a kereset
megalapozottságának vizsgálatakor jelentőséget
tulajdonítani nem lehetett. A másodfokú bíróság

Polgári Szakág

1046
ugyanakkor helyesen állapította meg, hogy az I.
rendű alperes a 3. és 6. számú közlés valóságát nem
bizonyította, sem a cigarettacsempészet és
kábítószer-kereskedelem miatti korábbi, sem a
terrorelhárítás
általi
jelenlegi
fokozott
megfigyelésének tényét alátámasztó bizonyítékot
nem szolgáltatott. Mindezek alapján a jogerős
ítéletnek a felperes jóhírnevének megsértését az 1.
számú közlés tekintetében megállapító rendelkezése
sérti a régi Pp. 206. § (1) bekezdését és a Ptk. 2:45. §
(2) bekezdését.
A másodfokú bíróság a sérelemdíj mértékének
meghatározásakor a régi Pp. 206. § (1) bekezdés
sérelmének megfeleltethető bizonyítékmérlegelési
hibát nem vétett. E döntésének oka – a felülvizsgálati
kérelemben előadottakkal szemben – nem a
bizonyítékok felülmérlegelése, és arra tekintettel az
adott körben lényeges tények eltérő megállapítása,
hanem az elsőfokú eljárásban már feltárt hátrányok
jelentőségének eltérő megítélése volt. Ez pedig – a
felülvizsgálati kérelemben a jogszabályi rendelkezés
tartalmán keresztül sem hivatkozott régi Pp. 206. §
(3) bekezdése mellett – a Ptk. 2:52. § (2) és (3)
bekezdésének alkalmazását jelentette. Emiatt a
felülvizsgálat alapjául is ezek az anyagi jogi
jogszabályhelyek szolgáltak.
A felperest arra tekintettel illette meg sérelemdíj,
hogy az I. rendű alperes a keresetben feltüntetett
közlések nyilvánosságra hozatalával a jóhírnevét és a
személyes adatainak védelméhez való jogát is
megsértette. A másodfokú bíróság az elsőfokú
bíróság által megállapított sérelemdíj összegének
jelentős felemelését a felperest ért súlyos
hátrányokkal indokolta. Ezzel kapcsolatban abból a
tényből kellett kiindulni, hogy a több évtizede
Magyarországon
élő
felperes
a
nemzeti
közösségének aktív tagja. Éppen ezért a jogsértés
következményeit is ennek figyelembevételével
kellett értékelni, vagyis annak kellett alapvető
jelentőséget tulajdonítani, hogy ebben a szűkebb
társadalmi közegben a szóban forgó közlések miként
hatottak a felperes személyének megítélésére.
Ennélfogva a jogsértésnek a sértettre és környezetére
gyakorolt hatásának – mint a Ptk. 2:52. § (3)
bekezdésében meghatározott szempontok egyikének
– vizsgálatakor sem lehetett meghatározó, hogy a
kifogásolt tartalom – az I. rendű alperes honlapjának
látogatottsági adatai szerint – az eltávolításáig
szélesebb körű nyilvánosságot nem kapott. Az adott
nemzeti közösséghez tartozó és a felperest jól ismerő
tanú vallomása szerint a közösségen belül nagyobb
visszhangja volt a felperesre vonatkozó állításoknak.
Azok közül a leginkább sérelmesnek a felperes
vallási hovatartozásának megváltoztatásáról, az
„áttéréséről” szóló állítást nevezte. A tanúvallomás
ugyanakkor a felperesnek azt az előadását is
alátámasztotta, hogy a felperes ismerősei és
üzletfelei
tisztában
voltak
az
állítások
valótlanságával. Ehhez képest a tanú is csak az
állítások lehetséges negatív hatásairól, azoknak az
említett közösségen belüli ellentétek kiélezésére való
alkalmasságáról számolt be. Nem volt figyelmen
kívül hagyható az sem, hogy a felperessel szemben a
terrorcselekmény előkészülete miatt folytatott
nyomozás során foganatosított házkutatás már
korábban sajtónyilvánosságot kapott. A felróhatóság
mértékének értékelésekor pedig mindkét fokú

bíróság helyesen tulajdonított jelentőséget annak a
ténynek, hogy az I. rendű alperes a felperes jelzését
követően nyomban intézkedett a sérelmezett tartalom
eltávolításáról és az egyéb módon való
elérhetőségének megszüntetéséről. A felülvizsgálati
kérelemben előadottakkal szemben viszont
semmiféle befolyása nem lehetett a sérelemdíj
összegére annak, hogy a felperes egyéb jogvédelmi
eszközöket nem vett igénybe, és a perben egyezség
megkötésére nem volt hajlandó. Mindezek
figyelembevételével a Kúria a sérelemdíj mértékét
600 000 forintban állapította meg, és ennek
megfelelően határozott a jogerős ítéletnek a Ptk.
2:52. § (2) és (3) bekezdését sértő rendelkezésének
hatályon kívül helyezéséről, valamint az elsőfokú
ítélet
fellebbezett
rendelkezésének
megváltoztatásáról.
A Kúria a kifejtettekre figyelemmel a jogerős ítélet
felülvizsgálattal támadott rendelkezését részben – az
I. rendű alperes által a felperes részére fizetendő
perköltségre és az eljárási illeték viselésére is
kiterjedően – hatályon kívül helyezte, az elsőfokú
ítéletnek a „kétezres évek elején terrorizmussal
összefüggésben volt a rendőrség látókörében”
közléssel
kapcsolatos
keresetet
elutasító
rendelkezését helybenhagyta. A felperesnek
fizetendő sérelemdíj összegének vonatkozásában az
elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és azt 600 000
forintra emelte fel. Egyebekben a jogerős ítéletet
hatályában fenntartotta.
(Kúria Pfv.IV.20.963/2021/6.)
Közérdekű adatok kiadása iránti perben a
181
közérdekű adat nyilvánossága a főszabály, de
törvényben meghatározott okokból kivételesen
lehetséges az adatok nyilvánosságának korlátozása. A
megtagadás okát az adatkezelő köteles bizonyítani, és
biztosítani kell a bírósági felülvizsgálat lehetőségét.
Amennyiben a korlátozás törvényben rögzített
feltételei megvalósulnak, a közérdekű adat kiadását
további mérlegelés nélkül meg kell tagadni [2011. évi
CXII. törvény (Infotv.) 3. § 5. és 6. pont, 26. § (1) bek.,
27. § (2) bek. b), e), f) pont; 2009. évi CXXII. törvény
7/I. § (1) bek., 1. melléklet 7. pont].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
A felperes országgyűlési képviselő, az alperes a
Magyar Állam mint egyedüli részvényes
tulajdonában álló, vagyonkezelői fő tevékenységet
végző részvénytársaság. A felperes 2020. május 11én kelt és 3 nappal később elektronikus levélben
kézbesített adatkiadási kérelemmel fordult az
alpereshez. A kérelemben a következő adatok
kiadását kérte a megadott elektronikus címére:
1. Az O. G. Nyrt. valamint az S. E. M. mint eladók
és az M. M. V. M. Zrt. (a továbbiakban M. Zrt.) mint
vevő által az M. E. Zrt. 72,66%-os közvetett tulajdoni
hányadának átruházása tárgyában 2019. december
23-án aláírt adásvételi szerződés másolatát;
2. az 1. pontban hivatkozott szerződés aláírására
felhatalmazást adó igazgatósági határozatnak,
valamint az M. Zrt. Igazgatósága részére e tárgyban
készített előterjesztésnek és az előterjesztés
mellékleteinek másolatát;
3. az 1. pontban hivatkozott tranzakció zárásáról
szóló jegyzőkönyv másolatát;
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4. az 1. pont szerinti szerződés szerinti vételár
megállapítására felkért, az M. Zrt. 2020. március 26án közzétett közleményében is hivatkozott
„független nemzetközi tanácsadó cég által végzett,
üzleti tervből kiinduló vállalatértékelés” elvégzése
érdekében a „független nemzetközi tanácsadó
céggel” megkötött szerződés másolatát;
5. az M. Zrt. 2020. március 26-án közzétett
közleményében
is
hivatkozott,
„független
nemzetközi tanácsadó cég által végzett, üzleti tervből
kiinduló vállalatértékelés” másolatát.
Az alperes részéről előbb póthatáridőt kértek, majd
2020. július 7-én a kiadni kért dokumentumok adatait
részben (egyes részeket kitakarva) közölte a
felperessel.
Az alperes mint az ország energia ellátását biztosító,
köztulajdonban
álló
gazdasági
társaság,
villamosenergia-termelési
és
kapcsolódó
vagyonkezelői feladatokat lát el, kiemelt feladatai
közé tartozik a villamosenergia-termelés biztosítása
és gazdálkodásának kezelése. Az M. E. Zrt.
megvásárlása az alperes elsődleges és kiemelt céljai
körébe esik. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Főosztálya határozatában az M. E. Zrt. által
üzemeltetett rendszerelemet nemzeti létfontosságú
rendszerelemmé jelölte ki a Létfontosságú Magyar
Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport által
a koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges
további intézkedésekről szóló 1101/2020. (III. 14.)
Korm. határozat 3. a) pontja alapján. A
nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és
létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.)
Korm. határozat 2.4. pontja alapján az M. Zrt. és
tagvállalatai nemzetbiztonsági védelem alá eső
szervnek minősülnek.
A felperes keresete és az alperes ellenkérelme
A felperes keresetében az eredménytelenül igényelt
adatok rendelkezésre bocsátására kötelezését kérte az
alperesnek azzal, hogy az 1., 2., 4. és 5. számú
kérelmével kiadni kért adatokat csak a személyes
adatok felismerhetetlenné tételével küldje meg
részére az alperes. A 3. számú kérelmében szereplő
tranzakciózárási jegyzőkönyvet az igényelt
tartalommal megküldöttnek tekintette. Keresetének
jogalapjaként
hivatkozott
az
információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 3. § 5. pontjára, 28., 29., 30. és 31. §-aira,
továbbá az Alaptörvény 39. cikkének (2)
bekezdésére. Kiemelte: az alperes közvagyonnal
gazdálkodó, közfeladatot ellátó, országos hatáskörű,
100%-os állami tulajdonban álló gazdálkodó
szervezet, az állam vállalkozói vagyonával
kapcsolatos adatok pedig közérdekű adatnak
minősülnek. Keresetlevelében felhívta az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 5. § (2)
bekezdését azzal, hogy az állami vagyonnal
gazdálkodó vagy azzal rendelkező szerv vagy
személy a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
törvény szerint közfeladatot ellátó szervnek vagy
személynek minősül.
Az alperes a kereset elutasítását kérte. Előadta, hogy
a felperes adatkiadási kérelmét a törvényi korlátok
között teljes mértékben teljesítette. Álláspontja
szerint jogszabály tiltja el a kiadni kért szerződés
teljes kiadásától, a felperes kérelmének csak a

1047
részben kitakart tartalommal tudott eleget tenni. A
kiadást korlátozó jogszabályként megjelölte az
Infotv. 27. § (2) bekezdés b), e), f) pontját, valamint
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény (a továbbiakban: Kgt.) 7/I. § (1), (2) és (3)
bekezdését. Hivatkozott arra is, hogy az Infotv. 27. §
(5) és (6) bekezdése a döntéselőkészítő anyagok
körét mint a nyilvánosságra hozatali kötelezettség
alóli kivételt tartalmazza, 10 évben meghatározva az
iratkiadás megtagadásának időtartamát. Hivatkozott
továbbá arra, hogy amennyiben a döntéselőkészítésre
vonatkozó rendelkezések, az Infotv. 27. § (5) és (6)
bekezdése nem lenne alkalmazható, akkor az Infotv.
30. § (5) bekezdése és a Kgt. 7/I. § (2) és (3)
bekezdése alapján a felperes keresetében kiadni kért
adatok már kifejezett törvényi tiltás nélkül sem
nyilvánosak. Az alperes kiemelten hivatkozott a Kgt.
1. számú törvényi mellékletének 7. pontjára azzal,
hogy a társaság stratégiájában szereplő kiemelt célok
megvalósításával kapcsolatos szerződések üzleti,
pénzügyi, műszaki adataira nézve a meghatározott
adatfajták tekintetében az adatkezelőt a jogszabály
kötelezi arra, hogy az adatok kiadását korlátozza, és
rögzíti, hogy azok nem ismerhetők meg, vagyis a
nyilvánosság számára nem kiadhatók. A „teljesség
kedvéért” hivatkozott a Kgt. 7/I. § (2) és (3)
bekezdésére is azzal, hogy ezek a rendelkezések
tartalmazzák az ún. közérdekűségi tesztet, amely a
törvényileg tiltott adatkiadás körén túl is kötelezik az
adatkezelőt annak mérlegelésére, hogy a közérdekű
adatok kiadását megtagadja. Összességében előadta,
hogy az M. E. Zrt. megvásárlása az elsődleges és
kiemelt céljai (az ország energia-ellátásának
biztosítása) körébe esik, ezért a perbeli szerződésben
szereplő műszaki, pénzügyi és üzleti adatok törvény
rendelkezése alapján 15 évig nem hozhatók
nyilvánosságra, titkosan kezelendők. Kiemelte azt is,
hogy az M. Zrt. és tagvállalatai nemzetbiztonsági
védelem alá eső szervnek minősülnek, ezért ezen
védett szerveknél kötelező érvényesíteni a
nemzetbiztonsági szempontokat. Csatolta az
Alkotmányvédelmi Hivatal állásfoglalását is, amely
előírja az M. Zrt. mint nemzetbiztonsági védelem
alatt álló szerv tevékenységi körében felmerülő,
védendő adatkörökbe tartozó információk védelmét.
Az első- és a másodfokú ítélet
Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest,
hogy 15 napon belül közölje a felperes megadott email címére megküldve az O. G. Nyrt., valamint az
S. E. M. mint eladók és az M. Zrt. mint vevő által az
M. E. Zrt. 72,66%-os közvetett tulajdoni hányadának
átruházása tárgyában 2019. december 23-án aláírt
adásvételi szerződés másolatát; továbbá annak 3., 4.,
7. számú mellékleteit és a 6. számú mellékletből a
szállítók adatait; az 1. pontban hivatkozott szerződés
aláírására
felhatalmazást
adó
igazgatósági
határozatnak, valamint az M. Igazgatósága részére e
tárgyban készített előterjesztésnek és az előterjesztés
mellékleteinek másolatát; az 1. pont szerinti
szerződés szerinti vételár megállapítására felkért, az
M. Zrt. 2020. március 26-án közzétett
közleményében is hivatkozott „független nemzetközi
tanácsadó cég által végzett, üzleti tervből kiinduló
vállalatértékelés” elvégzése érdekében a „független
nemzetközi
tanácsadó
céggel”
megkötött
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szerződésből a megbízási díj összegét; az M. Zrt.
2020. március 26-án közzétett közleményében is
hivatkozott „független nemzetközi tanácsadó cég
által
végzett,
üzleti
tervből
kiinduló
vállalatértékelés” másolatát – a kapcsolattartó
személyének megnevezése nélkül. Ezt meghaladóan
a keresetet elutasította és az alperest perköltség
megfizetésére kötelezte.
Az elsőfokú bíróság ítéletének indokolásában
kifejtette, hogy a felperes adatkiadási kérelme
alkotmányos
alapjogon
alapul,
közpénz
felhasználásával kapcsolatos adatigénylés, az alperes
100%-os állami tulajdonban áll, közpénzből
gazdálkodik, az adásvételi szerződés közpénzre
vonatkozó kötelezettségvállalással jár, illetve a
döntés előkészítésére vonatkozó adatok kiadását
kérte a felperes. Megállapította, hogy a kiadni kért
adatok közérdekű adatok, az alperes a Kgt. hatálya
alá tartozik, miután az M. E. Zrt. az ország
energiaellátásának egyik legfontosabb eleme.
Az elsőfokú bíróság a perbeli jogvitát a Fővárosi
Ítélőtábla 32.Pf.20.718/2019/11. számú ítéletében
foglalt szempontok alapján bírálta el. Álláspontja
szerint abban a kérdésben kellett állást foglalni az
Infotv. 27. § (3) bekezdésének és a Kgt. 7/I. §-ának
egybevetésével, hogy az alperes az általa kitakart
adatok tekintetében bizonyította-e, hogy azok olyan
üzleti titkokat, műszaki, szervezési ismereteket
tartalmaznak, amelyek megismerése aránytalan
érdeksérelmet okozna, illetve indokolatlan előnyt
jelentene a versenytársainak az általa megjelölt okok
miatt. Az elsőfokú bíróság ítélete szerint az üzleti
titok megalapozott nyilvánosság korlátozási ok lehet
ugyan, az alperes által hivatkozott jogszabályi
rendelkezésekből
és
a
projekt
céljának
megjelöléséből
azonban
önmagában
nem
következik, hogy a kért adatok megismertetését
üzleti titokra hivatkozással megtagadhatja. Kiemelt
értékelési szempontnak találta azt, hogy a perbeli
szerződés közpénz felhasználására vonatkozik, az
Alaptörvény rendelkezésére figyelemmel kiemelt
jelentősége van a közpénzek felhasználása
ellenőrizhetőségének, a közpénzzel összefüggően
szerződő gazdasági társaságnak számolnia kell a
nyilvánossággal. Csak az olyan információk
nyilvánosságra hozatalát nem kell elviselnie az
alperesnek, amely üzleti tevékenységében aránytalan
sérelmet okozna. Ilyen körbe tartoznak: a szellemi
tulajdonjog
sérelme
vagy
olyan
adatok
nyilvánosságra kerülése, amelyek a gazdasági
társaságot kiszolgáltatottá tennék az üzleti
partnereknek, versenytársaknak, a versenytársaknak
indokolatlan előnyt biztosítanának, illetve a projektet
indokolatlanul nagy kockázatnak tennék ki, ami által
reális veszély annak veszteségessé válása.
Alkotmánybírósági határozatokra [21/2013. (VII.
19.) AB határozat, 6/2016. (III. 11.) AB határozat]
hivatkozással kiemelte, hogy részletesen, az adatok
típusától függően kell vizsgálni egyrészt azt, hogy a
kért adat üzleti titoknak minősül-e, illetve azt, hogy a
nyilvánosságra hozatal
az
alperes
üzleti
tevékenységére aránytalan sérelmet jelentene-e.
Alapelvként rögzítette, hogy az Infotv. 30. § (5)
bekezdése alapján szükséges a közérdekű adatok
megismeréséhez fűződő közérdeket összemérni a
nyilvánosság korlátozásához fűződő közérdekkel, és

ennek során a nyilvánosságot korlátozó szabályokat
megszorítóan kell értelmezni.
A Fővárosi Ítélőtábla fenti határozata alapján
hangsúlyozta, hogy a Kgt. 7/I. § (1) bekezdése
alapján a nyilvánosság korlátozás szükségességét
mérlegelni kell a törvényben meghatározott célok
érvényesülése érdekében. Nem elegendő az, hogy a
kért adat a törvény melléklete szerinti tárgykörbe
tartozik, ezért a Kgt. melléklete nem igazolja
valamennyi kért közérdekű adat nyilvánosságának
korlátozását.
Az elsőfokú bíróság rögzítette, hogy a kiadni kért
dokumentumokban rögzített adatok a Kgt. 7/I. § (1)
bekezdésében rögzített adatcsoportba tartoznak, ezen
belül is két külön csoportba, mivel a Kgt.
különbséget tesz egyrészt a törvény 1. számú
mellékletében szereplő szerződés üzleti, pénzügyi,
műszaki adatai, valamint ezen szerződésnek az
előkészítésével, létrejöttével kapcsolatban a döntés
megalapozását szolgáló üzleti, pénzügyi, műszaki
adatok között, ez utóbbiak korlátozhatósága körében
az Infotv. 27. § (2) bekezdés b), e), f) pontjaira utal.
Mindezekre tekintettel az 1. számú melléklet 7.
pontja szerint a társaság stratégiájában szereplő
kiemelt
cél
megvalósításával
kapcsolatos
szerződésnek a tulajdoni hányadot átruházó
adásvételi szerződés (1. számú kérelem) tekinthető,
az adatkiadási kérelemmel érintett további iratok
döntéselőkészítő, a szerződéskötés megalapozását
szolgáló iratok. Ez utóbbiak esetében a törvényi
rendelkezésből következően szükségesnek találta
vizsgálni, hogy nemzetbiztonsági, központi pénzügyi
vagy
külügyi
érdekből
korlátozható-e
a
megismerésük.
A vizsgálat kiindulópontjaként azt is rögzítette, hogy
a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő
alkotmányos jogot törvényben is kizárólag
alkotmányos jog védelme érdekében lehet
korlátozni, így a Kgt. 1. számú melléklet 7. pontjában
rögzített, a társasági stratégiájában szereplő kiemelt
cél megvalósításával kapcsolatos szerződés üzleti,
pénzügyi, műszaki adat kiadása is abban az esetben
korlátozható, ha azt valamilyen alkotmányos
védelmen alapuló védendő érdek indokolja.
Mindezek alapján az elsőfokú bíróság úgy ítélte meg,
hogy a nyilvánosság korlátozás szükségességét
mérlegelni kell a törvényben meghatározott célok
érvényesülése érdekében, nem elegendő az, hogy a
kért adat a Kgt. melléklete szerinti tárgykörbe
tartozik.
Mindezen szempontok figyelembevételével az
elsőfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy az alperes
érdemi nyilvánossági korlátot a pénzügyi érdek
puszta megjelölésén túl, az adott pénzintézetek
vonatkozásában nem jelölt meg, az adatokat csupán
beazonosította pénzügyi adatként, de nem indokolta
meg,
hogy
milyen
pénzügyi,
illetve
nemzetbiztonsági érdeket szolgál ezen adatok
titokban tartása, illetve milyen érdeket veszélyeztet,
ha az adásvételi szerződésben résztvevő, hitelt nyújtó
pénzintézetek kondíciói, a pénzintézetre vonatkozó
adatok megismerésére sor kerül és nem támasztotta
alá, hogy a felperes alkotmányos jogának korlátozása
szükséges. Ebben a körben az elsőfokú bíróság
szerint az alperes nem tett eleget az őt terhelő
bizonyítási kötelezettségének, ezért a szerződésből
kitakart pénzügyi és üzleti adatok kiadására köteles.
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Álláspontja szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal
állásfoglalása ezt az érdekmeghatározást nem
pótolta, miként a Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Főosztályának 4616-2/2020. számú
határozata
sem
elegendő
a
védendő
nemzetbiztonsági érdek megállapításához.
Az adásvételi szerződés mellékleteinek tekintetében
megállapította, hogy az 1., 2., 5. számú mellékletet az
alperes kiadta a felperes részére. A 3. számú
melléklet tekintetében megállapította, hogy az
alperes nem részletezte, hogy az ott szereplő adatok
nyilvánosságra kerülése a le nem zárt üzleti évre
vonatkozóan mennyiben vezet a társaság terveinek
meghiúsulásához, és azt sem fejtette ki megfelelően,
hogy az adatkiadási kérelemmel érintett adatok
tekintetében milyen relevanciája van annak, hogy a
végleges pénzügyi beszámolók elérhetők. Nem
konkretizálta, hogy a fentiekre tekintettel mely
mellékletben szereplő adatot nem kell kiadnia, illetve
nem jelölte meg a kiadni kért adat fellelhetőségét
sem, ezért a 3. számú mellékletet kiadására köteles.
A 4. számú mellékletben szereplő – az alperes által
kitakart – pénzügyi adatok vonatkozásában a
szerződés adatai kiadhatóságának körében kifejtett
álláspontjára utalt, illetve megállapítása szerint a 6.
számú melléklet vonatkozásában az alperes
ugyancsak nem bizonyította, hogy a szállítók
adatainak üzleti adatként való kitakarása
nemzetbiztonsági, pénzügyi, külügyi érdekből
szükséges. A 7. számú melléklet kompenzációs
számítási adatai körében arra a megállapításra jutott,
hogy alperes hivatkozása az üzleti, illetve a további
döntés-előkészítő adatra nem volt kellően alapos,
mert nem támasztotta alá, hogy a gazdasági
társaságok működését ezen adatok nyilvánosságra
kerülése
mennyiben
veszélyeztetné,
az
általánosságban történő megfogalmazás nem
igazolja a döntés-előkészítő anyag esetében az
adatkiadás megtagadásának jogszerűségét. Az
elsőfokú bíróság szerint az ellenkérelem megmaradt
az általánosságok szintjén, az alperes az egyes
kitakart adatok vonatkozásában nem adott elő olyan
konkrét érveket, illetve nem jelölt meg olyan
védendő jogi tárgyakat, amelyek az adat puszta
adattípusba besorolásán és általános jellemzésén túl
láthatóvá tette volna, hogy az adott üzleti, pénzügyi,
műszaki adat nyilvánosság előli elzárása milyen
érdek mentén indokolt.
Az igazgatósági határozatot, illetve az ezt
megalapozó
előterjesztést,
valamint
a
vállalatértékelést és a vállalatértékelést végző cég
megbízási
szerződését
döntést
megalapozó
dokumentumnak minősítette azzal, hogy a
megtagadással
érintett
adatok
adatvédelmi
szempontú vizsgálatát az Alkotmánybíróság több
határozatában megjelölt szempontok alapján kell
elvégezni. Hivatkozott ebben a körben a 12/2004.
(IV. 7.) AB határozatra azzal, hogy az adatkiadás
megtagadását az adatkezelő megfelelően indokolni
köteles, az indokolásnak ki kell terjednie arra, hogy
az pontosan milyen folyamatban lévő eljárásban
meghozandó döntés megalapozását szolgálja, illetve,
hogy a közérdekű adat kiadása mennyiben
befolyásolja a szóban forgó döntés meghozatalát.
Utalt a határozat azon érveire is, hogy a dokumentum
egésze nem minősíthető döntést megalapozó
adatnak, az adatkezelő az igénylő által meg nem
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ismerhető
személyes
dokumentumok
anonimizálásával teljesítheti az adatkiadási kérelmet.
Az elsőfokú bíróság értékelése szerint a döntést
megalapozó, döntés-előkészítő jelleg érdemi
vizsgálatának elvégzéséhez az alperesnek fel kellett
volna tárnia a döntéshozatali folyamatot, illetve azt,
hogy a későbbi döntések meghozatalát az adott
előkészítő anyagok tartalmának nyilvánosságra
hozatala veszélyeztette. Úgy értékelte, hogy az
alperes nem szolgáltatott olyan tényadatokat,
amelyek mérlegelhetők lettek volna. Ezek a
dokumentumok tartalmazhatnak olyan adatokat,
amelyek védettséget élveznek, így elsősorban az
igazgatósági előterjesztés olyan műszaki adatokat,
amelyek
indokoltságuk
esetén
kitakarásra
kerülhettek volna, de az alperes az elsőfokú bíróság
értékelése szerint bírósági felhívás ellenére sem
részletezte, hogy milyen későbbi döntés
meghozatalát veszélyeztetnék ezek a fejlesztési
tervek,
a
rekultivációra
vonatkozó
dokumentumrészek.
A nemzetközi tanácsadó céggel kötött megbízási
szerződés tekintetében (4. kérelem) megállapította,
hogy a kapcsolattartóként megnevezett beosztott
munkavállaló nevének kitakarása nem jogsértő, mert
az személyes adat, ugyanakkor a tanácsadó díjazását
mint üzleti adatot az alperes nem takarhatta volna ki.
Nem fogadta el azt a hivatkozást, hogy üzleti titok és
egyedi alku eredménye a díjazás, mert közpénz
felhasználásával szorosan összefüggő pénzügyi
adatok kitakarása nem indokolható. Az elsőfokú
bíróság szerint a szerződéssel érintett vállalat
jövőbeni terveit felfedő konkrét adatok a tervek
meghiúsításának fenyegetettsége esetén élvezhetnek
védelmet, közpénzfelhasználás ellenőrzésével ilyen
adatok védettségének feloldása nem indokolható, de
ha az adott stratégiai cél megvalósításával a kiadni
kért adat nincs összefüggésben, mert adott esetben
pusztán a piaci tárgyalási pozícióját veszélyeztetné
az alperesnek, akkor nincs oka a külön védelemnek.
Az elsőfokú bíróság szerint az alperes a
vállalatértékelésre vonatkozó üzletértékelési jelentés
(5. kérelem) vonatkozásában sem jelölte meg a
védendő érdeket, ezért a kitakart pénzügyi és üzleti
adatok kiadására köteles.
Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének nem
fellebbezett részét nem érintette, fellebbezett
rendelkezését megváltoztatta és a felperes keresetét
teljes egészében elutasította.
A másodfokú bíróság megállapította, hogy az
elsőfokú bíróság ítélete a fellebbezéssel érintett
körben az irányadó anyagi jognak nem felel meg, a
megállapított tényekből az elsőfokú bíróságétól
eltérő jogi következtetés vonható le.
A másodfokú bíróság rögzítette, hogy az
információszabadság mint alapjog nem abszolút
jellegű, az korlátozásnak vethető alá, illetve bizonyos
esetekben akár ki is zárható a közérdekű adatok
nyilvánossága. A nyilvánosság törvényi korlátját
jelentheti, ha a közérdekű és a közérdekből nyilvános
adatok megismeréséhez való jogot – az adatfajták
meghatározásával – törvény nemzetbiztonsági
érdekből, központi pénzügyi vagy devizapolitikai
érdekből, illetve külügyi kapcsolatokra, nemzetközi
szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel
korlátozza [Infotv. 27. § (2) bekezdés b), e) és f)
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pontja]. Ebben a körben megállapította, hogy a Kgt.
7/I. § (1) bekezdése és az ahhoz kapcsolódó 1. számú
melléklet
a
villamosenergia-termelési,
villamosenergia-kereskedelmi,
földgázkereskedelmi,
villamosenergia-elosztási,
földgázelosztási,
földgáztárolási,
átviteli
rendszerirányítási,
távhőtermelési,
központi
adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetési,
továbbá hatósági nyilvántartáshoz kötött távközlési
tevékenységet, vagy ezen tevékenységek végzését
támogató
vagyonkezelői
feladatokat
fő
tevékenységként ellátó, köztulajdonban álló
gazdasági társaságnak, valamint az általa a
tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás
tilalmáról szóló törvény szerint közvetlenül vagy
közvetve
irányított
vállalkozásnak
az
e
tevékenységéhez kapcsolódóan kötött szerződésében
foglalt, és a mellékletben meghatározott üzleti,
pénzügyi, műszaki adatok és az ezen szerződés
előkészítésével, megkötésével kapcsolatos, valamint
az ezekkel összefüggő döntések megalapozását
szolgáló üzleti, pénzügyi, műszaki adatok közül
azok, amelyek nyilvánosságát az adat keletkezésétől
számított,
legfeljebb
az
1.
mellékletben
meghatározott időtartam alatt, nemzetbiztonsági,
központi pénzügyi vagy külügyi érdekből az Infotv.
27. § (2) bekezdés b), e) és f) pontjára figyelemmel
korlátozni szükséges, nem ismerhetők meg.
A Kgt. e rendelkezéséhez fűzött indokolásból a
másodfokú bíróság kiemelte azt, hogy a nemzeti
vagyonnal gazdálkodó, köztulajdonban álló
gazdasági társaságok a közérdekű adatok
nyilvánossága
és
az
információszabadság
alkotmányos keretei között működhetnek. Az
információszabadság nem korlátozhatja aránytalanul
a jogszerű nemzetgazdasági érdeket, a közérdekű
adatok megismerése nem korlátozhatatlan alapjog,
maga az Infotv. is lehetővé teszi, hogy egyes
speciális célokra tekintettel a jogalkotó törvényi
szinten
korlátozza
a
közérdekű
adatok
megismerhetőségét.
A másodfokú bíróság ítéletének indokolásában
rögzítette, hogy az ország energiaellátásbiztonságának alapját jelentő vagyon állami tulajdon,
az Alaptörvény 38. cikke értelmében nemzeti
vagyon, amelynek védelme, megőrzése, az azzal való
felelős gazdálkodás az ország nemzetbiztonsági,
központi pénzügyi, illetve külügyi kapcsolatokhoz
fűződő érdekei mentén történhet. Ezen érdekek
veszélyeztetésének elkerülése alapvető – az
adatnyilvánossággal párhuzamosan érvényesülő –
elvárás az érintett nemzeti vagyonnal gazdálkodó,
köztulajdonban álló gazdasági társaságokkal
szemben. Miután a közérdekű vagy közérdekből
nyilvános adatok nyilvánosságának korlátozása a
felelős gazdálkodás keretében szükségszerűen
biztosítandó az Infotv. felhatalmazása alapján, ezért
az Infotv. által is meghatározott, jogszerű korlátozást
engedő célok körébe tartozik. A Kgt. 7/I. § (1)
bekezdését a másodfokú bíróság úgy értelmezte,
hogy az kifejezetten szabályozza azokat a
helyzeteket, amelyekben az ilyen vagyonnal való
gazdálkodás körében az adatnyilvánosság, a
nemzetbiztonság, a külügyi kapcsolatok, továbbá a
központi pénzügyi érdekek, valamint az Alaptörvény
M) cikk (2) bekezdésében garantált tisztességes

gazdasági verseny érvényre juttatása és a fogyasztók
jogainak védelmére figyelemmel korlátozásra kerül.
A másodfokú bíróság kifejtette azt is, hogy a nemzeti
vagyonnal gazdálkodó, köztulajdonban álló
gazdasági társaságok ezen túlmenően kezelhetnek
olyan adatokat, amelyek kétséget kizáróan az üzleti
titok körébe tartoznak. A Kgt. 7/I. § (2) és (3)
bekezdése
szempontokat
tartalmaz
annak
értékeléséhez, hogy valamely közérdekből nyilvános
adat megismeréséhez vagy az üzleti titok meg nem
ismeréséhez fűződik-e nagyobb érdek. A jogalkotó
itt szabályozza azt is, hogy az üzleti tevékenységgel
kapcsolatos adat mikor nem ismerhető meg, arra
tekintettel, hogy az üzleti adatok, információk
titokban maradásához fűződő méltányolható érdek
az állami tulajdonban lévő vagy többségi állami
részesedéssel működő gazdasági társaságok esetében
is fennállhat. Az információszabadság társadalmi
rendeltetésével össze nem férő tág értelmezése nem
korlátozhatja
aránytalanul
a
jogszerű
nemzetgazdasági érdekeket. A közpénzekkel való
felelős gazdálkodás azt is feltételezi, hogy a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok is egyenlő
és tisztességes versenyfeltételekkel működhetnek a
piacon.
A másodfokú bíróság mindezekre figyelemmel két
külön esetkört vizsgált. A Kgt. 7/I. § (1) bekezdése
bizonyos
adatok
megismerését
törvényileg
korlátozza, mérlegelést nem tűrő módon mondja ki,
hogy az ott meghatározott és a törvény 1. számú
melléklete által meghatározott közérdekű adatok –
legfeljebb a melléklet által meghatározott
időtartamon belül – nem ismerhetők meg. A másik
esetkört az képezi, amely üzleti titokra vonatkozik,
de nem tartozik a köztulajdonban álló gazdasági
társaságnak, valamint az általa közvetlenül vagy
közvetve irányított vállalkozásnak a Kgt.-ben
meghatározott tevékenységéhez kapcsolódóan kötött
szerződésében foglalt, az 1. számú mellékletben
meghatározott üzleti, pénzügyi és műszaki adatok,
illetve az e szerződés előkészítésével, megkötésével
kapcsolatos, valamint az ezekkel összefüggő
döntések megalapozását szolgáló üzleti, pénzügyi,
műszaki adatok körébe. Ezen adatok körében a Kgt.
7/I. § (2) és (3) bekezdése mérlegelést tesz lehetővé.
Mindezekre figyelemmel a másodfokú bíróság azt
vizsgálta, hogy a kiadni kért adatok a 7/I. § (1)
bekezdésében meghatározott esetkörre vonatkoznake, a Kgt. 1. számú mellékletében meghatározott
üzleti, pénzügyi, műszaki adatok, illetve a
szerződések
előkészítésével,
megkötésével
kapcsolatos, valamint az ezekkel összefüggő
döntések megalapozását szolgáló üzleti, pénzügyi,
műszaki adatok körébe tartoznak-e. Álláspontja
szerint az alperes a perben igazolni tudta azt, hogy a
kiadni kért szerződés a Kgt. 1. számú mellékletének
7. pontjában megjelölt, az alperesi társaság
stratégiájában
szereplő
kiemelt
célok
megvalósításával kapcsolatos szerződés, a szerződés
aláírására felhatalmazást adó igazgatósági határozat,
illetve az M. Zrt. Igazgatósága részére e tárgyban
készített előterjesztés, a szerződés szerinti vételár
megállapítására felkért, az M. Zrt. 2020. március 26án közzétett közleményében is hivatkozott
„független nemzetközi tanácsadó cég által végzett,
üzleti tervből kiinduló vállalatértékelés” elvégzése
érdekében a „független nemzetközi tanácsadó
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céggel” megkötött szerződés, valamint az M. Zrt.
2020. március 26-án közzétett közleményében is
hivatkozott, „független tanácsadó cég által végzett,
üzleti tervből kiinduló vállalatértékelés” a szerződés
előkészítésével, megkötésével kapcsolatos, valamint
az ezekkel összefüggő döntések megalapozását
szolgáló dokumentumok, és ezek is a Kgt. 7/I. § (1)
bekezdésének hatálya alá tartoznak – ezért az
azokban szereplő pénzügyi, műszaki és üzleti adatok
nem ismerhetők meg, azok kiadását mérlegelés
nélkül meg kell tagadnia az adatkezelőnek.
A másodfokú bíróság megítélése szerint az alperes az
ítélkezési gyakorlat által kidolgozott, meghatározott
fogalmakat a perbeli adatokra vonatkoztatva
részletesen bemutatta, hogy a szerződésben, illetve a
kapcsolódó dokumentumokban mely adatokat,
milyen minőségük alapján takarták ki. Üzleti adatnak
minősítette a szerződésben szereplő felek, a
szerződésben érintett egyéb társaságok, illetve a
szerződés tárgyát képező M. E. Zrt. jelenlegi vagy
jövőbeni
gazdálkodásához,
gazdasági
tevékenységéhez kapcsolható eljárásokat, tényeket,
információkat, döntés-előkészítési és egyéb
tervezeteket, értékeléseket, pénzbeli és nem pénzbeli
kötelezettségeket, jogosultságokat és az adott cég
gazdálkodásáról, működéséről vagy jövőbeni
gazdálkodásáról szóló számviteli adatokat, a
szerződésben szereplő szerződéskötési feltételeket,
az árképzéssel kapcsolatos tényeket, eljárásokat, az
árfelülvizsgálat feltételeit, a felek aktuális
szerződéses kötelezettségeit, partnereit, pozícióját,
kockázatvállalási és üzleti lehetőségeit feltáró
információkat, a jelenlegi, illetve múltbeli
kapacitásokra vonatkozó információkat, az árakra, a
termelt mennyiségekre, üzleti tevékenységre,
kereskedelmi gyakorlatra, továbbá a beszerzési
portfólióra vonatkozó adatokat. Pénzügyi adatként a
szerződésben
szereplő
finanszírozásra,
hiteljogviszonyokra és kapcsolódó biztosítéki
megállapodásokra
vonatkozó
adatokat,
a
pénzintézetek nevét, a szerződésben szereplő felek és
egyéb társaságok pénzügyi helyzetére, a
bankszámlákra, illetve tartozásokra, követelésekre
vonatkozó adatokat takarta ki. Műszaki adatokként
az M. E. Zrt. jelenlegi és jövőbeli felépítésével,
működtetésével
kapcsolatos
technológiai
ismereteket, leírásokat, megoldásokat és terveket
tekintette.
A másodfokú bíróság a felperes által csatolt – részére
kiadott – okiratok és az alperes által becsatolt –
kitakarás nélküli, zártan kezelt – dokumentumok
összevetésénél megállapította, hogy a kiadni kért
szerződésből, illetve igazgatósági előterjesztésből és
határozatból, a kapcsolódó üzleti értékelésből és
megbízási szerződésből az alperes az általa megjelölt
üzleti, pénzügyi és műszaki adatnak minősülő
adatokat takarta ki, ebből pedig megállapította, hogy
a kitakart adatok a Kgt. 7/I. § (1) bekezdésének
hatálya alá tartozó pénzügyi, üzleti és műszaki
adatok, amelyeknek megismerhetőségét a törvény
nemzetbiztonsági, központi pénzügyi érdekből,
illetve
külügyi
kapcsolatokra,
nemzetközi
szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel
korlátozta, így azok nem ismerhetőek meg.
A másodfokú bíróság úgy foglalt állást, hogy az
adatkiadás korlátozását ezért maga a Kgt. elvégezte,
és a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya
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által
kiadott
határozat,
valamint
az
Alkotmányvédelmi Hivatal állásfoglalása alapján
megállapítható, hogy az M. E. Zrt. tranzakciója az
ország energiaellátásának biztonsága körében
nemzetbiztonsági kérdésnek minősül, ezért az ezzel
összefüggő adatok megismerése nemzetbiztonsági
érdek veszélyeztetése nélkül nem valósulhat meg,
így az külön védelmet élvez.
Összességében megállapította, hogy a perbeli
szerződés, illetve az M. E. Zrt. gazdasági és műszaki
működésével,
működtetésével
kapcsolatos
igazgatósági előterjesztés és határozat, valamint a
kapcsolódó üzleti értékelés nemzetbiztonsági
érdekek mentén a Kgt. 7/I. § (1) bekezdés és az 1.
számú melléklet 7. pontja szerinti korlátozás alá esik,
így az ebben foglalt műszaki, pénzügyi és üzleti
adatok kiadásának megtagadása mérlegelés nélkül
kötelező, a Kgt. 7/I. § (1) bekezdése szerint
azonosított adatok vonatkozásában a törvény minden
további vizsgálat elvégzésének szükségessége
nélküli előírást tartalmaz a meg nem ismerhetőség
vonatkozásában, ezért az elsőfokú ítéletet
megváltoztatta és a felperes keresetét teljes
egészében elutasította.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet, amelyben annak hatályon
kívül
helyezését
és az elsőfokú ítélet
helybenhagyását kérte. Megsértett jogszabályként
hivatkozott a Kgt. 7/I. § (1) bekezdésére, az Infotv.
26. § (1) bekezdésére, az Alaptörvény 28. cikkére.
Álláspontja szerint továbbá az adatigénylés
lehetőségének „alapjaiban történő kizárása”
ellentétes az Alaptörvény XXVIII. Cikk (7)
bekezdésével, a jogorvoslathoz, illetve a tisztességes
eljáráshoz való jogot is sérti.
Az alperes a jogerős ítélet hatályában fenntartását
kérte.
A Kúria döntése és jogi indokai
A felperes felülvizsgálati kérelme az alábbiak szerint
alaptalan.
A felülvizsgálati kérelem alapján abban a kérdésben
kellett állást foglalni, hogy a másodfokú bíróság
jogszabályt sértve utasította-e el a felperesnek a
közérdekű adatok kiadására irányuló keresetét,
helyesen értelmezte-e a Kgt. 7/I. §-át és
az Infotv. 27. § (2) bekezdésének b), e) és f) pontját.
Az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése alapján
mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez,
valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez. A XXVIII. Cikk (7) bekezdése szerint
mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal
éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási
döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.
Az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése szerint a
nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a
közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése
és a természeti erőforrások megóvása, valamint a
jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembe vétele.
A 39. cikk (2) bekezdése szerint a közpénzekkel
gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság
előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó
gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti
vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának
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elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti
vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok.
A jelen esetben az nem volt vitatott, hogy a felperes
által igényelt adatok az alperes közpénzből történő
gazdálkodására figyelemmel közérdekű adatnak
minősülnek, azt kellett megítélni, hogy a kért
közérdekű adatok kiadásának korlátozása jogszerűen
történt-e.
Az Infotv. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény célja
a hatálya alá tartozó tárgykörökben az adatok
kezelésére
vonatkozó
alapvető
szabályok
meghatározása annak érdekében, hogy a természetes
személyek
magánszféráját
az
adatkezelők
tiszteletben tartsák, valamint a közügyek
átláthatósága a közérdekű és közérdekből nyilvános
adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog
érvényesítésével megvalósuljon. A 3. § 5. pontja
szerint közérdekű adat az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy
személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával
összefüggésben keletkezett, a személyes adat
fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy
formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy
gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést
szabályozó
jogszabályokra,
valamint
a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó
adat. A 3. § 6. pontja szerint közérdekből nyilvános
adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó
minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra
hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé
tételét törvény közérdekből elrendeli. Az Infotv.
26. § (1) bekezdése szerint az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek
vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a
kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből
nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott
kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki
megismerhesse. Az Infotv. szerinti megismerési
korlátokat az Infotv. 27. §-a tartalmazza. A 27. § (2)
bekezdése szerint a közérdekű és közérdekből
nyilvános adatok megismeréséhez való jogot – az
adatfajták
meghatározásával
–
törvény,
nemzetbiztonsági érdekből [b) pont) központi
pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből [e) pont],
illetve
külügyi
kapcsolatokra
nemzetközi
szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel [f)
pont] korlátozhatja. A (3) bekezdés szerint a
közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti
titoknak a központi és a helyi önkormányzati
költségvetés, illetve az Európai Uniós támogatás
felhasználásával, költségvetést érintő juttatással,
kedvezménnyel az állami és önkormányzati vagyon
kezelésével,
birtokolásával,
használatával,
hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak
megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen
jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az
adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra
hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A
nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti
az olyan adatokhoz – így különösen a védett

ismerethez – való hozzáférést, amelyeknek
megismerése az üzleti tevékenység végzése
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve,
hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből
nyilvános adat megismerésének lehetőségét.
A perbeli esetben a kiadást korlátozó törvényi
rendelkezésként a Kgt. 7/I. §-a, illetve a törvény 1.
számú mellékletének 7. pontja került megjelölésre.
A Kgt. 7/I. § (1) bekezdése szerint a villamosenergiatermelési, villamosenergia-kereskedelmi, földgázkereskedelmi,
villamosenergia-elosztási,
földgázelosztási,
földgáztárolási,
átviteli
rendszerirányítási,
távhőtermelési,
központi
adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetési,
továbbá hatósági nyilvántartáshoz kötött távközlési
tevékenységet vagy ezen tevékenységek végzését
támogató
vagyonkezelői
feladatokat
fő
tevékenységként ellátó, köztulajdonban álló
gazdasági társaságnak, valamint az általa a
tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás
tilalmáról szóló törvény szerint közvetlenül vagy
közvetve irányított vállalkozásoknak az e
tevékenységéhez kapcsolódóan kötött szerződésében
foglalt, az 1. mellékletben meghatározott üzleti,
pénzügyi, műszaki adatok és az ezen szerződés
előkészítésével, megkötésével kapcsolatos, valamint
az ezekkel összefüggő döntések megalapozását
szolgáló üzleti, pénzügyi, műszaki adatok közül
azok, amelyek nyilvánosságát az adat keletkezésétől
számított,
legfeljebb
az
1.
mellékletben
meghatározott időtartam alatt, nemzetbiztonsági,
központi pénzügyi vagy külügyi érdekből – az
Infotv. 27. § (2) bekezdés b), e) és f) pontjára
figyelemmel – korlátozni szükséges, nem ismerhetők
meg. A törvény 1. mellékletének 7. pontja szerint a
társaság stratégiájában szereplő kiemelt célok
megvalósításával kapcsolatos szerződések üzleti,
pénzügyi, műszaki adatai (maximálisan) 15 évig nem
ismerhetők meg. A 7/I. § (2) bekezdése szerint nem
ismerhető meg továbbá a köztulajdonban álló
gazdasági társaság, valamint az általa irányított
vállalkozás üzleti tevékenységével kapcsolatos azon
adat, amelynek más által történő megszerzése vagy
nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló
gazdasági társaság vagy az általa irányított
vállalkozás üzleti tevékenysége szempontjából
aránytalan sérelmet okoz. A (3) bekezdés szerint
aránytalan a sérelem akkor, ha az adat más általi
megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése
vagy nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló
gazdasági társaság vagy az általa irányított
vállalkozás versenytársát indokolatlan előnyhöz
juttatná.
A másodfokú bíróság e jogszabályi rendelkezéseket
úgy értelmezte, hogy az abban foglalt feltételek
megvalósulása esetén, az ott meghatározott adatok
kiadását az adatkezelő mérlegelés nélkül köteles
megtagadni. A felperes álláspontja ezzel szemben az
volt, hogy az adatoknak a meghatározott
tárgykörökbe tartozása sem jelenti automatikusan az
adatkiadás megtagadásának lehetőségét, minden
esetben tételesen kell megvizsgálni azt, hogy a
konkrét adat kiadása valóban törvényi rendelkezésbe
ütközik.
A felperes felülvizsgálati kérelmében azzal érvelt,
hogy a közérdekű adatok megismerhetőségének joga
alkotmányos
alapjognak
minősül,
és
az

Polgári Szakág
Alkotmánybíróságnak a felülvizsgálati kérelemben
is felhívott több határozata a közérdekű adatok
nyilvánosságát tekinti a fő szabálynak, a kiadás
korlátozását pedig a kivételnek, továbbá rögzítik,
hogy a közérdekű adatok nyilvánosságát korlátozó
rendelkezéseket minden esetben megszorítóan kell
értelmezni.
Az Alkotmánybíróság vonatkozó gyakorlatát a
4/2021. (I. 22.) AB határozat összegezte. Az
Alkotmánybíróság korábbi határozataival egyezően
rögzítette, hogy az információszabadság tárgyát
elsősorban a közérdekű adatok képezik. Az
információszabadság a demokratikus, az alapjogok
széles körét garantáló pluralista jogállam fenntartása
szempontjából kiemelt fontosságú, ugyanakkor nem
abszolút, vagyis nem korlátozhatatlan alapjog. A
közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez
való jog más alapvető jog érvényesülése vagy
valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a
feltétlenül szükséges mértékben az elérni kívánt
céllal arányosan az alapvető jog lényeges
tartalmának tiszteletben tartásával törvényben
korlátozható az Alaptörvény I. Cikk (3) bekezdése
alapján. Miután a nyilvánosság elvéhez képest a
közérdekű adatok elzárása kivétel, azt csak
kényszerítő esetekben lehet elfogadni, illetve a
korlátozást elrendelő törvényt megszorítóan kell
értelmezni.
Alapelvként
rögzíti
az
Alkotmánybíróság, hogy a kellő szigorúsággal –
időlegesen – elfogadható nyilvánosságkorlátozás
csak megfelelő adatkezelői eljárással, az adatkezelőt
terhelő bizonyítási teher érvényesítésével, valamint
az adatkezelőnek az adatkérést megtagadó döntés
ellen kezdeményezhető, a jogalapra és indokoltságra
is kiterjedő – tartalmi bírósági felülvizsgálat
garantálása mellett lehetséges (Indokolás [37], [42],
[44]). Mindezekre figyelemmel azt kellett vizsgálni,
hogy a korlátozás ezen feltételei a jelen esetben
fennálltak-e.
A Kúria álláspontja szerint a másodfokú bíróság
jogszabálysértés nélkül, helytállóan állapította meg,
hogy az adatkiadás korlátozásának jogszabályban
meghatározott előfeltételei a jelen esetben fennálltak.
Az Infotv. 27. § (2) bekezdésének megfelelően a
korlátozásról törvény rendelkezett (Kgt. tv.), a
korlátozás alá eső adatfajtákat konkrétan megjelölve
a törvény 7/I. § (1) bekezdésében és a törvény 1.
mellékletében. A V. H. nem vitatottan az ország
villamosenergia-termelésének jelentős hányadát
adja, a részvényeinek adásvételéről kötött szerződés
ezen tevékenységére közvetlenül vonatkozik. Az
adásvételi szerződés egyben a Kgt. 1. mellékletének
7. pontja alá eső tárgykörbe tartozik, a társaság
stratégiájában
szereplő
kiemelt
célok
megvalósításával
kapcsolatos
szerződések
alapvetően a jogszabályban meghatározott üzleti,
pénzügyi, műszaki adatokat tartalmazzák.
Helytállóan került az is megállapításra, hogy a
kérdéses adatok kiadásának megtagadásához szintén
alkotmányosan
védendő
érdek,
azaz
nemzetbiztonsági érdek kapcsolódik. Ezt a tényt
igazolta az alperes által hivatkozott, a Honvédelmi
Minisztérium által hozott határozat, amely az
erőművet nemzeti létfontosságú rendszerelemnek
minősítette, valamint a konkrét adatigénylés
tartalmának ismeretében az Alkotmányvédelmi
Hivatal által kiadott hivatalos állásfoglalás arról,
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hogy a kért adatoknak a nyilvánosság előli elzárása
nemzetbiztonsági érdekből indokolt.
Nem volt alapos a felülvizsgálati kérelem azon
hivatkozása, hogy nem volt adott a felperes számára
a jogorvoslat érdemi lehetősége. A másodfokú
bíróság ítéletének [70] bekezdése egyértelműen
rögzítette, hogy a másodfokú bíróság a felperes által
csatolt – részére kiadott – okiratokat és az alperes
által becsatolt – kitakarás nélküli, zártan kezelt –
dokumentumokat tételesen összevetette, és úgy
állapította meg, hogy a kiadni kért szerződésből,
illetve igazgatósági előterjesztésből és határozatból,
a kapcsolódó üzleti értékelésből és az arra vonatkozó
megbízási szerződésből az alperes valóban az általa
megjelölt üzleti, pénzügyi és műszaki adatnak
minősülő adatokat takarta ki. A vizsgálat olyan
mértékű volt, hogy még az esetleges eltéréseket is
egyértelműen rögzítették, a másodfokú bíróság
részéről érdemben állást foglaltak arról, hogy a Kgt.
hatálya alá tartozó üzleti, pénzügyi, műszaki adatokat
takarták ki. Mindezek alapján megalapozottan
állapította meg a jogerős ítélet azt, hogy a
nyilvánosság korlátozásának kivételes feltételei a
jelen esetben fennálltak, így a szerződés és
mellékletei, valamint az előkészítésére, valamint a
vállalat értékelésére vonatkozó megbízási szerződés,
illetve maga a vállalatértékelés ténylegesen olyan
adatokat tartalmaz, amelyek a V. H. tevékenységére,
az ország villamosenergia ellátásában betöltött
szerepére figyelemmel a meghatározott adatfajtákra
tekintettel nemzetbiztonsági, központi pénzügyi
vagy devizapolitikai, illetve külügyi, továbbá
nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokhoz
fűződő érdekek mentén lehetővé teszik az adatok
kiadásának korlátozását. Helytállóan állapította meg
ezért a másodfokú bíróság, hogy az adatok
kiadásának megtagadása törvény erejénél fogva az
alperes részéről további mérlegelés nélkül kötelező
volt, ezért a felperes keresetét el kellett utasítani. A
felperes felülvizsgálati kérelme ezzel szemben
gyakorlatilag csak általános elvi megállapításokat
tartalmazott.
Mindezekre figyelemmel a Kúria megállapította,
hogy a jogerős ítélet nem sértette meg a
felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabályokat,
ezért azt hatályában fenntartotta.
(Kúria Pfv.IV.21.217/2021/5.)

POLGÁRI KOLLÉGIUM
GAZDASÁGI SZAKÁG
I. A megállapítási kereset előterjesztésének
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feltételeire vonatkozó eljárási szabályok nem
zárják ki a felmondás jogellenességének megállapítása
iránti kereset benyújtását [2016. évi CXXX. törvény
(Pp.) 172. § (3) bek., 110. § (3) bek.; 4/2021. PJE].
II. A devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződések
részleges semmissége miatt szükséges elszámolási
kötelezettséget előíró DH2 tv. szerinti elszámolás nem
zárja ki, hogy a bíróság a polgári jog szabályai szerint
utólag érdemben vizsgálja, hogy alapos volt-e a
pénzintézet részéről a szerződésnek az adós fizetési
késedelmére alapított felmondása [2014. évi XL.
törvény (DH2 tv.) 3. §, 5–6. §].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
A felperesek, valamint az alperes jogelődje (a
továbbiakban: alperes, együtt: a felek) 2007.
szeptember
27-én
a
közjegyző
által
5314.Kjő.1577/2007.
ügyszámon
közjegyzői
okiratba foglalt „Nyilatkozatot tartozáselismerésről
és kötelezettségvállalásról a V. Zrt. jogosulthoz
címezve” elnevezésű okiratot írtak alá, amelyben
rögzítették, hogy a felek ugyanezen a napon
„Felhasználási célhoz nem kötött és Pénzügyi
Intézmény által nyújtott kölcsön kiváltásának
céljához kötött forint bankszámlára folyósított CHF
kölcsönről”
szóló
kölcsönszerződést
(a
továbbiakban: szerződés) kötöttek.
A szerződésben az alperes azt vállalta, hogy
132 790 CHF összegű kölcsönkeretet tart a
felperesek rendelkezésére, amelyből a folyósítás
időpontjában
fennálló
tőketartozás
figyelembevételével
legfeljebb
mindösszesen
18 500 000 forint összegű kölcsönt nyújt számukra.
A szerződés felmondásának módját, feltételeit annak
8. pontja – azon belül a 8.1.–8.4. alpontok –
tartalmazták.
Az alperes 2012. július 17-én a közjegyzői okiratba
foglalt nyilatkozattal felmondta a szerződést. A
felmondás tartalmazta a felperesek természetes
személyazonosító
adatait,
lakcímüket,
igazolványszámaikat, a szerződés számát, valamint
az azonnali hatályú felmondásra tekintettel a bank
felmondáskori
követelésének
összegét,
jogcímenkénti bontásban.
A kereseti kérelmek és az alperes védekezése
A felperesek keresetükben elsődlegesen annak
megállapítását kérték, hogy az alperes közokiratba
foglalt felmondása „érvénytelen”. Arra hivatkoztak,
hogy a felmondás egyrészről jogszabály
megkerülésére irányult, mivel jogszabály határozza
meg azt, miként kell egy szerződést felmondani,
amennyiben megállapítható, hogy mely szerződési
feltétel megszegése történt meg, másrészről nem a
felek közötti szerződésen alapult, mert nem a
felperesek tartozását, hanem az alperes követelését
rögzítette. Kifejtették: a Polgári Törvénykönyvről

szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi
Ptk.) 321. §-a alapján a felmondásnak szerződésen
kell alapulnia, a perbeli felmondás azonban ennek a
kritériumnak nem felel meg, mert abból nem
állapítható meg, hogy milyen feltételek alapján
történt, ezért, ha a felpereseknek volt is késedelme, a
felmondás jognyilatkozati hibája miatt joghatás
kiváltására nem alkalmas, semmis.
Azzal is érveltek, hogy a felmondáskor nem volt
lejárt tartozásuk, tekintettel arra, hogy a Kúriának a
pénzügyi
intézmények
fogyasztói
kölcsönszerződéseire
vonatkozó
jogegységi
határozatával
kapcsolatos
egyes
kérdések
rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben
rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb
rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a
továbbiakban: DH2 tv.) alapján tisztességtelenül
felszámított összeg 6 823,10 CHF volt, amellyel
álláspontjuk szerint túlfizetésben voltak. E körben
hivatkoztak az Alkotmánybíróság III/10339/2016.
számú AB határozatára is, amelyet úgy értelmeztek,
hogy ezt a tisztességtelenül felszámított összeget az
előtörlesztésükként kell figyelembe venni, ezért az
alperes csak akkor mondhatta volna fel a szerződést,
ha a felmondáskor lejárt tartozásuk összege
jelentősen meghaladta volna a tisztességtelenül
felszámított összeget. Ezzel kapcsolatban úgy
nyilatkoztak,
hogy
a
felmondáskor
a
tisztességtelenül felszámított összeg meghaladta a
fennálló tartozásukat.
A másodlagos kereset a szerződés 8.1.–8.4.
alpontjaiban
rögzített
szerződési
feltételek
tisztességtelenségének megállapítására irányult.
Az alperes ellenkérelmében kereset elutasítását kérte.
Előadta, a felperesek késedelmét igazolja, hogy
jogelődje – a III. rendű felperes kérelmére – 2009.
áprilistól 3 hónapos fizetési moratóriumot
engedélyezett a felperesek részére annak ellenére,
hogy már 2008 őszétől kezdődően folyamatosak
voltak az elmaradásaik. Ezt követően 2010. április
26-án fizetési felszólítást, 2011. július 7-én ismételt
fizetési felszólítást küldött nekik. Hangsúlyozta,
hogy az utóbbi időpontban a felperesek tartozása már
14 156,05 CHF volt, tehát tartozásuk összege jóval
meghaladta az általuk hivatkozott, túlfizetésként
figyelembe veendő tisztességtelenül felszámított
összeget.
Álláspontja szerint a felmondása jogszerű volt a
felmondási indokok alapján: a felperesek tartozása
meghaladta a 30 napot, és a felmondást megelőzték a
részükre küldött fizetési felszólítások. Arra is utalt,
nincs alapja a felperesek hivatkozásának, amely
szerint a DH2 tv. alapján a javukra visszatérített
összeget is be kell számolni a tartozás összegébe a
felmondás időpontjában, már csak azért sem, mivel a
DH2 tv. a felmondást követően lépett hatályba.

Gazdasági Szakág
Az alperes hiteltörténeti kimutatást csatolt a
felperesek felmondáskori tartozása összegének
igazolására.
Az első- és másodfokú ítélet
Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította.
Határozatának indokolásában rögzítette, hogy a felek
között nem vitatottan a régi Ptk. 523. §-a szerinti
kölcsönszerződés jött létre, amely alapján az alperes
kölcsön folyósítására, a felperesek a kölcsön
meghatározott feltételekkel történő visszafizetésére
vállaltak kötelezettséget. A szerződés 8. pontja a régi
Ptk. 525. § (1) bekezdés e) pontjával összhangban
rendelkezett az azonnali hatályú felmondás
feltételeiről. A 8.1. alpont szerint súlyos
szerződésszegésnek minősül, ha az adós a
szerződésből
eredő
fizetési
kötelezettségei
tekintetében 30 napot meghaladó késedelembe esik,
és fizetési felszólítás ellenére sem tesz eleget
kötelezettségeinek.
Kiemelte: az alperes által a felperesek részére 2011.
július 7-én küldött felszólítás szerint az annak
időpontjában fennállt lejárt tőketartozás összege
7 155,76 CHF, a lejárt késedelmi kamatokkal együtt
fennálló tartozás összege 14 156,05 CHF volt. Azt a
felperesek maguk sem vitatták, hogy a felszólítást
követően részükről nem történt fizetés, amire
tekintettel a felperesek súlyos szerződésszegő
magatartását megállapította.
Az elsőfokú bíróság utalt arra, hogy a DH2 tv.
alapján a bank által kiadott elszámolás ugyan nem
került becsatolásra, azonban a tisztességtelenül
felszámított összeg kapcsán a felek által egyezően
előadott tényekre tekintettel kételye nem merült fel,
ezért annak összegét a polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.)
266. § (1) bekezdése alapján 6 823,10 CHF
összegben valósnak fogadta el. Nem értett egyet a
felpereseknek azzal a hivatkozásával, hogy ezt az
összeget – mint a DH2 tv. alapján a javukra
megállapított tisztességtelenül felszámított összeget
– előtörlesztésként kell figyelembe venni, ezért ezzel
az összeggel túlfizetésben voltak, azaz utólag a
törvényi rendelkezés folytán kerültek olyan
helyzetbe, hogy tartozásuk nem állt fenn. Ezzel
összefüggésben kifejtette: az 54/2014. (XII.10.)
MNB rendelet 6. § (2) bekezdése akként rendelkezik,
hogy „azon elszámolási időszakban, amelyben az
eredeti fogyasztói kölcsönszerződés alapján a
fogyasztó késedelembe esett, az átszámított
fogyasztói kölcsönt is késedelmesnek kell tekinteni,
függetlenül az esetleges túlfizetéstől”.
Megítélése szerint ezt támasztja alá az irányadó bírói
gyakorlat is: a polgári jog általános elvei szerint nincs
mód arra, hogy a DH2 tv. szerinti túlfizetést utólag,
automatikusan az adós szerződésszerű teljesítésének
lehessen tekinteni. Ezzel összefüggésben felhívta a
Kúria közzétett, Pfv.VI.22.506/2017/7. számú
(megjelent: BH 2019.132.), határozatát, továbbá
idézte a Kúria Pfv.VI.21.650/2016/4.
és
Pfv.I.21.582/2016/5. számú határozatait.
Ezekből kiindulva úgy foglalt állást, hogy a DH2 tv.re figyelemmel történt elszámolás a felek pénzügyi
elszámolásában egy utólagos korrekciót jelentett,
ami azonban nem tette hatálytalanná az alperes
felmondását, mivel a felperesek a felmondás
hatályosulásakor fizetési hátralékban voltak, és
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hátralékuk a tisztességtelenül felszámított összeget
nagymértékben meghaladta. Erre tekintettel nem
érintette a felmondás jogszerűségét az utólagos
elszámolás, nem kellett vizsgálni a perben a 2012.
július 17-én kelt felmondást követően hatályba lépett
jogszabályi rendelkezések eredményeként a
szerződéses jogviszony egészére nézve az esetleges
„túlfizetést”.
Hangsúlyozta azt is: a felperesek nem tudtak a
bíróság elé tárni bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy
szerződéses
kötelezettségüket
maradéktalanul
teljesítették, illetőleg a banki felszólítást követően a
tartozásuk rendezése érdekében lépéseket tettek.
Arra sem volt adat, hogy a felszólításban szereplő
tartozás összegét a pert megelőzően bármilyen
formában vitatták volna. Erre tekintettel
megállapítása szerint a felperesek részéről
megvalósult a szerződésszegő magatartás annak
ellenére, hogy utólag a tisztességtelenül felszámított
összeget a tartozás összegébe be kellett számítani.
Az elsőfokú bíróság azt is vizsgálta, hogy a
felmondás szenvedett-e olyan hibában, amely
alkalmatlanná tette joghatás kiváltására.
A régi Ptk. 321. § (1) bekezdésére utalva
megállapította, hogy a felmondás közlése
megtörtént. Önmagában az a tény, hogy nem
tartalmazta a felmondást megelőző időpontban
fennállt tartozás összegét, amelyre tekintettel a
felmondásra sor került, nem teszi azt
„érvénytelenné”. A felmondást megelőzően történt
2010. áprilisi és 2011. júliusi felszólításokban a
tartozás akkori összege rögzítésre került, így a
felpereseknek nem lehetett kétsége afelől, hogy
milyen okból került sor a felmondásra. E körben
irányadónak tekintette a BH 2017.154. számon
megjelent határozatot, amely szerint, ha az adós nem
tesz eleget a törlesztési kötelezettségének, az a
felmondásra alapot adó, súlyos szerződésszegésnek
minősül. Ilyen esetben a felmondásra okot adó
körülmény a törlesztés elmaradása, ezért az jogszerű
lesz attól függetlenül, hogy a felmondólevél nem
tartalmazza pontosan a hátralék összegét.
Összességében megítélése szerint a felmondás
érvényes volt, arra a felperesek szerződésszegő
magatartása okán került sor a felek közötti
szerződésben rögzített feltételek betartásával, ezért
az alkalmas volt a felperesekkel szemben joghatás
kiváltására, amely a szerződés megszűnését
eredményezte.
Az elsőfokú bíróság részletesen vizsgálta továbbá a
perbeli szerződésnek a másodlagos kereseti
kérelemmel érintett 8.1.–8.4. alpontjait, és
valamennyi kapcsán alaptalannak ítélte a felperesek
által azok tisztességtelensége körében előadott
hivatkozásokat.
A felperesek fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság – az elsődleges kereset tekintetében részben
eltérő indokok mellett, a másodlagos kereset kapcsán
maradéktalanul egyetértve az elsőfokú bíróság
indokaival – az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 383. §
(2) bekezdése alapján helybenhagyta.
Az
elsődleges
keresettel
összefüggésben
hangsúlyozta: az elsőfokú bíróságnak elsődlegesen
hivatalból azt kellett volna vizsgálnia, hogy a perbeli
esetben a megállapítási kereset előterjesztésének
feltételei fennállnak-e. Érdemben a keresetet csak
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akkor vizsgálhatta volna, ha megállapítja e feltételek
fennálltát.
A másodfokú bíróság felhívta a Pp. 172. § (3)
bekezdését, és kifejtette, hogy annak értelmében csak
valamely jog vagy jogviszony fennállásának, vagy
fenn nem állásának a tárgyában terjeszthető elő
megállapítási kereset, tényre vonatkozóan nem. A
törvény e szakaszban az előterjeszthető kereseti
kérelmek fajtáit és előterjeszthetőségük feltételeit
rögzíti. Ez nem érinti az egyéb törvény által
megengedett, úgynevezett sui generis megállapítási
keresetek előterjeszthetőségét. Olyan tartalmú
kereseti kérelem azonban, hogy „a felmondás
érvénytelen”, a Pp. 172. § (3) bekezdésében írtaknak
nem feleltethető meg, mert nem jog vagy jogviszony
fennállásának
vagy
fenn
nem
állásának
megállapítására irányul. Ekként a másodfokú bíróság
álláspontja szerint az elsődleges kereseti kérelem
elutasításának van helye.
A másodlagos kereseti kérelem tekintetében a
másodfokú bíróság mindenben egyetértett az
elsőfokú bíróság ítéletében a szerződés 8.1.–8.4.
alpontjainak tisztességtelenségével kapcsolatban
kifejtett indokokkal.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
A jogerős ítélet ellen a felperesek terjesztettek elő –
a felülvizsgálati tárgyaláson pontosított –
felülvizsgálati kérelmet, amelyben az elsődleges
keresetüket elutasító ítéleti rendelkezés hatályon
kívül helyezését és e körben a jogszabályoknak
megfelelő új határozat hozatalát kérték annak
megállapításával, hogy a perbeli felmondás
jogellenes. Másodlagosan az elsőfokú ítélet hatályon
kívül helyezését kérték. Álláspontjuk szerint az
elsőfokú eljárás lényeges szabályainak megsértése az
ügy
érdemére
kihatott.
A
felülvizsgálat
engedélyezése iránti kérelmet is előterjesztettek.
A felperesek megsértett jogszabályhelyként
felülvizsgálati kérelmükben a Pp. 172. § (3)
bekezdését és 342. §-át, a DH2 tv. 5. §-át és 6. §-át
jelölték meg. Hivatkoztak az 1385/2019 (VIII. 1). és
a 3019/2017.(II. 17.) AB határozatok, a 4/2021. PJE
és az 5/2013. PJE határozatok, valamint az
Alaptörvény R) cikk (2) bekezdésének és XXVIII.
cikk (1) bekezdésének a megsértésére is.
A felülvizsgálat engedélyezését arra tekintettel
kérték a Pp. 408. § (1) és (2) bekezdéseinek alapján,
hogy álláspontjuk szerint a jogerős ítélet értelmezése
eltér az 5/2013. PJE és a 4/2021. PJE határozatok
rendelkezéseitől.
A felperesek az ügy érdemét illetően az említett
jogegységi határozatok mellőzésére utaltak,
kiemelve, hogy a 4/2021. PJE határozat szerint a
DH2 tv. szerinti elszámolás nem zárja ki, hogy a
bíróság a polgári jog anyagi szabályai szerint utólag
vizsgálja, alapos volt-e a pénzintézet részéről a
szerződésnek az adós fizetési késedelmére alapított
felmondása. Kiemelték: tévesen rögzítette az
elsőfokú ítélet, hogy „a DH2 tv. szerinti elszámolást
utólag automatikusan az adós szerződésszerű
teljesítésének nem lehet tekinteni”. Arra is
hivatkoztak, hogy az elsőfokú ítélet ellentmondó
adatokat rögzített a felmondásig lejárt tartozásról.
Értelmezhetetlennek tartották, hogy a 2010., illetve a
2011. évi felszólításokhoz képest egy-két évvel
későbbi felmondást milyen jogszabály alapján

tekintette a bíróság felmondás előtti fizetési
felszólításnak, mivel annak a felmondást megelőző 3
hónapon belül kell többször megtörténnie.
Érvelésük értelmében téves a másodfokú bíróság
álláspontja arra nézve, hogy a Pp. 172. § (3)
bekezdése alapján elsődleges keresetüknek meg
kellett volna felelnie a megállapítási keresettel
szembeni eljárásjogi feltételeknek. E körben a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 24. § (1)
bekezdésének c) pontjára, és az 5/2013. PJE
határozat 1. pontjára utaltak. Arra is kitértek, hogy a
Pp. 172. § (3) bekezdése a „lex generalis” a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 5:80. § (3) bekezdése
(tartalmilag a régi Ptk. 239/A. §-a) lex specialis
szabályához képest.
Az alperes felülvizsgálati ellenkérelme érdemben a
jogerős ítélet hatályában való fenntartását kérte.
A Kúria döntése és jogi indokai
A Kúria elsődlegesen azt rögzíti, hogy a
felülvizsgálati kérelemmel támadott elsődleges
kereset tárgyában indult per a Pp. 7. § (1) bekezdés
18. pontja szerinti vagyonjogi pernek minősül,
tárgyának értéke azonban meg nem határozható, az
első- és a másodfokú bíróság döntése pedig eltérő
jogi indokokon alapult, ezért a felülvizsgálati
kérelem előterjesztése a Pp. 408. § (1) és (2)
bekezdése alapján nem volt kizárt, így a
felülvizsgálat kivételes engedélyezése iránti kérelem
előterjesztésére nem volt szükség.
A felperesek felülvizsgálati tárgyaláson pontosított
felülvizsgálati kérelmére tekintettel a Kúria rögzíti
továbbá, hogy a felülvizsgálati kérelem nem érintette
a másodlagosan (a perbeli szerződés 8.1.–8.4. pont
alpontjaiban
foglalt
szerződési
feltételek
tisztességtelenség
miatti
érvénytelenségének
megállapítása iránt) előterjesztett keresetet elutasító
jogerős ítéleti rendelkezést. Erre tekintettel a
felülvizsgálat tárgya az így meghatározott
felülvizsgálati korlátokra [Pp. 423. § (1) bekezdés]
tekintettel az elsődleges keresetet elutasító jogerős
ítéleti rendelkezés volt, kiterjedően az elsőfokú
ítéletre is.
A fentiek szerint meghatározott felülvizsgálati
keretek között eljárva a felülvizsgálat eredményeként
a Kúria azt állapította meg, hogy a jogerős ítélet a
felülvizsgálattal támadott részében az alábbiak
szerint jogszabálysértő, ezért a felülvizsgálati
kérelem alapos.
A másodfokú bíróság tévesen értelmezte a felperesek
– megfogalmazásában valóban nem kellően pontos,
a „felmondás érvénytelenségének megállapítására”
irányulóként előadott, de tartalmilag egyértelmű –
keresetét és minősítette azt a Pp. 172. § (3) bekezdése
által meg nem engedett megállapítási keresetnek.
A felperesek elsődleges keresete – a tartalom szerinti
elbírálás elvére [Pp. 110. § (3) bekezdés] tekintettel
– nem az alperes felmondása „érvénytelenségének”,
hanem jogellenességének megállapítására irányult. A
felmondás a szerződésszegés jogintézményéhez
(azaz a szerződés teljesítésének létszakához)
kapcsolódik, alapvető joghatása, hogy az érintett
felek
közötti
jogviszony
megszüntetését
eredményezi [régi Ptk. 321. § (1) bekezdés]. E
joghatás kiváltásához a felmondás jogszerűsége
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szükséges, amit az adott szerződés érvényes
rendelkezései és az irányadó jogszabályok alapján
kell megítélni. Ez a megítélés fejezhető ki annak
megállapításával, hogy a felmondás jogszerű vagy
jogszerűtlen (utóbbival azonos tartalmú kifejezéssel
élve: jogellenes).
A felmondás fenti kötelemszüntető funkciójából
pedig
következik,
hogy
jogszerűtlensége
(jogellenessége) egyúttal a jogviszony fennállását (a
támadott felmondás által meg nem szüntetett voltát)
is jelenti. Perjogi értelemben tehát a felmondás
(helyesen)
jogszerűtlensége
(másképpen:
jogellenessége) iránti kereseti kérelem (petitum)
szükségszerűen magában foglalja a felmondással
megszüntetni szándékozott jogviszony fennálltának
megállapítása iránti kereseti kérelmet is, amelynek
előterjesztése a Pp 172. § (3) bekezdése értelmében
nem kizárt.
A Kúria megjegyzi, az, hogy a felmondás megfelel-e
a szerződés vonatkozó rendelkezéseinek és az
irányadó jogszabályoknak, vagyis jogszerű vagy
jogellenes-e, nyilvánvalóan nem ténykérdés, hanem
jogkérdés.
A másodfokú bíróság mindezekre figyelemmel
tévesen minősítette a felperesek elsődleges keresetét
a felmondás mint „tény” fennállásának megállapítása
iránti, a Pp. 172. § (3) bekezdése körében meg nem
engedett keresetnek, amiből következően jogszabályt
sértve utasította el azt önmagában ezen okból.
Tévedett tehát a másodfokú bíróság, amikor nem
bírálta el érdemben a felperesek elsődleges keresetét
elutasító elsőfokú ítéleti rendelkezés elleni
fellebbezést.
Az elsőfokú ítélettel kapcsolatban a Kúria azt
állapította meg, hogy az elsőfokú bíróság jogi
álláspontja nem áll összhangban az elsőfokú ítélet
meghozatala után (de a másodfokú ítélet
meghozatala előtt) a Kúria Jogegységi Tanácsa által
2021. március 12-én hozott, a devizaalapú fogyasztói
kölcsönszerződések felmondása jogszerűségének
megítéléséről szóló 4/2021. PJE határozatban (a
továbbiakban: PJE határozat) foglaltakkal (közzé
téve a Magyar Közlöny 2021. évi 90. számában
2021. május 17-én, továbbá a Bírósági Határozatok
Gyűjteményében, a bíróságok központi internetes
honlapján és a Kúria honlapján).
Az elsőfokú bíróság ugyanis nem látott lehetőséget
arra, hogy a DH2. tv. szerinti tisztességtelenül
felszámított összeget – a felperesek hivatkozásával
ellentétben – előtörlesztésként vegye figyelembe, és
ennek alapján állapítsa meg, hogy a felmondás
időpontjában volt-e a felpereseknek fizetési
hátraléka, erre tekintettel olyan mértékű
szerződésszegése, amely jogszerűen megalapozhatta
az alperes azonnali hatályú felmondását.
A jogegységi tanács a PJE határozatban
megállapította:
„A
devizaalapú
fogyasztói
kölcsönszerződések részleges semmissége miatt
szükséges elszámolási kötelezettséget előíró 2014.
évi XL. törvény szerinti elszámolás nem zárja ki,
hogy a bíróság a polgári jog szabályai szerint utólag
vizsgálja, hogy alapos volt-e a pénzintézet részéről a
szerződésnek az adós fizetési késedelmére alapított
felmondása.”
A PJE határozat indokolásának IV. pontjában
részletesen levezetett álláspont értelmében a DH1 tv.
szabályozási céljából és a DH2 tv. funkciójából
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adódóan – figyelemmel az elszámolás módszertani
kérdéseit,
gyakorlati-technikai
lebonyolítását
szabályozó 54/2014. (XII. 10.), 42/2014. (XI. 7.),
valamint 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletekre,
továbbá az Alkotmánybíróság 3019/2017. (II. 17.) és
3330/2020. (VIII. 5.) AB számú határozataira is – a
jogalkotónak a DH2 tv. szerinti elszámolással nem
volt célja a DH2 tv. hatálya alá tartozó fogyasztói
kölcsönszerződések
felmondása
jogszerűsége
kérdésének megítélése, az e törvényben és a
kapcsolódó MNB rendeletekben meghatározott
elvek és módszerek szerinti elszámolás tehát nem
érinti a szerződés pénzügyi intézmény által közölt
korábbi felmondásának jogszerűségét, amit helyesen
a polgári jog egyéb, általános szabályai alapján kell
megítélni (PJE határozat indokolás IV/3. pont).
A kifejtettekből következően a Jogegységi Tanács
úgy ítélte meg, nincs akadálya annak, hogy a
fogyasztó a felmondás jogellenességének, a
jogviszony fennállásának megállapítása iránt
keresetet indítson. Ebben a perben érdemben
vizsgálható, hogy a felmondásban megjelölt indok
fennállt-e és alkalmas volt-e arra, hogy a jogviszony
megszüntetését megalapozza, a felmondás pedig
mindezekre figyelemmel alapos volt-e (PJE
határozat IV/4. első bekezdés).
A PJE határozat IV/8. pontjában a Jogegységi Tanács
rögzítette továbbá, hogy a fentiekkel ellentétes
álláspontot tükröző ítéletek nem követhetők.
A Kúria rámutat arra is, hogy a PJE határozat IV.
részében – különösen annak 6. és 7. pontjaiban – írt
elszámolási metódus figyelembevételével állapítható
meg az adott szerződés fizetési késedelemre alapított
felmondásának jogszerűsége.
Az elsőfokú bíróság ezt az elszámolást nem végezte
el. Erre tekintettel megalapozatlanul állapította meg
tényként ítéletének [46]–[47] pontjaiban az adós
felperesek súlyos szerződésszegését és az alperes
felmondásának az „érvényességét” (a fentebb írtak
szerint helyesen: jogszerűségét).
A kifejtettekre figyelemmel a Kúria a Pp. 424. § (3)
bekezdése alapján a jogerős ítéletet a felülvizsgálati
kérelemmel támadott részében az elsőfokú ítéletre is
kiterjedően hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú
bíróságot e körben új eljárásra és új határozat
hozatalára utasította, amelyre tekintettel a felek
felülvizsgálati
eljárási
költségeit
csupán
megállapította, annak viseléséről az új határozatot
hozó bíróságnak kell döntenie [Pp. 424. § (4)
bekezdés].
A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróságnak az
elszámolás tekintetében a megalapozott tényállás
megállapíthatósága érdekében be kell szereznie a
felek közötti felülvizsgált elszámolást (a
tisztességtelenül felszámított összeg aggálytalan
megállapítása céljából), továbbá az alperest tételes,
számszaki kimutatás csatolására kell felhívnia
egyrészről a szerződéskötés időpontjától kezdődően
a felmondásig terjedő időtartam alatt a felpereseket a
tisztességtelenül felszámított összegek nélkül terhelő
havi törlesztőrészletek kimutatására, másrészt
ugyanezen időszakra vetítve a felperesi teljesítések
(törlesztések) kimutatására, a törlesztőrészletek
egyértelmű összegének és a törlesztési időpontoknak
a konkrét megjelölésével. A beszerzett tényadatok
rendelkezésre állását követően kell elvégeznie az
elsőfokú bíróságnak a felperesek befizetéseinek az
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aktuálisan előírt havi tartozásokra vetített
elszámolását úgy, hogy az időközben, a
tisztességtelenül felszámított összegekre teljesített
befizetéseiket a PJE határozatban írtak szerint el kell
számolnia a javukra.
Az így – törlesztésenként – végigvezetett elszámolás
eredményeként kerülhet az elsőfokú bíróság abba a
helyzetbe, hogy meghatározza, a felpereseknek volte fizetési hátraléka a felmondás időpontjában, ha
volt, konkrétan milyen összegű, és az – az arányosság
követelményére figyelemmel (PJE határozat 7. pont)
megítélt szerződésszegésként – jogszerűvé tette-e a
felperes azonnali hatályú felmondását.
(Kúria Gfv.VI.30.426/2021/7.)
A vagyoncsökkenés fogalma alatt a Cstv.
183
33/A. § (1) bekezdésének alkalmazásában az
adós gazdálkodó szervezet befektetett eszközökből és
forgóeszközökből álló, tehát aktív vagyonának a
fizetésképtelenséggel
fenyegető
helyzetben
bekövetkező csökkenését kell érteni [1991. évi XLIX.
törvény (Cstv.) 33/A. § (1) bek.; 2011. évi CLXI.
törvény (Bszi.) 32. § (1) bek. b) pont].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
Az adós ügyvezetője 2011. szeptember 22-től
kezdődően az alperes volt. Az adós felszámolását a
bíróság a 2015. december 3-án benyújtott kérelem
alapján 2016. november 16-án indította meg.
Az alperes a 2016. szeptember 1. napján létrejött
szerződés alapján 4 000 000 Ft kölcsönt nyújtott az
adósnak, amelyet az adós a szerződés 2.1. pontja
szerint köteles volt az F. Zrt. megbízásából folyó
termelés fenntartására, valamint az M. Zrt. felé
fennálló tartozás kifizetésére fordítani.
Az adós az alperes részére 2016. szeptember 15. és
december 8. között több részletben a tartozását
visszafizette, a felszámolás kezdő időpontja előtt
2 906 324 Ft, míg 1 093 676 Ft a felszámolás kezdő
időpontja után került kifizetésre.
A felszámolásban 16 941 847 Ft követelést vett
nyilvántartásba a felszámoló, vagyonfelosztási
javaslatában a 13 626 709 Ft fedezetlen tartozáson
felül a volt ügyvezetővel szembeni 3 907 796 Ft
követelés hitelezők közötti felosztására tett
javaslatot. Ebből 2 242 572 Ft volt a felszámolónak
át nem adott pénzeszköz, a többi a felszámolás
megindulása után visszafizetett 1 093 676 Ft tagi
kölcsön.
A felperes keresete, az alperesek ellenkérelme
A felperes keresetében a csődeljárásról és a
felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX.
törvény (a továbbiakban: Cstv.) 33/A. § (1)
bekezdése alapján kérte, hogy az elsőfokú bíróság
állapítsa meg, hogy az alperes mint az adós volt
vezető tisztségviselője a fizetésképtelenséggel
fenyegető
helyzet
bekövetkeztét
követően
ügyvezetői feladatait nem a hitelezők érdekeinek
figyelembevételével látta el, és ezáltal a hitelezők
13 626 709 Ft követelésének teljes mértékben
történő
kielégítése
meghiúsulhat.
A
fizetésképtelenséggel
fenyegető
helyzet
bekövetkeztének időpontját 2011. december 31-ében
határozta meg, mert az adós már ekkor sem
rendelkezett a kötelezettségek kielégítéséhez

szükséges likvid vagyonnal. Kiemelte, hogy az
adósnak nyújtott kölcsön az adós vagyonának
részévé vált, és az alperesnek történő visszafizetések
időpontjaiban az adós adófolyószámlája tartozást
mutatott. A tagi kölcsön visszafizetésével nem
maradt a külső hitelezők követeléseinek kielégítésére
felhasználható társasági vagyon.
Az alperes a kereset elutasítását kérte. Vitatta, hogy
az adós 2011 és 2016 között folyamatosan
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben volt, ezt
a felperes keresetében hivatkozott adatok nem
támasztják alá. Azt nem vitatta, hogy 2016.
szeptember 1-jén 4 000 000 Ft-ot kölcsönadott az
adósnak, és azt részletekben az adós visszafizette.
Állította, hogy a kölcsönt a likviditás javítása
érdekében bocsátotta az adós rendelkezésére. Vitatta,
hogy saját magát előnyben részesítette a többi
hitelezővel szemben. Az adós pénzügyi helyzetéhez
képest indokolatlan üzleti kockázatot nem vállalt, az
adott helyzetben az ügyvezetőtől elvárható
valamennyi intézkedést megtette a hitelezői
veszteségek elkerülése, csökkentése, valamint a
taggyűlés
intézkedéseinek
kezdeményezése
érdekében, a tagi kölcsön visszafizetésének
feltételeiről és a teljesítésről a taggyűlés határozott.
Állította, hogy az adós vagyona nem csökkent az
alperes magatartásával okozati összefüggésben.
Az összhitelezői érdek szempontjából az ügylet
kifejezetten előnyös volt, az összes hitelezői igény a
tagi kölcsön, illetve annak visszafizetése hiányában
sem térült volna meg magasabb összegben, illetve
arányban.
Hivatkozott arra is, hogy a felszámolás kezdő
időpontjától, azaz 2016. november 16-tól sem
tulajdonosként, sem ügyvezetőként nem volt
semmilyen befolyása a tagi kölcsön visszafizetésére,
mivel nem volt sem döntési, sem döntést befolyásoló
helyzetben. A felszámolás elrendelésének időpontja
utáni események nem állnak okozati összefüggésben
a magatartásával.
Az első- és a másodfokú bíróság határozata
Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az alperes
az adós fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetének
bekövetkezését követően ügyvezetői feladatait nem a
hitelezők érdekeinek figyelembevételével látta el és
ezáltal a hitelezők 13 626 709 Ft követelésének teljes
mértékben történő kielégítése meghiúsulhat.
Az alperes fellebbezése alapján eljárt másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és
a keresetet elutasította.
Az ítélet indokolásában elsőként leszögezte, hogy az
elsőfokú bíróság a felek által csatolt bizonyítékok
alapján helyesen állapította meg a tényállást,
azonban téves jogi következtetésre jutva állapította
meg az alperes felelősségét.
A pert a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályai
szerint kellett lefolytatni, melynek egyik jelentős,
szándékolt újítása, hogy a jogi képviselővel eljáró fél
jogállítása a jogalap megjelölése útján történik [Pp.
170. § (2) bekezdés b) pont]. A jogalap a Pp. 7. § (1)
bekezdésének 8. pontja szerint az az anyagi jogi
jogszabályi rendelkezés, amely az alanyi jogot
közvetlenül keletkeztető tényeket meghatározza és
annak alapján az igény támasztására jogosít. A
bíróságnak a felperes által megjelölt anyagi jogi
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jogszabályi
rendelkezésre alapított
kereseti
kérelméről kell döntenie, és nem vehető figyelembe,
hogy a kereset az eljárás eredményeképpen
megállapított tényállás alapul vételével más,
a Pp. 7. § (1) bekezdés 8. pontja szerint meg nem
jelölt jogszabályi rendelkezés alapján (akár részben)
alapos lehet, mert a Pp. szerint jogállítás csak a
jogalap idézett módon, esetleg a jogcímmel való
megjelölésével tehető, azaz a tényállás puszta
előadásával nem tehető jogállítás.
Az adott ügyben a felperes a kereset jogalapjaként a
Cstv. 33/A. § (1) bekezdésének második fordulatára
hivatkozott, amely szerint a vezető tisztségviselő
felelőssége – az egyéb tényállási elemek
megvalósulása esetén – akkor állapítható meg, ha
más okból meghiúsulhat a hitelezői igények
kielégítése. A felperes a perfelvételi tárgyaláson
kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy a keresetét nem a
vagyoncsökkenésre, hanem „más okra” alapítja.
A másodfokú bíróságnak az adott esetben abban a
kérdésben kellett döntenie – figyelemmel arra is,
hogy az anyagi pervezetés csak a felek kérelmének
és jogállításának keretén belül gyakorolható [Pp.
237. § (5) bekezdés] –, hogy a felperes az általa
jogalapként megjelölt anyagi jogi jogszabályi
rendelkezés („a hitelezők követeléseinek teljes
mértékben történő kielégítése más okból
meghiúsulhat”) alapján az alanyi jogot közvetlenül
keletkeztető tényeket – különösen, mivel keresetét a
vagyoncsökkenéstől különböző más okra alapította –
, e más okot előadta-e és bizonyította-e, illetve az a
tényállítás, amelyet előadott és bizonyított, más
oknak minősül-e.
A Cstv. 33/A. § (1) bekezdésében szereplő két
felelősségi tényállás a vezető magatartásának
eredménye alapján különbözik egymástól. A
törvényi tényállás első fordulata szerint akkor felel a
vezető tisztségviselő, ha felróható magatartásának
következtében az adós vagyona csökkent, a második
fordulat szerint pedig akkor, ha magatartása a
vagyoncsökkenésen kívüli más okból hiúsíthatja
meg a hitelezői igények teljes mértékben történő
kielégítését.
A jogalkotó sem a vagyoncsökkenés, sem a „más ok”
fogalmát nem határozta meg.
A felszámolási vagyon csak az adós aktív vagyonát
jelenti, s miután a gazdálkodó szervezet
felszámolásának kezdő időpontját megelőző
vagyonának passzívái a felszámolási eljárásban csak
a hitelezői igénybejelentésen keresztül, a törvényi
besorolásnak megfelelően érvényesíthetők, a Cstv.
33/A. § (1) bekezdésében írt vagyoncsökkenés akkor
is megállapítható, ha a hitelezői érdekeket figyelmen
kívül hagyó magatartás visszterhes szerződés
teljesítésében (például tagi kölcsön visszafizetése)
nyilvánul meg, hiszen a visszafizetett összeg (a
jogosult számára előnyt jelentő teljesítéssel a
felszámolásban érvényesülő rendezett kielégítés elől
elvont vagyon) nem válhat a hitelezői igények
kielégítésének forrásává. Ellenkező értelmezés
esetén a vezető nem volna felelősségre vonható a
gazdálkodó szervezet által a kritikus időszakban, a
hitelezők érdekeit figyelmen kívül hagyó
magatartással megkötött, kirívóan kockázatos
visszterhes szerződés alapján nyújtott szolgáltatásért,
hiszen
követelése
keletkezett
az
utóbb
behajthatatlannak bizonyult ellenszolgáltatásra, ezért
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formálisan nem következett be vagyoncsökkenés;
ugyanakkor az ilyen eset második tényállás („más
ok”) alá rendelése korlátlan felelősséget
eredményezne ott is, ahol a vagyon csökkenése
pontosan meghatározható, márpedig a jogalkotói
szándék nyilvánvalóan nem irányul ilyen
méltánytalan eredményre. A joggyakorlatban olyan
szűkítő értelmezés nem alakult ki, amely szerint
vagyoncsökkenést csak a gazdálkodó szervezet
vagyonának ingyenes elidegenítése, követelésének
elengedése stb. eredményezne.
A másodfokú bíróság megállapítása szerint a Cstv.
33/A. § (1) bekezdésének második tényállása alapján
(„más okból meghiúsulhat”) a vezető felelőssége
akkor állapítható meg, ha a hitelezői igények
kielégítése oly módon hiúsulhat meg, hogy az nem
jár a felszámolási vagyon csökkenésével. A
jogalkotó a más ok mibenlétét pontosabban nem
határozza meg, egyetlen dolgot azonban határozottan
kiemelt – a „vagy más okból” fordulattal –, hogy a
„más ok” nem vagyoncsökkenés.
Mivel a jogalkotó a vezető felelősségét megalapozó
magatartás eredményeként külön nevesítette a
bekövetkezett
vagyoncsökkenést,
ezért
a Cstv. 33/A. § (1) bekezdésének második fordulata
esetén a felelősséget megalapozó magatartás csakis
olyan
magatartás
lehet,
amely
–
a
vagyoncsökkenésen
kívül
–
más
okból
eredményezheti a hitelezői igények kielégítésének
meghiúsulását. Attól függően, hogy a felperes a
keresete jogalapját a Cstv. 33/A. § (1) bekezdésének
első vagy második fordulatára alapozza, eltérő
kereseti kérelmet és tényállást kell előadnia, s az
ítélet rendelkező része sem azonos – a két
tényálláshoz képest – a felelősség megállapítása
esetén.
A keresetlevélben előadott alperesi magatartás – a
tagi kölcsön visszafizetése – az adós vagyonának
csökkenését eredményezte. A felperes jogállítását
(„más okból meghiúsulhat”) az általa felhozott
tények (tagi kölcsön visszafizetése) nem bizonyítják,
mert a sérelmezett magatartás vagyoncsökkenést
jelent, ezért a Cstv. 33/A. § (1) bekezdésének
második fordulatára alapított kereset alaptalan.
Mivel a bíróság a felperes jogállításához kötve van,
az ítélőtábla nem vizsgálhatta, hogy a felperes igénye
más anyagi jogi jogszabály rendelkezése alapján [a
Cstv. 33/A. § (1) bekezdés első fordulata] alapos
lehet-e, ahogyan azt sem, hogy a felperes által
megjelölt magatartás miként eredményezhetne a
visszafizetett
tagi
kölcsön
összegénél
nagyságrendileg magasabb mértékű felelősséget.
Az adott ügyben a másodfokú eljárásban anyagi
pervezetésnek [Pp. 369. § (4) bekezdés] nem volt
helye, figyelemmel arra, hogy keresetében a felperes
egyértelműen jelölte meg a kereseti kérelem
jogalapját, a felek számára világos volt a jogvita
tárgya és a felperes tisztában volt a keresetben
előadott tényállás (magatartás) jogi megítélésével.
A Kúria Gfv.VII.30.061/2018/4. számú ítélete pedig
az ügyben nem mérvadó, mert az ott irányadó Cstv.
33/A. § (1) bekezdésének szövege a jelen ügyben
alkalmazandó rendelkezéstől eltérő volt.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezését és – tartalma szerint – az
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elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását, vagy a
másodfokú bíróság új eljárásra és új határozat
hozatalára utasítását kérte.
Álláspontja szerint a másodfokú bíróság tévesen
alkalmazta a Cstv. 33/A. § (1) bekezdését és téves
jogkövetkeztetésre jutva változtatta meg az elsőfokú
bíróság ítéletét.
Hangsúlyozta, hogy a fizetésképtelenséggel
fenyegető helyzetben a tagi kölcsön visszafizetése
nem állt összhangban a társaság hitelezőinek
érdekeivel, mert annak következtében nem maradt a
többi, külső hitelezők követeléseik kielégítésére
felhasználható társasági vagyon. Az alperes
csökkentette ezáltal a többi hitelező kielégítési
alapját, de ez nem azonos a Cstv. 33/A. § (1)
bekezdés első fordulatában levő vagyoncsökkenés
fogalmával.
Hivatkozott a Kúria Polgári Kollégium Joggyakorlatelemző Csoportjának a felelősség alóli mentesüléssel
kapcsolatos véleményére (27. oldal. 2. bekezdés),
mely szerint a tagi kölcsön visszafizetése nem
eredményezi a cég vagyonának csökkenését, hiszen
pontosan annyival csökken a cég vagyona ennek
folytán, mint amennyivel nő (szűnik meg a céggel
szemben fennálló követelés, a rövid lejáratú
kötelezettség).
A tagi kölcsön visszafizetésével nem valósul meg
vagyoncsökkenés, hanem a hitelezők követeléseinek
a kielégítése hiúsul meg, ami a 2017. július 1-jén
bekövetkezett jogszabályi változás miatt „a hitelezők
követeléseinek teljes mértékben történő kielégítése
más okból meghiúsulhat” fordulatra alapított
keresetindítást teszi lehetővé.
A „más okból meghiúsult” olyan magatartást kell,
hogy takarjon, amely a hitelezői igények kielégítését
úgy hiúsítja meg, hogy a társaság vagyonában nem
következik be vagyoncsökkenés.
Hivatkozott az 1/2013. PJE határozat 3. oldalának 4.
bekezdésére, mely szerint a második fordulat
esetében azt az összeget kell megjelölni, amelyért a
vezető tisztségviselő magatartása miatt az adós
gazdálkodó szervezet nem tud helytállni a hitelezők
felé.
Hangsúlyozta, hogy a jogerős ítélet ellentétes a Kúria
Gfv.VII.30.061/2018/4.
számú
ítéletében
kifejtettekkel. Abban az eljárásban szintén a Cstv.
33/A. § (1) bekezdésének második fordulatára
alapított kereseti kérelem alapján megállapította a
Kúria az alperes felelősségét. Nem vitásan az ítélet
óta a Cstv. 33/A. § (1) bekezdése két alkalommal is
módosult. A 2017. július 1-jétől hatályos
módosítással a jogalkotó a „más ok” mibenlétét nem
határozta meg, azt azonban kiemelte, hogy a „vagy
más okból” fordulat nem vagyoncsökkenést jelent.
Miután a tagi kölcsön visszafizetése nem
eredményezi a cég vagyonának a csökkenését, hiszen
pontosan annyival „csökken” a cég vagyona ennek
folytán, mint amennyivel „nő”, megfelel a
vagyoncsökkenést nem eredményező „más okból
meghiúsulhat” törvényi tényállásnak.
Ha a Kúria indokoltnak látja a korábbi ítéletétől való
eltérést,
indítványozta
jogegységi
eljárás
megindítását.
Az alperes csatlakozó felülvizsgálati kérelmében
kérte a jogerős ítélet indokolásának a
megváltoztatását. Hangsúlyozta, hogy a másodfokú
bíróság kizárólag a tagi kölcsön visszafizetését

értékelte releváns tényként, és nem foglalkozott a
tagi
kölcsön
nyújtásával,
pedig
a
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben a vezető
magatartását összességében kell értékelni.
Felülvizsgálati ellenkérelmében kérte a jogerős
ítéletnek – megváltoztatott indokolással – a
hatályában való fenntartását. Hangsúlyozta, hogy az
alperes nem részesült előnyben, a 2016. szeptemberdecember közötti időszakban 10 000 000 Ft összeget
meghaladó tartozást rendezett külső hitelezők felé az
adós.
A Kúria döntése és jogi indokai
A Kúria a csatlakozó felülvizsgálati kérelmet –
figyelemmel arra, hogy az kizárólag a jogerős ítélet
indokolása ellen irányult – a Pp. 407. § (1) bekezdés
c) pontjára figyelemmel a Pp. 415. § (1) bekezdés d)
pontja alapján visszautasította.
A jogerős ítéletet a Pp. 423. § (1) bekezdése
értelmében a felülvizsgálati kérelem keretei között
vizsgálta felül, és azt az alábbiakra tekintettel nem
találta jogszabálysértőnek.
A Cstv.-nek a jelen ügyben alkalmazandó, a 2017.
évi XLIX. törvénnyel módosított, 2017. július 1-jétől
hatályos 33/A. § (1) bekezdése értelmében a vezető
tisztségviselő felelősségének megállapítására akkor
kerülhet sor, ha a felszámolás kezdő időpontját
megelőző 3 éven belül töltötte be a vezetői tisztségét,
az utóbb felszámolás alá került adós gazdálkodó
szervezet fizetésképtelenségével fenyegető helyzet
bekövetkeztét követően a vezetői feladatait nem a
hitelezők érdekeinek figyelembe vételével látta el, és
ezzel okozati összefüggésben a gazdálkodó szervezet
vagyona csökkent vagy a hitelezők követeléseinek
teljes mértékben történő kielégítése más okból
meghiúsulhat. E szabály alkalmazásában a hitelezői
érdekeket figyelmen kívül hagyó tevékenységnek
minősül az is, ha a vezető elmulasztotta a
környezetkárosodás
megelőzésére,
a
környezetkárosítás abbahagyására, illetve a
kármentesítésre
vonatkozó,
jogszabályban
meghatározott
kötelezettségeket,
és
ennek
következtében a hitelezők követeléseinek teljes
mértékben történő kielégítése meghiúsulhat.
A Cstv. 33/A. § (1) bekezdésében szereplő
felelősségi tényállás egyes alesetei tehát – a
másodfokú
bíróság
helyes
álláspontjának
megfelelően – a vezető tisztségviselő magatartásának
eredménye alapján különböznek egymástól. A
törvényi tényállás első fordulata szerint abban az
esetben felel a vezető tisztségviselő, ha a hitelezői
érdekeket figyelmen kívül hagyó magatartásának a
következtében az adós vagyona csökkent, a második
fordulat szerint pedig akkor, ha magatartása a
vagyoncsökkenésen kívüli más okból hiúsíthatja
meg a hitelezői igények teljes mértékben történő
kielégítését.
Vagyoncsökkenés alatt e szabály alkalmazása során
az adós a Cstv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
vagyonának a fizetésképtelenséggel fenyegető
helyzetben bekövetkező csökkenését kell érteni. A
Cstv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerint ugyanis a
Cstv. alkalmazásában a gazdálkodó szervezet
vagyonának az minősül, amit a gazdálkodó
szervezetre vonatkozó számviteli jogszabály
befektetett eszköznek vagy forgóeszköznek minősít.
A vagyoncsökkenés fogalma tehát az adósnak a
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fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet alatti aktív
vagyonához kötődik, vagyis a Cstv. 33/A. § (1)
bekezdésében szabályozott felelősségi tényállás első
fordulata a hitelezői követelések fedezetét jelentő
aktív adósi vagyon védelmét kívánja biztosítani,
illetőleg az e vagyon csökkenését eredményező, a
hitelezői érdekeket figyelmen kívül hagyó vezetői
magatartást kívánja szankcionálni. Mindezek
értelmében a Cstv. 33/A. § (1) bekezdésében írt
vagyoncsökkenés akkor is megállapítható, ha a
hitelezői érdekeket figyelmen kívül hagyó
magatartás visszterhes szerződés teljesítéseként
jelentkezik, például ha a vezető tagi kölcsön
visszafizetéséről dönt. A vezető tisztségviselő tehát
nem mentesülhet a felelősség alól arra hivatkozással,
hogy az egyébként a hitelezői érdekeket figyelmen
kívül hagyó magatartással megkötött, kirívóan
kockázatos, az adós számára előnytelen szerződés
visszterhes volt, illetve hogy a hitelezői érdekeket
figyelmen kívül hagyó döntés alapján nyújtott
szolgáltatás visszterhes szerződésen alapult, és így az
adós tartozásának egyidejű megszűnése miatt
formálisan nem következett be vagyoncsökkenés. A
vagyoncsökkenés ugyanis e felelősségi szabály
alkalmazásában az említettek szerint az aktív vagyon
csökkenését jelenti.
A Cstv. 33/A. § (1) bekezdésének második fordulata
alapján a vezető felelőssége akkor állapítható meg,
ha a magatartása a fizetésképtelenséggel fenyegető
helyzet alatti aktív adósi vagyon csökkenésén kívüli
más okból hiúsíthatja meg a hitelezői igények teljes
mértékben történő kielégítését. Ilyen más ok lehet
például az adóst terhelő kötelezettségek, biztosítékok
vállalása, adósságok felhalmozása, de idetartozik a
környezetkárosodás
megelőzésére,
a
környezetkárosítás abbahagyására, illetve a
kármentesítésre
vonatkozó
jogszabályban
meghatározott kötelezettségek teljesítésének a Cstv.
33/A. § (1) bekezdésében említett elmulasztása is.
Az alperesnek az adós gazdálkodó szervezet
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetében tett
azon intézkedése, amellyel az adós részére korábban
nyújtott tagi hitel visszafizetéséről rendelkezett, az
adós pénzeszközeit, vagyis forgóeszköz-állományát
csökkentette, tehát az adós Cstv. 3. § (1) bekezdés e)
pontja szerinti aktív vagyonának csökkenését
eredményezte. Helyesen állapította meg ezért a
másodfokú bíróság, hogy az alperes felelősségét a
Cstv. 33/A. § (1) bekezdésének első fordulata, nem
pedig a második fordulat alapján kell vizsgálni.
A Kúria – felülvizsgálati kérelemben hivatkozott –
Gfv.VII.30.061/2018/4. számú ítélete nem a Cstv.
jelen ügyben irányadó, a 2017. évi XLIX. törvénnyel
módosított, 2017. július 1. napjától hatályos 33/A. §
(1) bekezdése, hanem a módosítást megelőzően
hatályban volt felelősségi szabály alapján született.
A Cstv. 33/A. § (1) bekezdésének eredeti, 2006.
július 1-jén hatályba lépett rendelkezése kizárólag a
hitelezői érdekek elsődlegességét sértő vezetői
magatartással okozott vagyoncsökkenés miatt tette
lehetővé a vezető tisztségviselő felelősségének
megállapítását, a jogsértő vezetői magatartás
felelősséget
megalapozó
lehetséges
következményeként a hitelezői követelések teljes
kielégítésének meghiúsítását nem nevesítette. A
Cstv. 33/A. § (1) bekezdésének 2009. szeptember 1jén hatályba lépett rendelkezésében jelent meg a
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vezetői magatartás felelősség alapjául szolgáló
következményeként a vagyoncsökkenés mellett a
hitelezői
követelések
teljes
kielégítésének
meghiúsulása, illetve a környezeti terhek
rendezésének elmulasztása. A felelősségi tényállás
három alesetének egymáshoz való viszonyát,
egymástól való elhatárolását azonban a Cstv. nem
rendezte, nem végezte el. Az ítélkezési gyakorlatban
ezért előfordult a vagyoncsökkenés fogalmának
kiterjesztő értelmezése, illetve az, hogy a hitelezői
követelések teljes kielégítésének meghiúsítását és a
környezeti terhek rendezésének elmulasztását a
vagyoncsökkenés egyik esetének tekintették. Csupán
a Cstv. 33/A. § (1) bekezdésének 2017. július 1-jén
hatályba lépett módosítása tette egyértelművé, hogy
a hitelezői érdekeket figyelmen kívül hagyó vezetői
magatartásnak két, egymástól elkülönülő lehetséges
következménye
állhat
fenn,
egyrészt
a
vagyoncsökkenés, másrészt a hitelezői követelések
teljes mértékben történő kielégítésének más okból,
tehát a vagyoncsökkenésen kívüli okból bekövetkező
meghiúsulása.
Mindezektől függetlenül a Kúria az egyébként nem a
Pp., hanem a korábban hatályban volt, a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (régi Pp.)
szabályai alapján lefolytatott perben, az adott
felülvizsgálati kérelem keretei között meghozott
ítéletében
a
tagi
kölcsön
visszafizetését
a Cstv. 33/A. § (1) bekezdésének akkor hatályos
rendelkezése alapján is az adós gazdálkodó szervezet
társasági vagyonának csökkenését eredményező
magatartásként minősítette, arra utalva, hogy a
jogsértő vezetői magatartás a vagyoncsökkenésen
keresztül eredményezte a hitelezői igények
kielégítésének meghiúsítását. Vagyoncsökkenés alatt
pedig – amint az az ítélet indokolása [21] és [22]
bekezdéseiben foglaltak egybevetése alapján
egyértelműen megállapítható – az adós aktív
vagyonának csökkenését értette.
A jogegységi eljárás kezdeményezésének a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feltételei ezért – a felülvizsgálati
kérelemben előadottakkal ellentétben – nem állnak
fenn.
A jogerős ítélet mindezek értelmében a
felülvizsgálati kérelemben megjelölt okból nem
jogszabálysértő. További jogszabálysértésre pedig a
felperes nem hivatkozott, a jogerős ítélet
felülvizsgálatára ezért egyebekben nem kerülhetett
sor.
Mindezekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet a Pp.
424. § (1) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.
(Kúria Gfv.VI.30.325/2021/4.)

POLGÁRI KOLLÉGIUM
MUNKAÜGYI SZAKÁG
Ha a munkáltató egyoldalú, érvényes és
184
hatályosult jognyilatkozatában végkielégítés
fizetésére vállalt kötelezettséget, a már kifizetett összeg
visszafizetésére a munkavállaló nem kötelezhető arra
hivatkozva, hogy végkielégítés fizetésének nem volt
jogalapja [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény (Mt.) 15. § (4) bek., 24. § (1) bek., 28. §].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
Az alperes 2019. január 2-án közalkalmazotti
jogviszonya felmentéssel történő megszüntetését
kérte 2001. január 1-je óta fennálló közalkalmazotti
jogviszonyára tekintettel 8 hónap munkavégzés
nélküli felmentési idő biztosításával. Előadta, hogy
2019. december 1-jén rendelkezni fog a
jogszabályban meghatározott legalább 40 év
szolgálati idővel, és ekkortól jogosulttá válik
öregségi teljes nyugdíjra.
A kérésnek megfelelően N. K. Á. igazgató B. Zs.
munkaügyi előadó által előkészíttette a 2019. január
21-én kelt és az alperessel 2019. január 23-án közölt
felmentést, amely 2019. november 30-i hatállyal a
közalkalmazotti
jogviszonyát
megszüntette.
Intézkedésében utalt a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
(továbbiakban: Tny.) 18. § (2a) bekezdésére,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 30. § (4)
bekezdésére, a 33. § (2) bekezdés e) pontjára.
Rendelkezett arról, hogy a 2018. évben ki nem adott
2 munkanap, valamint a 2019. évre időarányosan járó
42 munkanap szabadságot az alperes 2019. január
14-től március 31-ig veszi igénybe, így a felmentési
idő 2019. április 1-jétől november 30-ig tart. Erre az
időre az alperest mentesítette a munkavégzési
kötelezettség alól.
B. Zs. 2019. április végén állította ki az általa a
rendszerbe bevitt adatok alapján azt a Magyar
Államkincstár (MÁK) központosított illetményszámfejtő
rendszer
alkalmazásban
(KIRA)
használandó elektronikus formanyomtatványt,
amelyben az alperes 16 évet meghaladó, de 20 évet
el nem érő közalkalmazotti jogviszonya időtartamára
figyelemmel a rendszer 6 havi távolléti díjnak
megfelelő végkielégítésre való jogosultságot
rögzített. A vonatkozó jogszabályi háttér ismerete
ellenére figyelmetlenségből B. Zs. ezt elmulasztotta
törölni a rendszerből.
B. Zs. a szóban forgó nyomtatványt megküldte a
MÁK-nak, majd N. K. Á. azt 2019. április végén
vagy május elején aláírta anélkül, hogy elolvasta
volna annak teljes szövegét. A perbeli jogviszony
megszűnése időpontjára figyelemmel B. Zs. 2019.
november 18-án küldte el papír alapon az aláírt és
lepecsételt formanyomtatványt a MÁK részére.
2019. december 3-án B. Zs. nem végezte el a
számfejtett bérek tételes ellenőrzését, így 2019.
december 4-én reggel a MÁK – egyebek mellett –

2 083 578 forint végkielégítést átutalt az alperesnek.
Az ugyanezen nap délelőttjére megbeszélt találkozón
B. Zs. átadta alperesnek a formanyomtatványt is,
majd annak aláírását követően az alperes arról
tájékoztatta a munkaügyi előadót, hogy aznap reggel
„nem várt nagyobb összeg” átutalása történt részére.
B. Zs. ekkor haladéktalanul ellenőrizte a rendszerben
az adatokat, és nyomban észlelte, hogy a
formanyomtatvány tévesen tartalmazza az alperes 6
havi távolléti díjának megfelelő összegű
végkielégítésre való jogosultságát, amely tényt
azonnal közölt vele. Az alperes a munkaügyi
előadótól csupán azt kérdezte, hogy esetleges
visszafizetés esetén az összeg átutalásának költségét
ki fogja állni. Utóbb a munkáltató arról tájékoztatta,
hogy a visszautalás költségeit a felperes megtéríti.
A felperes még 2019. december 4-én sztornózta a
2019. április 1-jei keltezésű formanyomtatványt, és
helyette olyat állított ki, ami a végkielégítésre való
jogosultságot nem tartalmazza. 2019. december 5-én
korrigálta ebben a körben az elszámolást tartalmazó
jegyzéket is.
A sztornózás és a tévedés tényét, valamint a kiutalt
végkielégítés visszafizetésének szükségességét
tartalmazó levelet 2019. december 7-én az alperes
átvette, ezt követően azonban a munkáltatóval a
kapcsolatot megszakította. B. Zs. az üggyel
összefüggésben osztályvezetői figyelmeztetésben
részesült.
A felperes keresete és az alperes ellenkérelme
A 2020. január 23-án fizetési meghagyással indult és
az alperes ellentmondása folytán perré alakult
eljárásban a felperes keresetében 2 083 578 forint
jogalap nélkül kifizetett végkielégítés és annak
kamata, valamint perköltség megfizetésére kérte
kötelezni az alperest. Hivatkozása szerint a
keresetben érvényesített összeg kiutalására kizárólag
tévedésből, B. Zs. által elkövetett adminisztrációs
hiba miatt került sor.
Az alperes a kereset elutasítását kérte.
Álláspontja szerint 2019. december 4-én részére
olyan végkielégítést számfejtettek, amelyet már 2019
áprilisában megállapított a munkáltató. Ezt az iratot
az igazgató szabályszerűen aláírta, lepecsételték,
ezért a jogosultságot hiteles dokumentum
tartalmazza. A felperes közölte a MÁK-kal is, tehát a
kincstár az alapján volt köteles a bérszámfejtést
elvégezni. Mindezek alapján pedig nem lehet szó
jogalap nélküli kifizetésről, hiszen arra nem
technikai hiba vagy tévedés folytán került sor, hanem
annak jogalapja a felperes írásban is kifejezett,
egyoldalú jognyilatkozata volt.
Az
egyoldalú
jognyilatkozat
a
munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
15. § (4) bekezdése értelmében a címzettel való
közléssel hatályossá válik, visszavonására csak a
hozzájárulásával van lehetőség. Erre figyelemmel a
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felperes 2019. december 4-i, az április 1-jei okiratot
módosító,
illetve
visszavonó
nyilatkozata
az Mt. 27. § (1) és (3) bekezdése alapján semmis.
Az első- és a másodfokú bíróság ítélete
A törvényszék ítéletével kötelezte az alperest, hogy
fizessen meg a felperesnek 2 083 578 forint tőkét és
annak kamatát.
Az elsőfokú bíróság ítéletének indokolása szerint a
Kjt. 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alperest
nem illette meg végkielégítés, mert a közalkalmazotti
jogviszonya
megszűnésének
időpontjában
nyugdíjasnak minősült.
Az alperes általánosságban helytállóan hivatkozott
arra, hogy ettől függetlenül a munkáltató akár a
munkavállalóval kötött megállapodásban, akár
egyoldalú kötelezettségvállalásban (Mt. 16. § (1)–(3)
bekezdés) mint speciális tartalmú egyoldalú
jognyilatkozatban (Mt. 15. § (1)–(4) bekezdés)
vállalhat végkielégítésfizetési kötelezettséget.
A Kjt. 2. § (3) bekezdése folytán alkalmazandó Mt.
31. §-a miatt irányadó, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
6:4. § (1) bekezdése értelmében a jognyilatkozat –
ekként nyilvánvalóan az Mt. 15. § (1)–(4)
bekezdéseiben írt egyoldalú jognyilatkozat is –
joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozat.
A meghallgatott tanúk, illetve a rendelkezésre álló
okiratok alapján minden kétséget kizáróan lehetett
megállapítani, hogy a perbeli esetben a végkielégítést
ténylegesen soha senki nem akarta a munkavállaló
részére megfizetni. Ezt jól tükrözi a ténylegesen
munkáltatói jognyilatkozatnak minősülő felmentés
is, amelyben értelemszerűen nem szerepel az alperes
végkielégítésre jogosultsága.
A Ptk. 6:4. § (1) bekezdésében írtakra figyelemmel
nem tekinthető végkielégítés fizetésére mint elérni
kívánt joghatásra kötelezettséget vállaló egyoldalú
jognyilatkozatnak az a nyilatkozat, amely mögött
nincs semmiféle valódi, arra a jogosulttól származó,
elhatározást tükröző végkielégítés fizetésére irányuló
munkáltatói döntés, szándék, cél vagy akarat.
Hangsúlyozandó,
hogy
a
szóban
forgó
formanyomtatványon és az azon alapuló, utóbb
szintén sztornózott elszámoláson kívül egyetlen irat,
így a felmentés mint jognyilatkozat sem tartalmaz
utalást a végkielégítésre, ahogy a felperes egyáltalán
nem juttatott kifejezésre sem szóban, sem ráutaló
magatartással a végkielégítés fizetésére vonatkozó
szándékot.
Miután az Mt. 15. § (3) bekezdése szerint az
egyoldalú jognyilatkozatra a megállapodásra
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni,
az Mt. 14. §-a értelmében pedig a megállapodás a
felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozatával
jön létre, utalni kell arra is, hogy szerződési akarat
hiányában megállapodás nem jön létre.
A formanyomtatvány nem más, mint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(Áht.) 44. § (1) bekezdésén és az Áht. végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 62–62/I.
szakaszain alapuló adatszolgáltatás a MÁK részére.
A tájékoztatás önmagában nem keletkeztet jogot
vagy kötelezettséget, az tipikusan az Mt. 15. § (5)
bekezdésében
meghatározott
nyilatkozatnak
minősül.
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Kétségtelen, hogy B. Zs. az automatikusan generált
adatok ellenőrzésekor, N. K. Á. pedig a
formanyomtatvány aláírásakor elmulasztotta az adott
helyzetben általában elvárható körültekintést, e
magatartásuk azonban nem célzott, de nem is
eredményezett felperesi előnyszerzést. Ennek a
mulasztásnak az Mt. 6. § (1) bekezdése alapján
Magyarország Alaptörvényének 28. cikkére is
figyelemmel nem lehet az a józan észnek megfelelő
és erkölcsös jogkövetkezménye, hogy az alperes
bármiféle jogalap nélkül gazdagodhasson.
Az alperes sem jogszabály, sem megállapodás, sem
egyoldalú
munkáltatói
jognyilatkozat
(kötelezettségvállalás) alapján nem volt jogosult a
részére nem vitásan kifizetett végkielégítésre, így
pedig a visszafizetésre köteles nettó összegben az Mt.
164. §-ának analógiája alapján (BH 2003.341., BH
199.528.).
Az alperes fellebbezése folytán eljárt ítélőtábla
ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
A formanyomtatvány tekintetében rámutatott a
bíróság arra, hogy ez a nyilatkozat létező és érvényes
volt. Ugyanakkor joghatás kiváltását nem célozta,
mivel arra a 2019. január 21-én kelt felmentési okirat
szolgált. Egyebekben egyetértett az alperes azon
hivatkozásával is, hogy egy okirat megítélése során
nem annak a formája, hanem a tartalma a lényeg,
jelen esetben a formanyomtatvány megnevezés az
okirat jellegére utalt.
Az alperes által vitatott Ávr. 62–62/I. §-ai az
Áht. 44. §-ának részletes szabályait tartalmazzák,
amellyel összefüggésben elegendő lett volna
a 62/G. §-ra hivatkozni. A rendelkezésekből azonban
az következik, hogy a munkáltató által adott
tájékoztatás alapján készíti el a Magyar
Államkincstár a végelszámolást, ami az illetményszámfejtő programon keresztül valósul meg. A
foglalkoztató tehát adatszolgáltatási kötelezettségét
teljesíti ezzel.
A foglalkoztató a felmentési okiratot és a felmentésre
irányuló jognyilatkozatot az alperesnek már jóval
korábban kiadta, így kezdődhetett meg 2019. április
1-jével a felmentési idő. A jogorvoslati kioktatás
hiánya nem veszi el az okirat nyilatkozati minőségét.
Fentiekből következően a felperes a 2019. április 1jei nyilatkozatával nem kívánt joghatást kiváltani.
Amennyiben helyesen tölti ki az adatszolgáltatásra
irányuló nyomtatványt, azt a januári okirattal egyező
tartalommal kellett volna megtennie, ahogy tette
például a felmentési idő kezdete és vége
vonatkozásában vagy a megszüntetés jogcímét
illetően.
Helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a
felperes oldalán felmerült sorozatos figyelmetlenség
vezetett a hibás adatközléshez, amely szempontból
nincs jelentősége B. Zs. munkaterhének és
tehermentesítésével
kapcsolatos
esetleges
munkáltatói mulasztásnak.
A tévedésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések
nem voltak alkalmazhatóak. A megállapodás
megtámadható tévedés címén, ugyanakkor a
megállapodással esik egy tekintet alá az egyoldalú
jognyilatkozat [Mt. 15. § (3) bekezdés]. Az Mt. 15. §
(5) bekezdése alapján azonban a 2019. április 1-jei
munkáltatói intézkedés nem volt egyoldalú
jognyilatkozat, hanem annak teljesítése során tett
nyilatkozat volt, amelynek megtámadására az Mt.
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szabályai szerint nincs lehetőség, mert annak nincs
kötelező ereje.
Egyetértett a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság
technikai hibára való hivatkozásával is, mivel a
számítógép generálta a nyomtatvány szövegét, amit
csak utóbb észlelt a felperes.
Mindebből következően alaptalan volt az alperes
azon érvelése, hogy az áprilisi nyilatkozat jogalapot
és jogcímet teremtett volna részére a végkielégítésre.
Az alperes is tisztában volt azzal, hogy a jogviszony
megszűnésekor nyugdíjasnak minősült, így részére
végkielégítés nem járt. Az ügyintézővel történő
beszélgetés során is csak a visszautalás költsége
foglalkoztatta. Az Mt. általános magatartási
követelményei között a 6. § (2) bekezdésében
említett jóhiszeműség és tisztesség elve nemcsak a
munkáltatót, hanem a munkavállalót is köti. A
kölcsönös együttműködés elvéből pedig az
következik, hogy a nyilvánvaló tévedést felismerve a
jogalap nélkül kapott juttatást a munkavállalónak
vissza kell fizetnie, arra nem tarthat igényt különösen
úgy, hogy tisztában van azzal, miszerint annak sem
jogalapja, sem alapos feltételezése nincs, miszerint a
juttatás őt megilletné.
Az alperes felülvizsgálati kérelme és a felperes
ellenkérelme
Az alperes elsődlegesen a jogerős ítélet hatályon
kívül helyezését, az elsőfokú bíróság ítéletének
megváltoztatását és a kereset teljes egészében történő
elutasítását kérte. Másodlagosan mindkét fokon
eljáró bíróság ítéletének hatályon kívül helyezését és
az elsőfokú bíróság új eljárásra és új határozat
hozatalára utasítását, harmadlagosan a másodfokú
ítélet hatályon kívül helyezését és ezen bíróság új
eljárásra és új határozat hozatalára utasítását
indítványozta.
Az alperes felülvizsgálati kérelmében utalt
a Pp. 424. § (3) bekezdésére, a 410. § (2)
bekezdésére, a 424. § (2) bekezdésére, az
Alaptörvény 25. § cikk (1) bekezdésének 2.
mondatára, 28. cikkére, valamint a XXVIII. cikk (1)
bekezdésére. Hivatkozott továbbá az Mt. 6. § (1)
bekezdésére, a 15. § (1), (3) és (4) bekezdésére,
a 16. § (1) és (3) bekezdésére, a 17. § (1) bekezdésére,
a 22. § (3) bekezdésére, a 28. § (1), (2) (7), (8) és (9)
bekezdésére, valamint a 31. § rendelkezéseire,
továbbá a 80. § (2) bekezdésére.
Felhívta a Ptk. 6:4. § (1)–(2) bekezdését, a 6:8. § (1)
bekezdését, 6:90. §-át, valamint a Pp. 4. § (2)
bekezdését, 6. §-át, a 279. § (1) bekezdését, a 346. §
(5) bekezdését. Utalt továbbá az Áht. 44. § (1)
bekezdésére és az Ávr. 62/9. §-ában foglaltakra.
Alperes álláspontja szerint a jognyilatkozat és a
nyilatkozat elhatárolása, valamint az akarat hiánya és
a tévedés közötti különbség értékelése mindkét
bíróság részéről tévesen történt.
A bíróságok kizárólagosan a jogviszony
megszüntetésének alapjaként a 2019. január 21-én
kelt felmentési okiratot tekintették, amely szerint a
felmentési idő 2019. április 1-jén kezdődött és 8
hónap időtartamban állt fenn.
A 2019. január 21-én kelt jognyilatkozat felmentési
jellegét egyrészt kétségessé teszi, hogy tartalma
szerint inkább a felek megállapodására utaló
rendelkezéseket tartalmaz, másrészt a jognyilatkozat
elnevezése felmentés, azonban nem tartalmaz

jogorvoslati kioktatást. A tényleges megszüntetés
részleteit a 2019. április 1-jén kelt jognyilatkozat
tartalmazta.
A felperesnek már az első, 2019. január 21-i
nyilatkozata rögzített olyan kötelezettségvállalást,
amely eltért a jogszabályban foglaltaktól, hiszen a
felmentési idő kezdetétől teljes mértékben
mentesítette az alperest a munkavégzési
kötelezettség alól, holott annak csak a felére lett
volna köteles [Kjt. 33. § (3) bekezdés]. A felperes
nem rendelkezett végkielégítésről, de nem is zárta ki,
a jognyilatkozatok kiterjesztő értelmezésének tilalma
alapján pedig nem lehet azt a következtetést levonni,
hogy a felperesnek egyáltalán nem állt szándékában
ezen jogcímen a fizetés.
A 2019. január 21-i nyilatkozat szerint a felmentési
idő 2019. április 1-jén kezdődött volna, azonban az
ténylegesen a 2019. április 1-jei iratnak megfelelően
április 2-án indult, és eszerint fejtették a munkabért.
A 2019. április 1-jei nyilatkozat kétséget kizáróan az
alperesnek címzett volt, hiszen a jognyilatkozaton
feltüntették: kapják 1. közalkalmazott, 2. munkáltató,
továbbá a nyilatkozat megszövegezéséből a
jogorvoslati
kioktatásból
egyértelműen
az
következik, hogy a címzett az alperes volt.
A 2019. április 1-jei nyilatkozat annak tartalma
alapján érvényes nyilatkozat, az abban foglalt
kötelezettségvállaláshoz az alperes kötve volt,
eljárásából az a következtetés vonható le, hogy azt
saját maga is jognyilatkozatként kezelte.
A másodfokú bíróság a Pp. 6. §-ába, a 346. § (5)
bekezdésébe és a 279. § (1) bekezdésébe ütközően
nem értékelte e körben felperes személyes előadását.
A bíróságok túlterjeszkedtek a kereseti kérelmen, az
alperes ugyanis nem hivatkozott a nyilatkozat nem
létezésére, sőt a perben egyáltalán nem volt vitás,
hogy a felperesnek szándéka volt a 2019. április 1-jei
keltezésű nyilatkozat megtételére, amelynek részét
képezte a végkielégítésről szóló rendelkezés is.
A bíróságok nem értékelték kellő súllyal, hogy a
felperes oldalán a munkaügyi ügyintéző, a
munkáltatói jogkörgyakorló, valamint a pénzügyi
ellenjegyzést tevő személy közreműködése mellett
készült el, és a felperes hivatalos aláírásával került
kiadásra a perbeli jognyilatkozat, így az annak
tartalmában történő bármilyen, a munkáltatói
szándéktól eltérő rendelkezés nem nevezhető
technikai, adminisztratív hibának.
A munkáltató alappal nem hivatkozhat még elírásra
sem, ha a nyilatkozatot maga állítja ki, az az alapján
kifizetendő bérösszeget az érdekkörében eljáró
személyek számolják ki, illetőleg fizetik ki, a
megállapodást utóbb sem támadja meg, valamint a
hivatkozott elírást is a saját munkatársa ejti.
Megtámadás
hiányában
a
jognyilatkozat
érvényessége nem tehető vitássá.
Önellentmondásos és téves a másodfokú bíróság
következtetése, miszerint a nyilatkozat nem
tévedésen alapult, hanem akarati hibában szenvedett.
Alaptalanul szűkíti le a másodfokú ítélet a tévedés
mint megtámadhatósági ok körét a jogszabály
tartalmában történő tévedésre.
A másodfokú ítélet érvelésével szemben a jog a
figyelmetlenség kategóriáját nem ismeri, az
ténylegesen a tévedés mint megtámadhatósági
(érvénytelenségi) ok formájában realizálódik. Sérült
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a Pp. 346. § (5) bekezdése, a 279. § (1) bekezdése, az
Mt. 28. §-a.
Az eljáró bíróságok tévesen értelmezték a
nyilatkozattevő akaratát, valamint a nyilatkozat
címzettje közötti összefüggéseket. A nyilatkozatot
olyan módon kell értelmezni, ahogy azt a másik fél
érthette. A nyilatkozati elv munkajogban
általánosságban, de különösen a munkavállalóknak
címzett egyoldalú jognyilatkozatok esetében
fokozott figyelemmel érvényesül. A nyilatkozó
akaratának – az érvénytelenség esetét kivéve – nincs
jelentősége. Azt kellett volna vizsgálni, hogy mely
jognyilatkozat volt alkalmas joghatás kiváltására a
munkavállaló felé [Pp. 279. § (1) bekezdés, 346. § (5)
bekezdés, Ptk. 6:8. § (1) bekezdés sérelme].
Nincs jelentősége annak, hogy a jogszabály alapján
jár-e az alperes számára végkielégítés, hiszen joggal
feltételezhette, hogy amennyiben a munkáltató
akként tájékoztatja ilyen dokumentumban, hogy
végkielégítés jár neki – függetlenül attól, hogy
jogszabály vagy munkáltatói kötelezettségvállalás
alapján – és azt ki is fizeti részére, akkor arra valóban
jogosult.
A felperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős
ítélet hatályában való fenntartására irányult.
A Kúria döntése és annak jogi indokai
A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint
megalapozott.
A Kúria kizárólag a felülvizsgálati kérelem keretei
között járhatott el jelen eljárás során [Pp. 423. § (1)
bekezdés].
A 2019. január 21-én kelt felmentési jognyilatkozat
tartalmilag egyértelmű és világos. A munkáltató
akarata – az alperes kérelmének megfelelően – a
közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő
megszüntetésére irányult. Az iratban meghatározták
egyebek mellett a felmentési idő kezdetét, a
jogviszony megszűnésének időpontját, és ezen
jognyilatkozatot a közalkalmazottal is közölték. A
munkáltató nyilatkozata tehát alkalmas volt a
jogviszony felmentéssel való megszüntetésére, és ezt
a joghatást ki is váltotta.
Az a körülmény, hogy a felperes közalkalmazotti
jogviszonyt
megszüntető
intézkedése
nem
tartalmazott jogorvoslati kioktatást, nem érinti annak
érvényességét és hatályosságát [Mt. 22. § (5)
bekezdés].
A felülvizsgálati érvelés szerint a felmentés közlését
követően is lehetőség van másik megszüntető
nyilatkozat közlésére. Ez a megállapítás
általánosságban helytálló, azonban az adott ügyben
ilyenre nem került sor, a 2019. január 21-ei
jognyilatkozat a közalkalmazotti jogviszonyt
megszüntette.
Ezt követően a 2019. április 1-jei (MÁK
formanyomtatvány alkalmazásával tett) nyilatkozat
jogi természetével kapcsolatos felülvizsgálati érvelés
körében kellett állást foglalni, valamint arról kellett
dönteni, hogy ezen nyilatkozatnak volt-e olyan
joghatása, hogy abból végkielégítés megfizetésére
vonatkozó munkáltatói kötelezettség keletkezzen.
A 2019. április 1-jei keltezésű irat, amelyet 2019.
december 4-én kézbesítettek az alperes részére, csak
megerősíti, hogy a felmentési ideje 2019. április 2-tól
2019. november 30-ig tart, vagyis a közalkalmazotti
jogviszony eddig az időpontig áll fenn. Ugyanakkor
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e nyilatkozat azt is tartalmazza, hogy az alperest a
végkielégítéshez
beszámítható
18
éves
közalkalmazotti jogviszonyát figyelembe véve
hathavi távolléti díjnak megfelelő összegű
végkielégítés illeti meg. Az iratot a felperes 2019.
december 4-én átvette, tehát azt vele hatályosan
közölték, az abban foglaltakat ekkor mindenképp
megismerte.
A 2019. december 4-i irat már nem érinthette a
jogviszony megszüntetést, a 2019. januárjában
közölt nyilatkozat alapján a jogszabályoknak
megfelelően 2019. november 30-ával megtörtént.
Ezen a 2019. december 4-én közölt (2019. április 1jei keltezésű) formanyomtatványon a felperes
vállalta végkielégítés fizetését, mely egy érvényes,
alakszerű előírásoknak megfelelően kiállított, a
munkáltatói jogkörgyakorló által cégszerűen aláirt
okirat, amelyet átadott az alperesnek mint címzettnek
is, tehát az vele szemben is hatályosult [Mt. 24. § (1)
bekezdés és 15. § (4) bekezdés]. Amennyiben
elfogadnánk a felperes védekezését, hogy e
nyilatkozat kizárólag a MÁK-nak címzett
formanyomtatvány volt, úgy abból a munkáltató az
alperesnek nem adott volna példányt és nem
biztosított volna benne számára közalkalmazottként
azzal szemben jogorvoslatot. Téves a másodfokú
bíróság következtetése tehát arról, hogy joghatás
kiváltását nem célozta.
Ez a 2019 decemberében átadott munkáltatói irat
önállónak tekinthető, amely a felperes fizetési
kötelezettségét
tartalmazza,
abból
reá
(végkielégítésfizetési) kötelezettség hárult, tehát
írásban közölt egyoldalú és az alperessel szemben
hatályosult jognyilatkozatnak minősül. Az abban
foglaltakat a felperesnek lehetősége lett volna
megtámadni (Mt. 28. §), amennyiben az szerinte
akarati hibában szenved (tudniillik mert nem állt
szándékában ilyen tartalommal nyilatkozni), de ezt
nem tette. Egy kötelezettséget tartalmazó nyilatkozat
„sztornózására” pedig nem volt olyan formában
jogszabályi lehetősége a munkáltatónak [Mt. 15. §
(4) bekezdés], hogy a közalkalmazott hozzájárulása
nélkül ezáltal mentesüljön fizetési kötelezettsége alól
csupán más munkavállaló figyelmetlensége, illetve a
felettes ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása
okán.
Ebből következően az alperest a részére
végkielégítés
címén
megállapított
összeg
visszafizetésére nem lehet kötelezni a munkáltató
egyoldalú,
érvényes
és
hatályosult
jognyilatkozatában foglaltakra figyelemmel.
Fentiek alapján a Kúria a jogerős ítéletet hatályon
kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét
megváltoztatta, és a felperes keresetét elutasította a
Pp. 424. § (3) bekezdése alapján.
(Kúria Mfv.II.10.125/2021/5.)
Ha az egyik fél az érvényesen létrejött
185
megállapodás szövegezésének adminisztrációs
elírására hivatkozik – vita esetén – a szerződési
nyilatkozatok értelmezésére vonatkozó szabályok az
irányadóak [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény (Mt.) 31. §-a alapján alkalmazandó a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:8.
§, 6:86. §].
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A tényállás
A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás
szerint a felperes 2008. február 6-tól áruellátási
felelős munkakörben állt munkaviszonyban az
alperesnél, utolsó havi munkabére 235 000 forint
volt.
A felperes 2019. április 4-én írásban kérelmet
terjesztett elő, amelyben munkaviszonya 2019.
április 30-ával történő megszüntetését kérte. Az
illetékes HR vezető a felperes kérelmére április 4-én
rájegyezte,
hogy
„Átvettem.
Utolsó
munkaviszonyban töltött nap 2019. április 30.” és a
papírt aláírásával látta el.
A felperes utolsó munkanapján, 2019. április 30-án a
munkavégzést követően utasításra jelent meg a HR
irodában.
A
személyzeti
vezető
közös
megegyezéssel
történő
munkaviszony
megszüntetésről megállapodás-tervezetet készített
elő, amelyhez állítása szerint egy másik
munkavállaló
munkaviszonyát
megszüntető
megállapodást használt mintaként. A felperes által
aláírt megállapodás az alábbiakat tartalmazta: A
munkavállaló 2019. április 4-én kezdeményezte a
munkaviszonya közös megegyezéssel történő
megszüntetését. A munkáltató és a munkavállaló
ezennel egybehangzó kijelentéssel megállapodnak
abban, hogy a közöttük a jogelődnél 2008. február 6.
napja óta fennálló határozatlan idejű munkaviszonyt
az Mt. 64. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2019.
április 30-ával közös megegyezéssel megszüntetik.
A munkavállaló utolsó munkában töltött napja 2019.
április 30. napja. A szerződés 2. pontja szerint a felek
megállapodnak abban, hogy a munkáltató a
munkavállalónak a munkavállaló munkaviszonya
megszűnése napjáig járó munkabérét, továbbá a
munkavállaló 2019. évi arányos szabadsága igénybe
nem vett részének pénzbeli megváltását és 1 292 238
forint megállapodási díjat legkésőbb az utolsó
munkában töltött napjától számított 5 napon belül
átutalással a munkavállaló részére megfizeti. A 3.
pont a munkakör-átadást, a 4. pont az igazolások
kiadását szabályozta. Az 5. pont egyoldalú
joglemondó nyilatkozatot tartalmaz, mely szerint a
munkavállaló kijelenti, hogy a jelen megállapodással
megszüntetésre kerülő munkaviszonyból eredően a
fenti 2. és 4. pontban foglaltak teljesülése esetén a
munkáltatóval szemben semminemű további
követelése nincs. A 8. pont szerint a felek jelen
megállapodást a mai napon elolvasás és megértés
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.
A felperes a személyzeti vezető által kinyomtatott, a
munkaviszony
közös
megegyezéses
megszüntetéséről szóló megállapodás tervezetét – az
alperes kérésére – elolvasta, majd aláírta. Ezt
követően a személyzeti vezető a megállapodást
átvitte a HR vezető részére, aki azt ugyancsak aláírta,
majd a megállapodás egy példányát átadta a felperes
részére. A személyzeti vezető ezt követően
elkészítette a leszerelési lapot, melyben a
megállapodási díj rovatot üresen hagyta. A felperes a
leszerelési lapot átolvasta, majd aláírta. A leszerelési
lap tanúsága szerint az alperes 10 nap
szabadságmegváltás, valamint 2700 forint gépjármű
útiköltség megfizetésére köteles.
A felperes a 2019. június első napjaiban megküldött
levelében sérelmezte, hogy a közös megegyezéses

megállapodás 2. pontjában szereplő összeget nem
kapta meg. Az alperes válaszlevelében előadta, hogy
a megállapodási díj feltüntetésére adminisztrációs
hibából került sor, arról megegyezés nem született és
a feltüntetett összeg téves.
A felperes keresete és az alperes ellenkérelme
A felperes a keresetében 1 292 238 forint elmaradt
munkabér és ezen összeg után 2019. április 30-tól a
kifizetésig
számított
késedelmi
kamatának
megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Arra
hivatkozott, hogy a megállapodásban szereplő
összeg megfizetését az alperes vállalta, annak
azonban nem tett eleget. A közös megegyezéses
megállapodást az alperes készítette, annak
összegszerűségét is ő dolgozta ki. Az alperesnél 10
évet meghaladó ideig dolgozott, ezért a
megállapodási díj arányos és igazolható. Álláspontja
szerint a megállapodás a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
14. §-a alapján a felek kölcsönös és egybehangzó
jognyilatkozatával jött létre. Érvényes és egyben
kikényszeríthető megállapodást kötött, amelyből
jogok és kötelezettségek származtak mindkét fél
részére. A megállapodásban foglaltaktól az alperes
egyoldalúan nem állhat el, az abban vállalt
megállapodási díj megfizetésére köteles.
Az alperes az ellenkérelmében a kereset elutasítását
kérte. Arra hivatkozott, hogy a munkaviszony
megszüntetését a felperes kezdeményezte, és a
munkaviszony
erre
figyelemmel
került
megszüntetésre, nem pedig az alperes által vállalt
fizetési kötelezettségre tekintettel. A felperes az
április 4-i ajánlatában és azt követően sem kérte a
juttatás megfizetését,
nem egyeztettek a
megállapodási díjról, e tekintetben a felek között nem
jött létre megállapodás.
A megállapodási díj megfizetésére vonatkozó
kötelezettségvállalás figyelmetlenségből nem került
törlésre, adminisztrációs hiba történt, „mely olyan
akarathiba, amely értelmezéssel orvosolható” (BH
1999.531.). Az adminisztrációs hibát az is igazolja,
hogy a megállapodási díj összege semmilyen
összefüggést nem mutat a felperes munkabérével.
Kifejtette, hogy a felperestől elvárható lett volna az
alperes figyelem felhívása arra, hogy a korábbi
megbeszélésekkel ellentétben a megállapodás
megállapodási
díjat
tartalmaz.
Ennek
elmulasztásával a felperes megszegte a jóhiszemű és
tisztességes eljárás követelményét, továbbá
magatartása sérti az Mt. 6. § (1) és (2) bekezdésében
foglalt együttműködési kötelezettséget is.
Az első- és a másodfokú bíróság határozata
A törvényszék ítéletével a felperes keresetét
elutasította. Ítéletének indokolásában az alperes
érvelésével szemben azt állapította meg, hogy 2019.
április 4-én a felek között nem jött létre megállapodás
a felperes munkaviszonyának közös megegyezéssel
való megszüntetéséről. A felperes kérelméből és az
áruház HR vezetőjének tudomásulvételéből nem
állapítható
meg,
hogy
a
munkaviszony
megszüntetésére milyen jogcímen kerül sor, továbbá
az sem, hogy a megszüntetéssel összefüggő jogokat
és kötelezettségeket a felek rendezték volna.
Az elsőfokú bíróság ugyanakkor egyetértett az
alperessel abban, hogy a felek közötti munkaviszonyt
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megszüntető megállapodásba adminisztrációs hiba
folytán került megállapodási díj, amely ekként
fizetési kötelezettséget nem keletkeztet. A bírói
gyakorlatra és a BH 1999.531. számú eseti döntésére
hivatkozott, mely szerint a nyilvánvaló elírás nem
sorolható a megtámadásra okot adó akarathibák
körébe, elírás esetén nincs szükség az intézkedés
megtámadására.
A törvényszék álláspontja szerint a felperes azon
állításának, amely szerint a megállapodás aláírására
kifejezetten a megállapodási díj fizetésére vonatkozó
alperesi kötelezettségvállalásra tekintettel került sor
ellentmond a felperes 2019. április 4-én beadott
kérelme, amelyet nem a díjfizetés miatt, hanem azért
írt alá, mert április 30-ával, felmondási idő nélkül
kívánta megszüntetni a munkaviszonyát. A
megállapodási díj fizetéséről az alperes részéről még
utalás sem hangzott el, a felperes által elolvasott és
aláírt leszerelési lap megállapodási díj rovata üres
volt, miközben a felperes által ugyancsak elolvasott
és aláírt közös megegyezéses megállapodás
1 292 238 forint megállapodási díjat tartalmazott.
Miután a felperes a munkáltató jelen lévő képviselője
figyelmét nem hívta fel az ellentmondásra és arra rá
sem kérdezett, a megállapodás aláírásakor tanúsított
magatartása nem felelt meg az Mt. 6. § (2) és (4)
bekezdésébe foglalt alapelvi követelményeknek.
A felperes fellebbezése alapján eljárt ítélőtábla
ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta,
és kötelezte az alperest 1 292 238 forint elmaradt
munkabér és ezen összeg után 2019. május 6-tól a
kifizetésig
számított
késedelmi
kamatának
megfizetésére.
Az ítélőtábla a másodfokú eljárásban személyesen
meghallgatott felperes nyilatkozatával és a
rendelkezésre álló adatokkal pontosított és
kiegészített tényállás alapján megalapozottnak találta
a felperes keresetét. Egyetértett az elsőfokú
bírósággal abban, hogy a felperes 2019. április 4-én
írásban
kezdeményezett
munkaviszony
megszüntetése és az alperes arra adott válasza nem
minősült a munkaviszony közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről szóló megállapodásnak.
A másodfokú bíróság megállapította, hogy az alperes
a perbeli nyilatkozataiban hol akarathibára, hol
elírásra hivatkozott, semmisséget azonban nem
állított, és a megkötött megállapodást sem támadta
meg. A bírói gyakorlat szerint a tévedés a szerződési
akarat hibája. Ha a fél azt állítja, hogy írásbeli
nyilatkozata elírást tartalmaz, de ennek ellenére volt
a felek között egybehangzó akarat és a másik fél ezt
a perben vitássá teszi, a vitát a szerződési
nyilatkozatok értelmezésére vonatkozó szabály
alkalmazásával kell elbírálni. A szerződés esetén
tévedésről ugyanis csak akkor lehet beszélni, ha a
szerződési akarat és az írásbeli nyilatkozat egybeesik
és mindkettő hibás. Amennyiben pedig a fél a
szerződési akaratát illetően semmilyen lényeges
kérdésben nem volt tévedésben, csupán elírás folytán
az akaratról kiállított írásbeli nyilatkozat tartalma
hibás és azt a másik fél vitatja, úgy a
jognyilatkozatok értelmezésére vonatkozó szabályok
– a perbeli esetben az Mt. 31. §-a alapján
alkalmazandó, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:8. § és
a Ptk. 6:86. §-a – az irányadóak.
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A másodfokú bíróság álláspontja szerint az nem
vitatható, hogy a felek 2019. április 30-án
az Mt. 14. §-a alapján érvényes megállapodást
kötöttek egymással, amely – az alperes
hivatkozásával szemben – a megállapodási díj
megfizetését is magába foglalta. Az alperes 2019.
április 30-án a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerinti
szerződés
megkötésére
irányuló
szándékát
egyértelműn kifejező és lényeges kérdésekre
kiterjedő jognyilatkozatot, ajánlatot tett, amelyet a
felperes a Ptk. 6:66. §-a szerint elfogadott.
A munkaviszony megszüntetésére irányuló kérelem
és annak időpontja elfogadását követően, vagyis
2019. április 4-ét követően a felek között semmilyen
tárgyalás, egyeztetés nem folyt, 2019. április 30-án
pedig a közös megegyezéses munkaviszonyt
megszüntető megállapodás megkötésére az alperes
tett ajánlatot a felperesnek, amelyet a felperes
elfogadott. Ennek folytán a szerződés az Mt. 14. §-a
szerint a felek kölcsönös és egybehangzó
jognyilatkozatával létrejött, az Mt. 31. §-a alapján
alkalmazandó Ptk. 6:4. § (1) bekezdése alapján az
joghatás kiváltására irányuló akarat nyilatkozatként
teljesedésbe ment, abból jogok és kötelezettségek
származtak.
A felek a lényeges kérdésekben, így a megállapodási
díj összegében is megegyeztek. Az, hogy az írásbeli
megállapodást megelőzően a felek szóban erről nem
tárgyaltak és nem egyeztettek, nem volt akadálya
annak, hogy a munkáltató ajánlatot tegyen és a
munkavállaló azt elfogadja. Önmagában az, hogy az
ajánlattételnek mi volt az indoka, volt-e e mögötte
valamilyen alperesi titkos fenntartás vagy rejtett
indok, a szerződés érvényességét nem érinti. A
megállapodási díj a közös megegyezéses
munkaviszony-megszüntetés lényeges kérdése,
amelyben a felek között az alperes által tett ajánlattal
és annak munkavállalói elfogadásával megállapodás
jött létre.
A másodfokú bíróság álláspontja szerint a
szerződéses
jognyilatkozat
értelmezésénél
elsődlegesen a nyilatkozati elv érvényesül, de a
jogszabály az akarati elv figyelembevételét is előírja.
A szerződésben foglalt, a munkáltató által a
megállapodás megkötése és a joglemondó
nyilatkozat megtétele érdekében meghatározott
fizetési kötelezettség teljesen egyértelmű a szerződés
egészével is összhangban áll. A megállapodási díj
nem ütközik a szerződés egyéb kikötéseivel, nem
ellentétes a felek korábbi tárgyalásaival és nem
ütközik jogszabályba sem. Nem akadálya a fizetési
kötelezettség meghatározásának az sem, hogy a
munkavállaló
maga
kezdeményezte
a
munkaviszonya megszüntetését. Célszerűtlennek
sem tekinthető, mivel annak ellenében a felperes
egyoldalú joglemondó nyilatkozatot tett. A felperes
nem igazolta, hogy a megállapodási díj hiányában a
szerződést nem kötötte volna meg, ugyanakkor nem
jogellenes
és
az
általános
magatartási
követelményekbe sem ütközik, hogy a felperes a
számára előnyös szerződéses kikötést, a
megállapodási díjat elfogadta. A felperes a szavak
általánosan elfogadott jelentése és az eset összes
körülményei alapján joggal bízhatott abban, hogy a
személyzeti vezető által elé tárt szerződési ajánlat
szakmailag átgondolt döntés következménye, a
megállapodást a HR vezető is aláírta.
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A bírói gyakorlat szerint a szerződést kötő fél által
tanúsított
súlyosan
gondatlan
magatartás
következményei a szerződéshez ragaszkodó félre
nem háríthatóak át. Az a fél, aki a szerződést saját
hibájából, tévedésből kötötte meg, a fizetési
kötelezettsége alóli mentesülése érdekében a
jóhiszemű ellenérdekű féllel szemben nem
hivatkozhat tévedésre. Nem volt a felperes terhére
értékelhető, hogy a szerződést átolvasta és mivel
azzal egyetértett, aláírta. Ezzel az adott helyzetben
általában elvárható magatartást tanúsította, az
alperesnek is így kellett volna eljárnia.
Tévesen hivatkozott az alperes az általános
magatartási követelmények megsértésére is. A
peradatok igazolják, hogy a feleknek nem voltak
korábbi megbeszélései, szóbeli megállapodásai, az
alperesnek pedig 2019. április 4-től megfelelő idő állt
rendelkezésére arra, hogy a közös megegyezéses
munkaviszony megszüntetés tervezetét előkészítse.
A másodfokú bíróság nem tulajdonított jelentőséget
a leszerelési lapnak sem, abból ugyanis nem
származik
joghatás
kiváltására
irányuló
jognyilatkozat és a rendeltetése is eltérő. Az alperes
a leszerelési lapot egyoldalúan maga állította ki, az a
munkaviszony
megszűnésekor
visszaadandó
eszközöket, fennálló tartozásokat tartalmazta, és
emellett kerültek feltüntetésre az alperes fizetési
kötelezettségei, de az sem teljeskörűen. A leszerelési
lap a munkabértartozást nem tüntette fel, ellenben az
útiköltségtérítést igen, amelyről a közös
megegyezésben nem esett szó. Mindezek alapján az
alperes nem bizonyított felróható, illetve alapvető
magatartási követelményekbe ütköző munkavállalói
magatartást.
A másodfokú bíróság álláspontja szerint az alperes
által hivatkozott BH 1999.531. számú eseti döntés
eltérő tényálláson alapul, mert annak elbírálására a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény illetmény megállapítására vonatkozó
előírásai voltak alkalmazandóak, amelyek kógens
jogszabályi rendelkezések.
Miután a szerződés létrejött, ahhoz joghatás fűződik,
abból jogok és kötelezettségek származnak. Az
alperes a szerződést nem támadta meg, így a
szerződéses akarat hibáját nem lehetett vizsgálni és
következetes a bírói gyakorlat abban, hogy aki a
szerződést úgy írta alá, hogy azt nem olvasta el az
aláírása előtt, megtévesztésre alappal nem
hivatkozhat. Mindezek alapján a másodfokú bíróság
megállapította, hogy a felek között a Ptk. 6:4. § (1)
bekezdése alapján a megállapodás létrejött és az
abban szereplő „megállapodási díj” összegét az
alperes köteles megfizetni.
A felülvizsgálati kérelem és felülvizsgálati
ellenkérelem
Az alperes a felülvizsgálati kérelmében a jogerős
ítélet hatályon kívül helyezését és a felperes
keresetének elutasítását kérte. Álláspontja szerint a
jogerős ítélet a Pp. 279. § (1) bekezdésébe,
az Mt. 6. § (1) és (2), valamint (4) bekezdésébe, az
Mt. 14. §-ába, a 64. § (1) bekezdés a) pontjába és az
Mt. 31. §-a alapján alkalmazandó Ptk. 6:8. § (1) és
(3) bekezdésébe, a Ptk. 6:64. § (1) és (2)
bekezdésébe, valamint a Ptk. 6:68. § (1) bekezdésébe
ütközően jogszabálysértő.

Az alperes érvelése szerint a perbeli esetben a
megállapodási díj nem tévedés, azaz nem a
szerződési akarat hiánya miatt került a
megállapodásba,
hanem
elírás,
vagyis
adminisztrációs hiba okán. Akarathiba hiányában a
megállapodás megtámadásának nem volt oka, a
megállapodás a felek között érvényesen létrejött,
ezért a felek közötti jogvita az érvényes
megállapodás értelmezésével dönthető el.
A megállapodás értelmezése körében az Mt. 31. §-a
alapján alkalmazandó Ptk. 6:8. §-a és 6:86. §-a az
irányadó. A bírói gyakorlat szerint az egyes
szerződési feltételeket és nyilatkozatokat, azaz
minden olyan nyilatkozatot, amelyeket a felek a
megállapodás
megkötése
érdekében
annak
megkötése előtt, megkötése során és megkötését
követően tettek, a szerződés, azaz a megállapodás
egészével összhangban kell értelmezni. A perbeli
esetben a munkaviszonyt a munkavállaló kívánta
megszüntetni, a közös megegyezésre a felmondási
idő letöltésének elkerülése, tehát a felperes
érdekében került sor. A 2019. április 4-én kelt
kérelmében nem jelzett igényt többletjuttatás
kifizetése iránt, így nyilvánvaló és életszerű, hogy
ilyen kötelezettséget az alperes sem vállalt. A
megállapodási díj fizetéséről a felek között április 4én, április 30-án, valamint a két dátum közötti
időszakban sem esett szó, így az ellentétes a felek
korábbi magatartásával.
A jognyilatkozat értelmezésénél a nyilatkozati elv
mellett az akarati elv is érvényesül. A felperes
állította, de nem bizonyította, hogy kifejezetten az
alperes által vállalt fizetési kötelezettség miatt írta alá
a megállapodást. A felperes munkaviszonyának
megszüntetése és a megállapodás aláírásának
szempontjából semmilyen relevanciája nem volt a
megállapodási díjnak, a felperes munkaviszony
megszüntetésére irányuló szándéka a megállapodási
díjtól függetlenül teljesen egyértelmű volt.
Az alperes állította és a – másodfokú ítéletben
foglaltakkal szemben – per során a HR vezető és a
személyzeti vezető tanúvallomásával bizonyította is,
hogy a megállapodás aláírására kifejezetten azért
került sor, mert a felperes a felmondási időt nem
kívánta letölteni.
Nem vitatott, hogy a leszerelési lap rendeltetése a
megállapodástól eltérő, ugyanakkor a jognyilatkozat
a megállapodás értelmezése körében nem hagyható
figyelmen kívül. A leszerelési lap átolvasása során –
személyes előadása szerint – a felperes is észlelete,
hogy azon a megállapodási díj nem szerepel, ez a
rovat ki is volt húzva, tehát felismerte, hogy a
megállapodás és a leszerelési lap tartalma között
nyilvánvaló ellentmondás van.
Az alperes álláspontja szerint azt a tényt, hogy a
megállapodás csupán adminisztrációs hiba miatt
tartalmazott megállapodási díjat, bizonyította. A
személyzeti vezető a megállapodás előkészítése
során egy olyan munkavállalóval megkötött
megállapodást
használt
mintaként,
akinek
munkaviszonya a munkáltató működésével
összefüggő okból történő felmondással szűnt volna
meg, így 55 nap felmondási idő és 5 hónap
végkielégítés, vagyis a megállapodási díj szerinti
összeg illette volna meg. Az adminisztrációs hibát az
is alátámasztja, hogy a vitatott összeg a felperes
munkabérével semmilyen összefüggésben nem állt.

Munkaügyi Szakág
A felperestől az adott helyzetben elvárható lett volna
az alperes figyelmének felhívása arra, hogy a korábbi
megbeszélésekkel ellentétben a megállapodás
megállapodási díjat tartalmaz és arra is, hogy a
megállapodás és a leszerelési lap között
ellentmondás van. Utóbb ezen általános magatartási
követelményt sértő eljárására előnyök szerzése
végett hivatkozott. A felperes eljárása ezért sérti a
jóhiszemű és tisztességes eljárás követelményét, így
a másodfokú bíróság ítélete az Mt. 6. § (1), (2) és (4)
bekezdésébe is ütközik.
A felperes a felülvizsgálati ellenkérelmében a
jogerős ítélet „helybenhagyását” kérte.
A munkáltató önálló eljárásra jogosult munkavállalói
által készített okiratot írta alá a felperes, így az
alperes alappal nem hivatkozhat arra, hogy a
megállapodás nem felelt meg a gazdasági érdekének.
Elfogadhatatlan, hogy a saját munkavállalóinak
figyelmetlenségére történő hivatkozással a felperesre
nézve hátrányosan kéri a jogerős ítélet
megváltoztatását. A munkavállaló esetleges hibája a
fegyelmi vagy anyagi felelősségét megalapozhatja,
azonban kifelé, a harmadik személy vonatkozásában
az e körben előadott figyelmetlenségnek nincs
relevanciája.
A Kúria döntése és annak jogi indokai
A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint nem
megalapozott.
A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Pp. 423. § (1)
bekezdése szerint a felülvizsgálati kérelem keretei
között, az abban foglalt érvelésre figyelemmel
vizsgálta.
A perben eljáró bíróságok egyezően és helytállóan
foglaltak állást abban, hogy a felperes 2019. április 4én a munkaviszonya április 30-ával való
megszüntetését kezdeményező nyilatkozata alapján
az Mt. 14. §-a szerinti megállapodás nem jött létre. A
felperes kérelme és az alperes iraton tett megjegyzése
„Átvettem. Utolsó munkában töltött napja április
30.”
nem
tartalmazta
a
munkaviszony
megszüntetésének
jogcímét,
nem
minősült
egyértelmű elfogadó nyilatkozatnak, a felek ezt
követően sem tárgyaltak annak részleteiről.
A munkaviszony megszüntetésére vonatkozó
minden lényeges kérdésre kiterjedő ajánlatot 2019.
április 30-án az alperes tett a felperes részére. A
munkáltatói ajánlat már tartalmazza a munkaviszony
megszüntetésének jogcímét, időpontját és a
juttatásokra vonatkozó adatokat, a munkakör
átadását és az igazolások kiadását is, vagyis
teljeskörűen rendezi a felek jogviszonyának
lezárását.
A perben az nem volt vitatott, hogy a felperes részére
fizetendő
megállapodási
díjról
rendelkező
megállapodás a felek között létrejött és az érvényes.
Az alperes a perben és a felülvizsgálati kérelmében
tévedésre nem hivatkozott, ugyanakkor azt állította,
hogy a 2019. április 30-án megkötött
megállapodásba elírás, azaz adminisztrációs hiba
miatt került 1 292 238 forint megállapodási díj és e
körben a Ptk. 6:8. §-ának megsértését állította.
Az Mt. 31. §-a alapján alkalmazandó Ptk. 6:8. §-a
szerint a jognyilatkozatot vita esetén úgy kell
értelmezni, ahogyan azt a címzettnek a nyilatkozó
feltehető akaratára és az eset körülményeire
tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése
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szerint értelmezni kell. A szerződéses nyilatkozatot a
Ptk. 6:86. §-ára figyelemmel a szerződés egészével
összhangban kell értelmezni.
A szerződések értelmezése esetén elsődlegesen a
nyilatkozati elv érvényesül, de figyelemmel kell
lenni a felek vélelmezett akaratára is. E körben az
ítélőtábla alappal vonta értékelési körébe a
megállapodásba foglalt szerződési feltételeket és
azokat helytállóan vetette össze a jogviszonymegszüntetés körülményeivel. Igazolt, hogy a felek
a
felperes
kezdeményezését
követően
a
munkaviszony megszüntetésének feltételeiről –
annak konkrét jogcíméről, a juttatásokról, a
munkakör átadásáról – nem tárgyaltak, az alperes a
tervezet átadásakor sem adott tájékoztatást a
megállapodásban foglalt ajánlatáról, csupán azt
kérte, hogy a felperes elolvasást követően,
egyetértése esetén azt írja alá. Az alperes 2019.
április 30-án a felperes részére átadott megállapodástervezet megfelelt a Ptk. 6:64. §-ának, mivel
egyértelmű és a lényeges kérdéseket magában
foglaló ajánlatot tartalmazott, amelyet a felperes a
Ptk. 6:66. §-a szerint – változtatás és kifogás nélkül –
elfogadott.
Azt, hogy az ajánlat a munkáltató valós akaratát
tükrözte, a felperes számára megerősíthették a
megállapodás megkötésének igazolt körülményei is.
A perben nem vitatott tényállás szerint ugyanis az
alperes rendelte a felperest április 30-án a HR
irodába, ott a felperes részére átadta az ajánlatot,
ahhoz ugyanakkor magyarázatot nem fűzött, majd a
felperes aláírását követően azt az alperes HR
vezetője is kézjegyével látta el. A felperesnek –
különösen a munkaviszonyt jellemző aláfölérendeltségi helyzetből eredően – nem volt indoka
arra, hogy az írásba foglalt, a munkáltató részéről két
személy kontrollját élvező megállapodás tartalmát
kétségbe
vonja,
a
juttatás
szándékát
megkérdőjelezze. Nem volt jelentősége e körben
annak sem, hogy a megállapodás milyen összegű
megállapodási díjat tartalmazott és, hogy az
mennyiben volt összefüggésben a felperes
munkabérének összegével. Az Mt. 6. § (1) bekezdése
szerint a munkaszerződés teljesítése során – kivéve,
ha törvény eltérő követelményt ír elő – úgy kell
eljárni, ahogy az adott helyzetben általában
elvárható. A felperestől az adott esetben nem volt
elvárható, hogy az ajánlat – szóbeli tájékoztatás
nélküli – átadásakor helyben kiszámolja a
munkaviszonya időtartama alapján a munkáltatói
felmondás alapján számára járó összeget a
felmondási idő és végkielégítés mértékét és mindezt
az
alapbérével
beszorozva
ellenőrizze
a
megállapodási díjjal történő egyezőségét. Nem volt
ismerete arról, hogy az alperes a megállapodástervezet elkészítéséhez mintát használt, és az általa
mintaként használt megállapodás mely munkavállaló
munkaviszonyának,
milyen
okból
történő
megszüntetése keretében készült, nem lehetett
tudomása e személy alapbéréről sem, így nem róható
a terhére, hogy az átadott ajánlat valóságát nem
kérdőjelezte meg. Ezért az ajánlat elfogadása nem
ütközött az Mt. 6. § (1)–(2) és (4) bekezdésébe sem.
Az alperes felülvizsgálati érvelésével szemben a
perben annak sem volt jelentősége, hogy a felperes
munkaviszony-megszüntetésére vonatkozó akarata a
megállapodási díj fizetésének vállalása nélkül is
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fennállt, mert az adott esetben a megállapodásra az
alperes tett ajánlatot. A felperes mint munkavállaló
az adott helyzetben tőle elvárható magatartást
tanúsította, amikor a szakértelemmel rendelkező
munkáltatói képviselőtől származó, számára
kedvező feltételt tartalmazó ajánlatot aláírásával
elfogadta. A másodfokú bíróság a jogerős ítéletében
helytállóan állapította meg, hogy a felperes részére
átadott ajánlat minden olyan lényeges kérdésben
rögzítette a felek jogait és kötelezettségeit, amely a
munkaviszony megszüntetésének jogszerű feltétele:
pontosan
tartalmazta
a
munkaviszony
megszűnésének napját, a felperes részére kifizetendő
elmaradt munkabér és a megállapodási díj összegét,
az igénybe nem vett fizetett szabadság pénzbeli
megváltását, a munkáltatói igazolások kiadásának
menetét, valamint a juttatások megfizetése esetére a
felperes joglemondó nyilatkozatát. Helytálló a
jogerős ítélet azon megállapítása is, hogy a
munkaviszony
megszüntetésére
vonatkozó
megállapodásban ellentmondásos rendelkezések és
nyilatkozatok nincsenek. Önmagában az, hogy a
felek sem április 4. és április 30. között, sem a
megállapodás aláírását közvetlenül megelőzően nem
tárgyaltak megállapodási díjról, nem következik,
hogy a felperes az adott esetben rosszhiszeműen
vagy együttműködési kötelezettségét sértve járt el,
amikor a munkáltató figyelmét nem hívta fel a
korábban nem egyeztetett juttatásra. A felperes
magatartása az alapelvi követelményeket nem
sértette, a HR osztály által előkészített és a HR vezető
szignóját tartalmazó iratból ugyanis a felperes nem
vonhatott le következtetést arra, hogy a munkáltatói
ajánlat nem az alperes kifejezett akaratát tükrözi.
A másodfokú bíróság a Pp. 279. § (1) bekezdésének
betartásával okszerűen értékelte a rendelkezésre álló
bizonyítékokat a leszerelési lap és a megállapodás
tartalma közötti ellentmondás vonatkozásában is.
Megállapítható, hogy a leszerelési lap és a
megállapodás tartalma nemcsak a megállapodási díj,
hanem más adatok esetében sem volt egyező, abból
a jogerős ítélet helytálló megállapítása szerint a
felekre jogok és kötelezettségek nem származtak, így
az alperes a perben nem bizonyította a felperes
felróható rosszhiszemű magatartását.
Mindezekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet a Pp.
424. § (1) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.
(Kúria Mfv.IV.10.140/2021/6.)
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Kivetéses adózás esetén az Art. 220. § (2)
186
bekezdése
szerinti
mulasztási
bírság
kiszabására nem kerülhet sor, ha az adózó
bevallásában azért közöl az ingatlan-nyilvántartástól
eltérő adatokat, mert vitatja az abban megjelenő
adatok helyességét, ezáltal az adóalapot vitássá teszi
[2017. évi CL. törvény (Art.) 18. §, 58. §, 220. § (2) bek.,
221. § (1) bek. c) pont].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
A … helyrajzi számú, kivett kemping megjelölésű
5 hektár, 4560 m2 térmértékű ingatlan korábban egy
gazdasági társaság tulajdonában állt, mely társaság
építmény, illetve telekadó kivetése kapcsán az
adóhatósággal jogvitában állt, az ingatlant átszelő
…-csatorna, nyomvonalával összefüggésben.
Az ingatlant a felperes vásárolta meg, amire
figyelemmel az elsőfokú adóhatóság 2021. január 20.
napján felhívta a felperest, hogy tegyen eleget
építményadó,
illetve
telekadó
bejelentési
kötelezettségének. A felperes 2021. február 1-jei
keltezéssel nyújtotta be az „adatbejelentés a
telekadóról” megnevezésű beadványt, melynek VIII.
pontjában rögzítette, hogy a telek teljes területe
10 m2, a telekből építménnyel érintett terület szintén
10 m2, a telekadó hatálya alá tartozó terület 0 m2, a
telek forgalmi értéke pedig 0 forint. Az építmény
hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrészt
pedig 1 m2-ben jelölte meg. A felperes bejelentette
azt is, hogy a terület pontos adatai nem az
önkormányzat nyilvántartása szerintiek, az űrlapon
megadott adatok adminisztratív kitöltési célúak, a
méretadatok nem valósak, miután a rendszer nem
megy tovább, ezért írt oda be adatot.
Az elsőfokú adóhatóság a felperest a bejelentési
kötelezettségének jogszerű teljesítésére hívta fel,
tájékoztatva arról, hogy az általa szolgáltatott adatok
nem
egyeztethetők
össze
az
ingatlannyilvántartásban rögzített térmértékkel.
A felperes 2021. február 17. napján kelt
beadványában előadta, hogy nem valótlan
adattartalommal tett eleget adatszolgáltatási
kötelezettségének.
Hangsúlyozta,
hogy
az
adóhatóság nyilvántartásaiban szereplő térmérték
adatok, illetve a társaság rendelkezésére álló adatok
között ellentmondás van. Indítványozta szakértő
kirendelését a térmérték tényleges megállapítása
érdekében, illetve azért, hogy a szakértői vélemény
ismeretében a társaság az adókötelezettségének
minél hamarabb eleget tudjon tenni.
Az elsőfokú hatóság a H/558-5/2021. számú
határozatával 100 000 Ft mulasztási bírság
megfizetésére kötelezte a felperest, és ismételten
felhívta, hogy az adótárgy tekintetében bejelentési
kötelezettségét valós adattartalommal teljesítse.
Álláspontja szerint az ügyben nem lehet alkalmazni
az adózás rendjéről szóló, 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 140. § (7) bekezdését, miután a
tényállás nem tisztázott, a felperes a hiánypótlási
felhívás ellenére sem jelentette be a telek valós,

általános jellemző adatait, nyilatkozatában pedig
ellentmondásra hivatkozott.
A felperes a felhívó végzés és a mulasztási bírság
kiszabása ellen fellebbezést nyújtott be, melyben
vitatta, hogy a hiánypótlásra történő felhívás, illetve
a szankcionálás jog és ténybeli alapja fennállt.
Az alperes a BA/72/00851-3/2021. számú
határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta.
Idézte a helyi adóról szóló, 1990. évi C. törvény
(továbbiakban: Htv.), illetve az Art. rendelkezéseit és
kiemelte, hogy a felperes a bejelentő lap VIII. és X.
pontjaiban valótlan adatokat tüntetett fel. A
nyilvántartott hivatalos térképmásolat szerint a
telken több építmény van, ezért az építmény hasznos
alapterületével egyező nagyságú telekrész 1 m2-ben
történő feltüntetése, illetve az építményen lefedett
terület 10 m2-ben történő meghatározása nem lehet
reális adat. A felperes a valós adatokkal történő
adóbevallási
kötelezettségét
a
törvényben
meghatározott teljes körű felhívás ellenére nem
teljesítette, ezért az elsőfokú hatóság által
alkalmazott jogkövetkezmény jogszerű.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
A felperes keresetében elsődlegesen a mulasztási
bíróságot kiszabó határozat, illetve hiánypótlásra
felhívó végzés megváltoztatását, másodlagosan a
döntések hatályon kívül helyezését és az alperes új
eljárásra kötelezését kérte.
Jelezte, hogy milyen problémák állnak fenn az
ingatlannal összefüggésben, amellyel kapcsolatban
jogvita volt a korábbi tulajdonos és az adóhatóság
között. Kiemelte, hogy a terület pontos mértéke nem
állapítható meg, az elsőfokú adóhatóság annak
ellenére nem intézkedett a megfelelő ingatlannyilvántartási átvezetésről, hogy a korábbi tulajdonos
a saját költségén kimérette az ingatlan területét,
benne a …-csatorna nyomvonalát és kiterjedését.
Állította, hogy 2016 óta az elsőfokú hatóság nem
vetette ki a telekadót, és hangsúlyozta, hogy a
törvény
által
megkívánt
bejelentési
kötelezettségének valós adatokkal eleget tett, ekként
nem volt helye hiánypótlás kibocsátásának, a hatóság
az Art. 221. § (1) bekezdés c) pontját jogszerűtlenül
alkalmazta.
Hiányzott
az
Art.
220.
§
(1)–(2) bekezdése alkalmazásának ténybeli, illetve
jogi alapja, valótlan adattartalom szolgáltatására
részéről nem került sor. Az ingatlan helyzetében
változás nem következett be, így őt ezzel
kapcsolatban
kötelezettség
nem
terhelte.
Hangsúlyozta, hogy önállóan nem képes a helyzet
megoldására, jelentős költséggel lemérethetné az
érintett területeket, így pótolva az adóhatósági
nyilvántartás hiányosságait, ám ez a saját mérése
lenne, amelyet vagy elfogad az adóhatóság vagy
nem. Az alperesnek az eljárás során tett felperesi
nyilatkozatok tartalma, illetve fellebbezés alapján fel
kellett volna ismernie, hogy tisztázatlan az adott
ingatlanra vonatkozó adóalap és a törvényi
mentességekkel érintett terület.
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Az elsőfokú bíróság döntése
Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította.
Kiemelte, hogy 2021. január 1-jén a felperes volt az
adó alanya, az adóhatóság felhívására adóbejelentési
kötelezettségének eleget tett. Ugyanakkor a felperes
által feltüntetett adattartalom nyilvánvalóan valótlan
volt. Az Art. 220. § (2) bekezdése szerint a
kötelezettség megszegésének minősül a hibás,
hiányos vagy valótlan adattartalommal történő
bevallás benyújtása vagy késedelmes teljesítése,
illetve a teljesítés elmulasztása. Nem vitásan a
felperes valótlan adattartalommal adta be bevallását,
ezért jogszerűen került sor a hiánypótlás kiadására az
Art. 221. § (1) bekezdés c) pontja alapján. A felperes
hiánypótlási kötelezettségének sem tett eleget, a
felperes hibájából hiúsult meg az Art. 141. § (4)
bekezdés rendelkezése, mely szerint az adókivetés,
adókiszabás az adózó bejelentése, bevallása, illetve
adatszolgáltatása alapján történik.
Hangsúlyozta, hogy az adóbevallás–kivetés–
megfizetés rendszerében az adózónak a perbeli
esetben egyértelműen kötelezettsége volt a valós
adattartalom-szolgáltatás. Ennek nem tett eleget, így
jogszerű a felhívás, illetve a szankció alkalmazása. A
felperes nem hivatkozhat a korábbi tulajdonossal
fennálló jogvitára. A helyi adók kapcsán az adózó és
az adóhatóság kötelezettsége, illetve jogosultsága
egymásra épül, az adózót bejelentési kötelezettség
terheli, az adóhatóság pedig kiveti az adót. Nem az
adóhatóságnak kell elöl járnia és a szakértő
kirendelésével megállapítani a területet. Bejelentési
kötelezettség kapcsán az adóhatóságnak nincs
szerepköre, az a felperest terheli. Az más kérdés, ha
megtörténik az adókivetés és azzal a felperes nem ért
egyet, akkor jogorvoslati lehetőség illeti meg.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet, elsődlegesen a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezése és az elsőfokú bíróság új
eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára
utasítása, másodlagosan a jogerős ítélet hatályon
kívül helyezése mellett az alperes határozatának
megsemmisítése és az alperes új eljárás lefolytatására
történő kötelezése érdekében.
Sérelmezte, hogy az ítéletből nem derül ki, hogy mit
tartott a bíróság nem lényegi, periférikusnak sem
minősíthető jogsérelemnek, amelynek az elemzését
mellőzte. Rámutatott arra, hogy az elsőfokú bíróság
ítélete a felperes által keresetében és külön benyújtott
észrevételiratában felsorolt, illetve kifogásolt
jogsértéseket még csak fel sem vette a tényállásba,
nem ismertette, így nem tudni, puszta ítéleti
hiányosságról vagy a bíróság szándékos eljárásáról
van szó. Így az ítélet nem ismerteti a felperes
keresetének 37. pontjában hivatkozott, az
adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI.
törvény (a továbbiakban: Air.) 127. § (1)
bekezdésének megsértését, erre vonatkozóan
semmilyen hivatkozás az ítéletben nem szerepel.
Ezzel összefüggésben kiemelte, hogy a felperes
kereseti kérelmének részeként állította, hogy az
adóhatóság megszegte a fenti jogszabályhelyet, és az
ítéletből következően ez még periférikusnak sem
nevezhető jogsértés, hiszen az alperesnek a
fellebbezés tartalmára tekintet nélkül kellett volna
vizsgálnia a döntést és a döntéshozatalt megelőző

eljárást. Lényegi kérdés, hogy nem került sor
szakszerű, illetve jogszabályban előírtak szerinti
másodfokú felülbírálatra, ennek hiányában a bíróság
sem került olyan helyzetbe, hogy a rendelkezésre álló
adatok alapján az adóigazgatási eljárás jogszerűségét
tartalmilag megítélje. Ha ebben a lényegi eljárási
kérdésben a bíróság eljárt volna, nem juthatott volna
más következtetésre, minthogy a keresetnek helyt
kell adnia és új eljárást kell elrendelnie.
Az ítélet nem ismertette a felperes keresetének 41. és
42. pontjában hivatkozott jogszabályok megsértését,
és az ítélet úgy állítja, az Art. 221. § (1) bekezdés c)
pontjának alkalmazhatóságát, hogy átugorja az
ahhoz vezető Art. 18. § és Art. 2. számú melléklet
II.A.4. pontját. A felperes keresetében jogsértésként
állította, hogy a felperesnek az ingatlan tulajdoni
illetőségében, adóalanyiságában bekövetkezett
változást kellett bejelentenie, aminek a felperes
eleget tett, nem volt helye hiánypótlás
kibocsátásának.
Az elsőfokú bíróság azt sem indokolta meg, hogy mi
minősül nyilvánvalóan valótlan adatnak a felperes
részéről, nem ismerteti a felperes keresete jogi
indokolásának 60. pontjában hivatkozott és ahhoz
kapcsolódva, az ott további pontokban kifejtett, az
adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi
CLI. törvény (továbbiakban: Air.) 58. §-ban
szabályozott
tényállás-tisztázási
kötelezettség
alperes általi megsértését. Az ítélet a mellőzhető
jogsértések egyes elemeit olyan rendszerré állítja
össze, ami lehetetlenné teszi az adóigazgatási
határozatok bírósági támadását, hiszen a bíróság
egyszerűen nem foglalkozik sem a tényállás
felderítési problémákkal, sem a másodfokú szerv
eljárásának hiányával.
A bíróság iratellenes tényállást vett fel az ítéletében,
mikor azt állítja, hogy jogvita állt fenn a korábbi
tulajdonos és az adóhatóság között a térmértékkel
összefüggésben. Jogvita ebben a kérdésben nem áll
fenn, mert mind a korábbi tulajdonos, mind az
adóhatóság álláspontja az, hogy az adóhatósági
adatok nem megfelelők. A felperes erőfeszítései arra
irányultak, hogy végre az arra jogosult rendezze az
ingatlan iratait, állapítsa meg az adó alapjának
térmértékét, mivel ez a felek által nem vitatottan nem
a telek ingatlan-nyilvántartásban szereplő adata.
Azáltal, hogy a bíróság a keresetében szereplő
számos témakört periférikusnak nyilvánított, nem
tett eleget a jogszabályban előírt indokolási
kötelezettségének.
Ez
pedig
sérti
az
Alkotmánybíróság és a Kúria kialakult gyakorlatát.
Összegző értékelése szerint az elsőfokú bíróság
ítéleti indokolása kirívóan hiányos oka voltán a
felperes csak arra tud hivatkozni, hogy iratellenes-e
az ítéleti indokolás azon kijelentése, miszerint az Art.
220.
§
(2)
bekezdésének
követelménye
bekövetkezett volna. Az ítélet nem elemzi, nem
kezeli sem a bejelentő űrlap adattartalmát és a
későbbi hiánypótlás tartalmát sem. Az iratok tartalma
alapján az Alaptörvény 28. cikk szerinti józan észnek
megfelelő értelmezés mellett a valótlan adattartalom
közlés ténye nem lett volna megállapítható. A
bíróság az iratok tartalma okszerű, észszerű, a
hétköznapi életnek megfelelő értelmezése alapján
nem juthatott volna arra a következtetésre, hogy a
felperes valótlan adatot közölt.

Közigazgatási Kollégium
A Kúria döntése és jogi indokai
A felperes felülvizsgálati kérelme az alábbiak
szerint alapos.
Az elsőfokú bíróságnak abban a kérdésben kellett
állást foglalnia, hogy a perbeli ingatlan tértmértéke
kapcsán a felek között fennálló különbségre
figyelemmel helye volt-e a felperesi adatközlésre
figyelemmel az Art. 220. § (2) bekezdése alapján
mulasztási bírság kiszabásának. A kérdés
megválaszolása érdekében elsőként a Kúria a
kivetéses adók természetét, az adóigazgatás
rendszerében elfoglalt helyüket vizsgálta, tekintette
át.
Az adó kivetéssel történő megállapítása az
adómegállapítási módok egyike. Ebben az esetben az
adó megállapításának alapja az adózó bevallása,
bejelentése, illetőleg adatszolgáltatása; magának az
adónak a megállapítása az adóhatóság határozatával
történik. Szabályait az Art. XV. fejezete, „Hatósági
adómegállapítás bejelentés, bevallás alapján” cím
alatti 141–143. §-ai tartalmazzák. Ezen előírások
értelmében az adóhatóság a fizetendő adóról, az
adófizetés módjáról és idejéről, továbbá – ha törvény
előírja – az adóalapról, az adómentességről vagy
adókedvezményről az adatbejelentés, bevallás adatai
alapján határoz.
Nem osztja a Kúria azt a felperesi álláspontot, hogy
csak az adóalanyok tekintetében bekövetkezett
változás miatt, csupán ezen adat bejelentése
tekintetében terhelte a felperest bejelentési
kötelezettség. Miután a felperes az ingatlan
tekintetében mint új adóalany lépett be, ezért
mindenre kiterjedően – az ingatlan méreteire
vonatkozóan is – kellett teljesítenie a bevallási
kötelezettségét.
Az adóhatóságnak lehetősége van hiánypótlás
elrendelésére, ha az adózó adatbejelentése,
bejelentése, bevallása hiányos, valótlan vagy téves
adatokat
tartalmaz.
Az
adóhatóság
az
ingatlannyilvántartási adatok birtokában helytállóan
értékelte a felperesi adóbevallást első körben valótlan
tartalmúnak, emiatt nem járt el jogsértően, amikor az
adóbevallás korrigálására szólította fel a felperest.
Mindazonáltal a felperes már a bevallás
benyújtásakor jelezte az ingatlan térmértékének
ingatlan-nyilvántartása tekintetében közte és az
adóhatóság között kialakult eltérést, ezért nem volt
alkalmazható az Art. 141. § (6) bekezdés a)–b) pontja
szerinti eljárás, ebből következően a 141. § (7)
bekezdése alapján sem lehetett megállapítani az
adóalapot és a fizetendő adó összegét. A felperes által
közölt adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a
tényállás ebben a tekintetben nem volt tisztázott.
Téves az az elsőfokú bírósági álláspont, hogy a
felperes hibájából hiúsult meg az Art. 141. § (4)
bekezdése előírásának érvényesülése. Nem vitásan
főszabály szerint az adózó bevallása alapján kerül sor
az adókivetésre, de ahol vita áll fenn valamely adat
helytállóságát illetően, ott elkerülhetetlen a tényállás
tisztázása a helyes adó megállapítása és kivetése
érdekében. Az elsőfokú bíróságnak az a
megközelítése, hogy a bejelentési kötelezettség
kapcsán az adóhatóságnak nincs szerepköre, és ha az
adókivetés a bejelentett adatok alapján megtörténik,
az adózó egyet nem értése esetén jogorvoslati jogával
élve vitathatja azt, meglehetősen leegyszerűsített és
az adókivetés rendszerével sem összeegyeztethető
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álláspontot jelent. Az Art. 142. § (1) bekezdése
megteremti annak lehetőségét, hogy még az
adókivetést megelőzően a tényállás tisztázása
érdekében ellenőrzést folytassanak le. Tévedett az
elsőfokú bíróság akkor, amikor a felperesnek a
térmérték megállapítása kapcsán felvetett aggályait
nem vizsgálta, azt periférikusnak tekintette és nem
bírálta el.
A Kúria megítélése szerint az elsőfokú bíróság által
hivatkozott Alkotmánybírósági döntés nem ad
felmentést a felperes keresetének teljes körű
elbírálása alól. A Kp. 85–86. §-a helyes értelmezése
szerint a bíróság döntéshozatala során kötve van a
felperes keresetéhez. A korábbi (a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 215. §)
szabályozás szerint is így volt, ezért a kimunkált
elvek és joggyakorlat a lényegét tekintve továbbra is
irányadónak tekinthető. A Legfelsőbb Bíróság
2/2011. (V. 9.) KK véleményében rámutatott, hogy a
közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát
jogszabálysértésre hivatkozással lehet kérni. A
felperes által megjelölt jogszabálysértés szabja meg
a bíróság számára azokat a korlátokat, amelyek
között a bíróság a közigazgatási határozatot
felülvizsgálhatja. A közigazgatási perben a kereseti
kérelem nem általában vonatkozik a közigazgatási
határozat felülvizsgálatára, hanem a felperes
meghatározott irányú felülvizsgálatot kér. A bíróság
a közigazgatási perben nem teljes körű
felülvizsgálatot végez, ezért nem hagyhatja
figyelmen kívül, hogy a fél a közigazgatási határozat
felülvizsgálatát milyen okból és milyen tartalommal
kéri (Kfv.V.35.604/2014/7.). A Kp. továbbra is
fenntartotta a kereseti kérelemhez kötöttség elvét,
azonban ezt kiegészítette a kérelem kimerítése, azaz
valamennyi kereseti kérelemről való döntéshozatal
kötelezettségének rögzítésével. Az ítéletet akként
kell megindokolni, hogy abból megállapítható
legyen, hogy a bíróság a keresetet teljeskörűen
elbírálta.
(Kfv.X.38.209/2019/5.;
Kfv.I.35.154/2020/5.;
Kfv.I.35.452/2019/8.;
Kfv.I.35.106/2020/8.).
Márpedig akár mennyire is „periférikus”-nak ítélte az
elsőfokú bíróság a felperesnek a bevallás „hibás,
valótlan” adattartalmú beadását kimentő érvelését,
annak elbírálását nem mellőzhette volna az
Alkotmánybíróság
hivatkozott
döntésére
figyelemmel.
Ugyanis az Alkotmánybíróság azt fejtette ki: „Az
Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a
bíróságok indokolási kötelezettségéből nem
következik a felek által felhozott minden észrevétel
egyenként való megcáfolási kötelezettsége,
különösen nem a szubjektív elvárásaikat is kielégítő
mélységű érvrendszer bemutatása (3107/2016. (V.
24.) AB határozat, Indokolás [38]; 30/2014. (IX. 30.)
AB határozat, Indokolás [89]). Az indokolási
kötelezettség mindössze azt az elvárást támasztja a
bírósággal szemben, hogy a döntés indokolásának az
ügy érdeme szempontjából releváns kérdésekre kell
kiterjednie és nem minden egyes részletre (lásd
legutóbb pl. 3159/2018. (V. 16.) AB határozat,
Indokolás [31]).” Az Alkotmánybíróság nem tesz
egyenlőségjelet a kereset ki nem merítése és a
bírósági
indokolás
mélysége
közé,
az
Alkotmánybíróság döntéséből nem következik a
felperesi kereset elbírálásának negligálása.
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Az adókivetési eljárás áttekintése után vizsgálta a
Kúria, hogy megvalósult-e az Art. 220. § (2)
bekezdése szerinti hibás, hiányos, valótlan
adattartalmú bevallás benyújtása a felperes részéről.
Ezt a Kúria azért nem látta megvalósultnak, mert a
felperes nem rosszhiszeműen, szándékosan valótlan
adattartalmú bevallást nyújtott be, hanem a
bevallásnak az ingatlannyilvántartástól eltérő
adattartalmú benyújtásával volt csak lehetősége
jelezni az adóalapja tekintetében fennálló tényállás
tisztázatlanságát. Ellenkező esetben az adókivetési
eljárás során jogorvoslati jogának gyakorlása útján
lett volna lehetősége ennek vitatására és joggal
állíthatta volna a hatóság, hogy az adókivetés az
általa közölt adatok alapján történt meg. Éppen ez
vezethetett
volna
egy
mulasztási
bírság
megállapítására, hiszen a felperes bevallásában az
általa is vitatott adatok alapján teljesített volna
„valótlan” tartalmú bevallást.
Rámutat a Kúria arra is, hogy az Air. 2. §-ának
előírásából is az következik, hogy az adóhatóságnak
úgy kell megszerveznie a tevékenységét, hogy – a
tényállás tisztázására vonatkozó követelmények
sérelme nélkül – az eljárás a lehető leggyorsabban
lezárható legyen, és az adózónak, az eljárás egyéb
résztvevőjének és az adóhatóságnak a legkevesebb
költséget okozza. Az Air. 4. §-ában rögzített, egyedi
elbírálás elvéből fakadóan az adóhatóságnak
vizsgálnia kellett volna a felperesi bevallás adatai és
az ingatlannyilvántartási adatok különbözőségéből
adódó
eltéréseket,
és
tényállástisztázási
kötelezettségét teljesíteni.
A Kúria összegző értékelése szerint az alperes és a
bíróság tévedett, mikor a felperesi bevallást olyan
valótlannak minősítette, amely alapot adott volna az
Art. 220. § (2) bekezdése szerinti mulasztási bírság
alkalmazására. Helytálló az a felperesi felülvizsgálati
érvelés, mely szerint nem állt fenn a mulasztási
bírság kiszabásának jogalapja. A fentiekre
figyelemmel a Kúria – habár az elsőfokú bíróság
súlyos eljárási hibákat vétett – a Kp. 121. § (1)
bekezdésének b) pontja alapján eljárva rendelkezett a
jogerős ítélet megváltoztatásáról és az alperes
határozatának az elsőfokú határozatra is kiterjedő
megsemmisítéséről.
A Kúria csak a mulasztási bírság alkalmazásának
jogszerűségéről dönthetett. Az adóhatóságnak ettől
független eljárásban kell az ingatlan térmértéke
körében a tényállást feltárnia ahhoz, hogy a felperest
terhelő adót kivesse.
(Kúria Kfv.I.35.021/2022/8.)
A Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdése egymásra
187
épülő rendelkezést tartalmaz, amelyek
értelmében az ajánlatok elbírálását a lehető
legrövidebb időn belül és legkésőbb a Kbt. 70. § (2)
bekezdése alapján jogszerűen fennálló ajánlati
kötöttség időtartama alatt el kell végezni. Ezen együttes
feltétel teljesítésének hiánya az ajánlatkérő terhére eső,
kimentést nem engedő jogsértés megállapítását
alapozza meg. Az ajánlatkérő oldalán felmerült egyedi
körülmények a bírságszankció körében értékelhetőek
[2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 70. § (1) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
A felperes mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) Második része szerinti nyílt eljárást indított
multifunkciós
tehergépjárművek
beszerzése
tárgyában. A 2019. január 2. napján feladott és az
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2019. január 7.
napján megjelent felhívás szerint az ajánlattételi
határidő 2019. február 6. napja volt. A felhívás
IV.2.6) pontja értelmében az ajánlati kötöttség
időtartama a Kbt. 81. § (11) bekezdésének
megfelelően az ajánlattételi határidő lejártától
számított egy hónap.
Az ajánlattételi határidőre 1 darab ajánlat érkezett. A
perben nem álló ajánlattevő nettó 560 418 045 forint
ajánlati ár megjelölésével nyújtott be ajánlatot. A
bontáson a felperes azt a tájékoztatást adta, hogy a
rendelkezésre álló anyagi fedezet nettó 499 100 000
forint.
A felperes hiánypótlásokat és felvilágosítást kért,
amelyek közül a legkésőbbit 2019. február 28. napján
teljesítette az ajánlattevő.
A felperes 2019. március 6. napján a Kbt. 70. § (2)
bekezdése szerint felkérte az ajánlattevőt az ajánlati
kötöttség további 30 napig, azaz 2019. április 8-ig
történő fenntartására. Felhívta az ajánlattevő
figyelmét a Kbt. 70. § (2) bekezdésére, amely szerint
amennyiben az ajánlattevő a megadott határidőig
nem nyilatkozik, azt úgy tekinti, hogy az ajánlatát a
megjelölt időpontig fenntartja. Ezt követően az EKR
rendszer 2020. július 8. napjáig eljárási cselekményt
nem tartalmaz. A felperes 2020. július 8. napján
ismételten ajánlati kötöttség fenntartásra való
felkérést küldött az ajánlattevőnek, aki még aznap
úgy nyilatkozott, hogy az ajánlatát az ajánlatok
elbírálásáról szóló összegzés kézhezvételéig,
tervezetten 2020. augusztus 6. napjáig fenntartja.
A felperes 2020. július 14. napján készített döntési
javaslatot az ajánlattevő ajánlatának érvényessé és az
eljárás
eredményessé
nyilvánítására,
a
szerződéskötés engedélyezésére ugyanezen a napon
került sor. A felperes 2020. július 27. napján
elkészített és 2020. július 28. napján közzétett, az
ajánlat elbírálásáról szóló összegzése szerint a
közbeszerzés nyertese az ajánlattevő lett,
560 418 045 forint ajánlati árral. Az összegzés arra
vonatkozóan indokolást nem tartalmazott, hogy a
bontás (2019. február 6.) és az összegzés
megküldésének (2020. július 28.) időpontja között
miért telt el hosszabb idő. Az adásvételi szerződést
2020. október 12. napján kötötték meg.
Az alperesi érdekelt 2021. január 4. napján hivatalból
jogorvoslati eljárást kezdeményezett a felperes
közbeszerzési eljárása ellen, a Kbt. 70. § (1)
bekezdésének első mondatában foglaltak feltételezett
megsértése miatt. A jogsértés megtörténtének
időpontját az ajánlati kötöttség lejártát követő
napban, 2019. március 11. napjában jelölte meg.
Kérte annak vizsgálatát, hogy a felperes a Kbt. 70. §
(1) bekezdés első mondatának megfelelően járt-e el a
közbeszerzési eljárásban, továbbá kérte, hogy
amennyiben annak feltételei fennállnak, állapítsa
meg a Kbt. 70. § (1) bekezdésének megsértését és
alkalmazza a Kbt. 165. § (3) bekezdés szerinti
jogkövetkezményt.
Az alperes a 2021. február 8. napján meghozott
D.2/13/2021. számú határozatában megállapította,
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hogy a felperes megsértette a közszolgáltatók
közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési
szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 1. § (2) bekezdése szerint alkalmazandó Kbt.
70. § (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 70. § (1)
bekezdésének
első
mondatát,
és
jogkövetkezményként 5 000 000 forint bírság
megfizetésére kötelezte. Rámutatott, hogy a
felperesnek főszabály szerint – a Kbt. 70. § (1) és (2)
bekezdéseire tekintettel – az ajánlati kötöttség
időtartama alatt, azaz jelen esetben „2019. február 9.
napjától számított 30 napon belül” kellett volna a
bírálatot elvégeznie. Az ajánlati kötöttség
kiterjesztésének időtartama a Kbt. 70. § (2)
bekezdése alapján az eredeti ajánlati kötöttség
lejártától számított 60 napot nem haladhatta volna
meg, ami a bírálat szempontjából is irányadó. Utalt
arra, hogy a felperes közbeszerzési igénye 2019.
évben merült fel, amelyet a felhívás szerint még
abban az évben kellett volna teljesíteni. A felperes
által hivatkozott körülményeket – úgy, mint eljárás
előkészítése, piacfelmérés, árfolyam – az eredeti
feltételek szerinti bírálati kötelezettség időtartama
tekintetében, azaz 2019. évre nézve kell figyelembe
venni. Rögzítette, hogy az EKR rendszerben az
előkészítés vonatkozásában a becsült értéken kívül
egyéb adat nem fellelhető; 2019. március 9. napja és
2020. július 8. napja között semmilyen eljárási
cselekmény nem történt. Figyelemmel arra, hogy az
összegezés megküldésére 2020. július 28. napján
került sor, az ajánlati kötöttség kiterjesztése több,
mint egy évvel meghaladta a Kbt. 70. § (2) bekezdése
alapján irányadó időtartamot.
A feltárt jogsértés következtében a Kbt. 165. § (2)
bekezdés d) pontjára figyelemmel a Kbt. 165. § (3)
bekezdése d) pontja alapján a (4) bekezdés szerint
bírságot szabott ki, amelynek összegét a Kbt. 165. §
(11) bekezdésének alkalmazásával az eset összes
körülményét figyelembe véve mérlegelte.
A kereseti kérelem, a védirat és az alperesi
érdekelt nyilatkozata
A felperes keresetében elsődlegesen az alperesi
határozat megváltoztatásával a jogsértés hiányának
megállapítását és a bírság kiszabásának mellőzését
(tartalmilag
a
hivatalbóli
kezdeményezés
elutasítását), másodlagosan a határozat hatályon
kívül helyezését (helyesen: megsemmisítését), a
bírság mellőzését és az alperes új eljárásra
kötelezését,
harmadlagosan
a
határozat
megváltoztatását és a bírságkiszabás mellőzését,
negyedlegesen a bírság 200 000 forintra mérséklését
kérte. Utalt az alperesi érdekelthez benyújtott
nyilatkozatának
részletes
indokolására,
hangsúlyozta, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdésének
első mondata szerinti „lehető legrövidebb” idő nincs
konkrétan meghatározva, és az nem is sérülhetett,
mivel szubjektív fogalmat tartamaz. Hivatkozott a
Kbt. újonnan beiktatott 70. § (2a) bekezdéséhez
kapcsolódó törvénymódosítás indokolására, amely
erre az esetre utal. Rámutatott, hogy az alperes
korábbi döntéseiben elismerte az ajánlati kötöttség
Kbt.-ben meghatározott jogintézménye keretein
kívüli fenntartásának lehetőségét, biztosítva a
szerződés megkötését. Kiemelte, hogy a perbeli
esetben az ajánlattevővel a konszenzus létrejött, így
megtörténhetett a szerződéskötés. Véleménye szerint
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az
alperes
határozatában
hivatkozott
Kfv.VI.38.008/2018/6. számú kúriai ítélet nem
releváns, mivel a jelen ügy tényállásától eltérően a
szerződésmódosítás esetére vonatkozott. A Kúria
Kfv.IV.35.395/2014/7. számú ítéletére utalva
kifogásolta, hogy az alperes nem tett eleget a Kbt.
145. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó, az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1)
bekezdésében foglalt indokolási kötelezettségének,
mivel nem tért ki arra, hogy a jogorvoslati eljárásban
is bemutatott – és a keresetben is megjelölt –
körülményeket milyen okból nem fogadta el és
hagyta figyelmen kívül. Kifogásolta a bírság
összegének megállapítása során végzett mérlegelés
jogszerűségét.
A jogerős ítélet
Az elsőfokú bíróság a 2021. szeptember 29. napján
meghozott 104.K.702.215/2021/11. számú jogerős
ítéletében a felperes keresetét a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 88. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján elutasította. Az anyagi jogi jogsértés
vizsgálata során rámutatott arra, hogy a Kbt. 70. § (1)
bekezdésének első mondata szerinti kötelezés – a
felperes érvelésével szemben – nem teljesen
szubjektív és parttalan, nem kizárólag az ajánlatkérő
saját megítélésétől függ, továbbá, hogy annak
alkalmazásakor figyelemmel kell lenni a Kbt.
további előírásaira és logikai összefüggéseire. E
körben kiemelte, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 69. §ától eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül
meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló
döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok
mindegyike meghaladja – a Kbt. 75. § (4)
bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre
álló anyagi fedezet összegét. Hangsúlyozta, hogy a
Kbt. perrel érintett időszakban hatályos 70. § (2)
bekezdése a bírálati határidő szempontjából releváns
ajánlati kötöttség kiterjesztésének kógens szabályait
rögzíti. Kiemelte továbbá, hogy a Kbt. szigorú
rendszere, kógenciája alól a közbeszerzési eljárásban
kizárólag a Kbt. 2. § (7) bekezdése ad kilépési
lehetőséget, azaz a Kbt. szabályaitól csak annyiban
lehet eltérni, amennyiben a törvény az eltérést
kifejezetten megengedi.
Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy
a Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdései nem engednek
kifejezett eltérést az ajánlatok elbírálása és az ajánlati
kötöttség alkalmazása körében, ezért téves az a
felperesi értelmezés, miszerint a szerződés
megkötése érdekében a saját érdekkörében
bekövetkezett, általa hivatkozott körülményekre
tekintettel jogosult lenne az ajánlati kötöttség és a
bírálati határidő önhatalmú átlépésére.
Az elsőfokú bíróság a tényállás körében rögzítette,
hogy a felek által nem volt vitatott, hogy – a bírálati
határidő szempontjából is releváns – ajánlati
kötöttség eredeti időtartama a Kbt. 70. § (2)
bekezdése alapján történő kiterjesztéssel további 30
napig állt fenn. Szintén nem volt vitatott, hogy a
felperes 2019. március 9. napjától 2020. július 8.
napjáig az EKR rendszerben nem rögzített eljárási
cselekményeket, és 2020 július 8. napján már a Kbt.
szabályozási keretein kívül kérte fel az ajánlattevőt
az ajánlata fenntartására. Rámutatott arra, hogy a

Közigazgatási Kollégium

1076
jogszabálysértő magatartás nem menthető ki a
felperes saját érdekkörében felmerült okra alapított
indokkal, miszerint nem állt rendelkezésére
megfelelő
összegű
fedezet
a
szerződés
megkötéséhez. Megjegyezte, hogy még az
ajánlatkérő érdekkörén kívül eső objektív akadály
esetén sem húzódhat az elbírálás időtartama a Kbt.
keretein túli időtartamra; „az ajánlatkérő köteles
levonni a [29] bekezdésben említett, Kbt. által előírt
jogkövetkezményeket,
és
a
feltételek
bekövetkeztével eredménytelenné nyilvánítani az
eljárást”.
A bírság összegének tekintetében rámutatott arra,
hogy a jogkövetkezmény megállapítása és a bírság
kiszabása során mérlegelési jogkörben hozott az
alperes döntést, amelyre a Kp. 85. § (5) bekezdése
alkalmazandó, azaz a döntés jogszabálysértő jellegét
csak a Kbt. 165. § (11) bekezdésében meghatározott
mérlegelési jogkör jogszabályi kereteinek kirívó
megsértése esetén állapíthatja meg. Az elsőfokú
bíróság megállapította, hogy a mérlegelés
szempontjai egyértelműen beazonosíthatók az
alperes határozatának 38. pontjában, az alperes
mérlegelési jogkörben hozott döntése megalapozott
és okszerű volt, azzal kapcsolatos jogsértés a
keresetben foglaltak alapján nem volt feltárható.
A felülvizsgálati kérelem és az ellenkérelmek
A jogerős ítélettel szemben a felperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet, amelyben a Kp. 121. § (1)
bekezdés a) pontja alapján, az ügy érdemére kiható
jogszabálysértés miatt kérte annak hatályon kívül
helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárás
lefolytatására és új határozat hozatalára utasítását,
továbbá az alperes és az alperesi érdekelt kötelezését
a felülvizsgálati eljárásban felmerült perköltsége
megfizetésére. A felülvizsgálati kérelem indokaként
arra hivatkozott, hogy az elsőfokú bíróság ítélete sérti
a Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdését, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:64. § (1) bekezdését,
a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontját és (4) bekezdését,
a Kbt. 165. § (1) bekezdés d) pontjára figyelemmel a
Kbt. 165. § (3) bekezdés d) pontja alapján
a Kbt. 165. § (4) bekezdését és (11) bekezdését, a
Kbt. 172. § (1) bekezdésében adott kifejezett
felhatalmazásra is tekintettel.
A felperes az ajánlati kötöttség körében bemutatta a
2021. február 1-je előtti és a 2021. február 1-jén
hatályba lépett módosítás szerinti szabályozás
releváns elemeit, továbbá utalt arra az alperesi
gyakorlatra, miszerint az ajánlatkérő és az
ajánlattevők a Kbt.-ben meghatározott ajánlati
kötöttség keretein kívül, a közbeszerzési eljárás
eredményes befejezése érdekében konszenzust
alakíthatnak ki (D.695/33/2016., D.32/15/2019.
számú alperesi határozatok). Hangsúlyozta, hogy az
ajánlatkérők 2021. február 1-je előtt és azt követően
is jogszerűen élhettek az ajánlati kötöttség és így a
bírálat meghosszabbításának lehetőségével, a
különbség csupán annyi, hogy ennek alapját
korábban a Ptk. képezte, míg 2021. február 1-jétől a
Kbt. teszi lehetővé, az adott időszakban a Kbt. célja,
preambuluma és a 2014/25/EU Irányelv (89)
preambulum-bekezdése és a 36. cikk (1) bekezdése
nem változtak. Kiemelte, hogy nem ezek a
körülmények indokolták a 2021. február 1-jei

módosításokat, hanem az, hogy a jogalkotó észlelte,
hogy „a közbeszerzési eljárások során gyakran merül
fel a bírálat elhúzódásának problémája”, és a bírálat
hosszabbításának kérdését a Kbt. nem rendezte
megfelelően
a
gyakorlatban
felmerülő
jogalkalmazási
kérdések
vonatkozásában.
Álláspontja szerint ebből nem következik az, hogy
csak a 2021. február 1-je utáni indult eljárásokban
van jogszerű lehetőség az ajánlati kötöttség, és így a
bírálat 180 napon túli meghosszabbítására. Kérte
annak megerősítését, hogy az ajánlatkérők 2021.
február 1-je előtt megindult közbeszerzési
eljárásokban is jogszerűen élhetnek a Kbt. 70. § (2)
bekezdésében foglaltakon túli ajánlati kötöttség
meghosszabbítással
a
D.695/33/2016.,
D.32/15/2019. számú alperesi határozatokra
figyelemmel, a Ptk. alapján.
A kimentés lehetőségével összefüggésben kérte
annak megerősítését, hogy az ajánlatkérőnek a Kbt.
70. § (2) bekezdése szerinti időtartamon túlra
elhúzódó közbeszerzési eljárások esetén van
kimentési lehetősége, különös figyelemmel a Kbt.
70. § (1) bekezdésének első mondatára („lehető
legrövidebb időn belül”).
A felperes a felülvizsgálati kérelmében kiemelte,
hogy a jogsértést a Kbt. 70. § (1) bekezdésének
tekintetében állapították meg, a Kbt. 70. § (2)
bekezdésének sérelmét nem állapították meg a
terhére. A Kbt. 70. § (1) bekezdése ugyanakkor nem
határozza meg a „lehető legrövidebb” időtartamot,
azt nem számszerűsíti, a lehetőségekhez képest pedig
a lehető legrövidebb időn belül bírálta el az ajánlatot,
így a Kbt. 70. § (1) bekezdésének első fordulata nem
sérült. Határozott álláspontja szerint ezen
„gumiszabály” rugalmassága mindig az adott helyzet
tekintetében, az eset összes körülményét értékelve
határozható meg. Álláspontja szerint a Kbt. 70. § (1)
bekezdésének első mondata értékelése körében
figyelembe veendő tényeket egyértelműen előadta,
az alperesi érdekelt tájékoztatás kérésének eleget
téve részletesen levezette és alátámasztotta, hogy
milyen lehetőségek, körülmények okán került az
összegzés 2020 júliusában kiküldésre. Sosem
állította, hogy a „lehető legrövidebb idő” egy
parttalan kategória lenne. Kérte annak eldöntését,
hogy a lehető legrövidebb kitétel a Kbt. 70. § (2)
bekezdése szerinti időtartamot jelenti, vagy annak
mértéke függ az eset összes körülményétől.
A felperes kérte annak a kérdésnek is az eldöntését,
hogy a hivatkozott döntőbizottsági gyakorlat alapján
intézményesített, a Kbt. 70. § (2) bekezdésén túli,
konszenzuson alapuló kötöttség meghosszabbítás
megalapozza-e (az eljárás megindításakor hatályos)
Kbt. 70. § (2) bekezdésének, vagy a Kbt. 70. § (1)
bekezdés első fordulatának a sérelmét, amikor a
jelenleg hatályos – változatlan irányelvi alapokon
nyugvó – Kbt. még a 180 napon túli
kötöttséghosszabbítást is lehetővé teszi, az érintett
ajánlattevő nyilatkozatával, azaz konszenzussal.
Hangsúlyozta, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdésének
első fordulata nem sérült, érdeksérelem sem áll fenn.
E körben kifejtette, hogy az aktuális Kbt.-módosítás
indokolása szerint a bírálat elhúzódásának
problémáját a jogalkotó abban látta, hogy ha a
nyertes nem tartja fenn ajánlatát, akkor a drágább
ajánlat ajánlattevőjével kell szerződnie az
ajánlatkérőnek, ami a hatékony közpénz-felhasználás
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ellen hat. Idézte a Kbt. 70. § (2a) bekezdés
beillesztésének indokolását.
A felperes határozottan vitatta a bírságolás
jogszerűségét is (elsőfokú ítélet [42] pont). Kifejtette,
hogy az alperes a korábbi gyakorlatában ilyen
jogsértést nem állapított meg, pedig az eljárások
számos esetben elhúzódtak az ajánlati kötöttség és a
bírálat
Kbt.
szerinti
időtartamon
túli
meghosszabbítása során. Rámutatott, hogy a 2020.
év
a
pandémiás
helyzetre
figyelemmel
megnehezítette az ajánlatkérők dolgát, továbbá, hogy
első ízben éppen a veszélyhelyzeti időszak
közbeszerzéseit vizsgálja ebből a szempontból az
alperesi érdekelt és az alperes, a 2021. évben 7 darab
határozat
lelhető
fel
azonos
jogsérelem
megállapításáról, ebből 1 esetben nem a jelen per
felperese az ajánlatkérő. Álláspontja szerint a javára
lett volna értékelhető, hogy a jogszabályi környezet
olyan irányba változott, hogy az ajánlati kötöttség
akár a 180 napot is meghaladhatja. Mindezekre
figyelemmel nézete szerint nem volt helye milliós
nagyságrendű bírság kiszabásának. Kifejtette, hogy
amennyiben az eddigi megengedő gyakorlat helyett
most már azzal kell számolni, hogy az ajánlati
kötöttség 30/60+60 napon túli meghosszabbítása
súlyos bírságolással jár, akkor is csak a jövőre nézve
tudja a határozati megállapításokat a gyakorlatba
átültetni, amit maradéktalanul meg is fog tenni. Erre
figyelemmel azonban a bírság kiszabását nem
tartotta elfogadhatónak, a figyelmeztetésnek is kellő
visszatartó ereje lett volna, mivel eddig is a hatályos
jogszabályi
előírásokkal
összhangban,
a
döntőbizottsági gyakorlat alapján járt el.
Az alperes a felülvizsgálati ellenkérelmében kérte a
jogerős ítélet hatályában fenntartását és a felperes
kötelezését a perköltség megfizetésére.
Az
alperesi
érdekelt
a
felülvizsgálati
ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában
fenntartását kérte, mivel a felülvizsgálati kérelem
olyan hiányosságokban szenved, amely által
elbírálásra alkalmatlan, továbbá lehetetlen célra
irányul és nem teljesíthető, az elsőfokú bíróság ítélete
pedig a jogszabályoknak megfelel. A Kbt. a kérdést
egyértelműen rendezi, az elsőfokú bíróság ítélete a
jogszabályokból következő egyetlen lehetséges
értelmezést fogadta el, így az helytálló.
A Kúria döntése és jogi indokai
A felperes felülvizsgálati kérelme – a következők
szerint – részben alapos.
A Kúria elsőként az alperesi érdekelt azon eljárási
hivatkozásait vizsgálta, amelyek szerint a
felülvizsgálati kérelem elbírálására nincs lehetőség.
Az alperesi érdekelt helytállóan mutatott rá, hogy az
ítélet kapcsán állított jogsértéshez nemcsak a konkrét
jogszabályhely megjelölése szükséges, hanem a
hivatkozott jogszabálysértés tartalmi körülírása és
arra vonatkozó jogi álláspontjának kifejtése is. E
követelményeknek a felülvizsgálati kérelem
megfelel, ugyanis a felperes összességében
jogsértésként rögzítette, hogy jogszabálysértően
állapítottak
meg
terhére
jogsértést
és
jogszabálysértően alkalmaztak vele szemben
bírságot, emellett minden egyes megjelölt
jogszabálysértésnél kifejtette arra vonatkozó
álláspontját.
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A Kúria a továbbiakban a felülvizsgálati kérelemben
nevesített jogszabálysértések körében kifejtett
érveket vizsgálta. Ennek kapcsán elsődlegesen
rögzíti, hogy a Kbt. 2021. február 1. napján hatályba
lépett módosítása jelen ügyre nem irányadó, ezt a
felek nem is vitatták. A felperes a közbeszerzési
eljárást 2019. január 2. napján indította, így az erre
figyelemmel
alkalmazandó
jogszabályi
rendelkezések alapján vizsgálta a Kúria a
felülvizsgálati kérelemben és a felülvizsgálati
ellenkérelmekben előadottakat.
Az alperes a határozatában a Kbt. 70. § (2)
bekezdésére tekintettel a Kbt. 70. § (1) bekezdése
első mondatának megsértését állapította meg a
felperes terhére. A jogsértésként megállapított Kbt.
70. § (1) bekezdésének első mondata alapján „Az
ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn
belül köteles elbírálni”. A Kbt. 70. § (2) bekezdése az
eljárást lezáró döntésről való értesítésnek az ajánlati
kötöttség fennállása alatt történő teljesítése
érdekében rendelkezik arról, hogy amennyiben az
ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam
alatt elvégezni, hogy az adott értesítésre az ajánlati
kötöttség alatt sor kerüljön, felkérheti az
ajánlattevőket ajánlataik meghatározott időpontig
történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség
ajánlatkérő felkérésére való kiterjesztése azonban – a
Kbt. 2021. február 1-jén hatályba lépett módosítását
megelőző rendelkezés értelmében – nem haladhatja
meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontjától számított hatvan napot.
A felperes felülvizsgálati kérelmének központi eleme
az ajánlati kötöttség időtartama, valamint az ajánlati
kötöttség meghosszabbításának az értelmezése,
ugyanakkor a terhére megállapított jogsértés nem
közvetlenül az ajánlati kötöttséget érinti, hanem az
ajánlatok elbírálására előírt kötelezettséget, ugyanis
a felperes által kiírt közbeszerzési eljárás
tekintetében a bírálat kirívó mértékű elhúzódása
miatt a bírálati kötelezettségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezés megsértését állapította meg az alperes. A
Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezés
között az összefüggés abban áll, hogy az ajánlatokat
az ajánlati kötöttség, illetve a Kbt. 70. § (2)
bekezdésében szabályozott, az ajánlatkérő által
kiterjeszthető ajánlati kötöttség időtartama alatt el
kell bírálni. Ez a követelmény, valamint a Kbt. 70. §
(1)
bekezdésében
megfogalmazott
„lehető
legrövidebb időn belül” történő elbírálás
követelménye együttesen áll fenn, így - miként arra
az alperesi érdekelt is rámutatott - ez utóbbi
számszerűsítése nélkül is értelmezhető a Kbt.
rendelkezéseiben megnyilvánuló elvárás, miszerint
az ajánlatokat a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint a lehető legrövidebb időn belül, a Kbt. 70. §
(2) bekezdésének rendelkezésére figyelemmel az
ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától
számított hatvan napon belül el kell bírálni.
A Kúria tehát abban a tekintetben osztja az alperes és
az elsőfokú bíróság álláspontját, hogy van
összefüggés a Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdése között,
ezáltal az ajánlat elbírálására vonatkozó határozatlan
időtartam betartásának, jogszerűségének értékelése
nemcsak szubjektív megítélés kérdése, hanem annak
keretet ad a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglalt,
ajánlati kötöttségre vonatkozó szabály. Ennek
megsértése, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
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időpontjától számított maximum hatvan napon belüli
elbírálás hiánya megalapozza a jogsértés
megállapítását. Ugyanakkor a Kúria álláspontja
szerint annak nincs rögzített törvényi akadálya, hogy
az ajánlattevő önkéntes alapon – a Kbt. ajánlati
kötöttségre vonatkozó szabályrendszerén kívül –
fenntartsa az ajánlatát, és annak sem, hogy
konszenzusos alapon a szerződéskötés erre
tekintettel megtörténjen. Ez azonban nem hat vissza
a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglalt azon
követelményre, hogy az ott írt szabályokat az
ajánlatkérőnek be kellett volna tartania. A bírálat
rendjére vonatkozó jogszabályi rendelkezések
megszegése a jogsértés megállapítását és erre
tekintettel szankció alkalmazását megalapozta.
A Kúria hangsúlyozza, hogy a felperes a felhívásban
az ajánlati kötöttség időtartamát az ajánlattételi
határidő lejártától számított egy hónapban határozta
meg, amelyet annak lejárta előtt – a Kbt. 70. § (2)
bekezdésében foglalt jogosultságával élve – 2019.
április 8-ig kiterjesztett. Az ajánlati kötöttség ezáltal
2019. április 8. napján járt le, azonban a felperes a
meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartama alatt
sem végezte el a bírálatot. Az ajánlati kötöttség 2019.
április 8-i lejártával az ajánlati kötöttség
„megszakadt”, ezt követően több mint egy év
elteltéig az ajánlat elbírálására nem került sor. Az idő
múlása azt eredményezte, hogy a felperesnek már
objektíve nem volt lehetősége a Kbt. 70. § (2)
bekezdése alapján az ajánlati kötöttség további
kiterjesztését kérni, mivel az ajánlati kötöttség
lejártának eredeti időpontjától számított hatvan nap
már eltelt, ezáltal a bírálatot már el kellett volna
végeznie. Ennek ellenére 2020. július 8. napján a
felperes ismételten felkérte az ajánlattevőt az ajánlati
kötöttség
fenntartására,
amely
ajánlatkérői
kiterjesztésre a Kbt. 70. § (2) bekezdésének irányadó
időszakban hatályos rendelkezése nem biztosított
lehetőséget. A Kbt. ajánlat elbírálására vonatkozó
rendelkezéseinek megsértése tehát fennáll.
A felperes az ajánlati kötöttség körében tényszerűen
mutatott rá a Kbt. 70. §-ának 2021. február 1-je előtti
és a 2021. február 1-jén hatályba lépett, módosított
rendelkezése szerinti releváns elemeire, valamint a
törvénymódosítás indokaira, azonban ez az előadása
a jogsértés megállapításának jogszerűségére
kihatással nincs, mivel a Kbt. 70. § (2) és (2a)
bekezdését érintő jogszabálymódosítás nem
eredményezi a felperes közbeszerzési eljárása
tekintetében az irányadó időszakban hatályos Kbt.
70. § (1) bekezdésének első mondata szerinti
kötelezettség elmulasztása mint jogsértés hiányát. Az
ajánlati kötöttség időtartama alatt, a lehető
legrövidebb időn belül az ajánlatkérőnek a bírálatot
el kell végeznie, amely kötelezettségnek a felperes
nem tett eleget.
A Kúria az ajánlati kötöttség meghosszabbítása
tárgyában
kifejtett
felperesi
érveléssel
összefüggésben hangsúlyozza, hogy a Kbt. és a Ptk.
eltérő aspektusból szabályozza az ajánlati kötöttség
meghosszabbítását.
A
Kbt.
szabályozási
rendszerében az ajánlati kötöttség időtartamát az
ajánlatkérő először a felhívásban határozza meg, a
Kbt. keretei között, majd a közbeszerzési eljárás
során ugyancsak az ajánlatkérő az, aki kérheti az
ajánlati kötöttség időtaramának kiterjesztését, amely
kiterjesztésnek szintén a Kbt. határozza meg az

időbeli kereteit. A Kbt. tehát az ajánlati kötöttséget a
Ptk. rendelkezéseitől eltérően szabályozza, és azáltal,
hogy a Kbt. kógens és speciális szabályt tartalmaz –
miként arra az alperes és az alperesi érdekelt is
hivatkozott – a közbeszerzési eljárás eredményeként
kötendő szerződésre vonatkozó ajánlati kötöttség
tekintetében ez az irányadó, maga a Kbt. ettől
eltérésre nem ad lehetőséget. A Ptk. 6:64. § (1)
bekezdése – az alperesi érdekelt által is kifejtettek
szerint – nem az ajánlatkérő, hanem az ajánlattevő
egyoldalú jogosultságaként szabályozza az ajánlati
kötöttség idejének a meghatározását, amely a
szerződő felek polgári jogi jogviszonyára irányadó,
ezáltal nem értelmezhető úgy, hogy az felmenti az
ajánlatkérőt a Kbt.-ben előírt kógens határidő
megtartásának kötelezettsége alól. A Kbt. 2. § (8)
bekezdésében foglalt rendelkezés a közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerződésekre vonatkozóan
a Ptk. rendelkezéseinek a Kbt.-ben foglalt
eltérésekkel való alkalmazását írja elő, azaz a Kbt.
elsődlegessége és specialitása itt is kifejezésre jut. A
Kbt. kógenciája és a Ptk. szabályaihoz képest
speciális jellege azt eredményezi, hogy az ajánlati
kötöttség
ajánlatkérő
által
kezdeményezett
kiterjesztésére szigorúan a Kbt. 70. § (2)
bekezdésének a rendelkezését kell alkalmazni. A
felperes a közbeszerzésére irányadó Kbt. rendelkezés
értelmében az ajánlati kötöttség kiterjesztésére
jogszerűen úgy kérhette fel az ajánlattevőt, hogy az
ajánlati kötöttség kiterjesztése nem haladhatta meg
az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától
számított hatvan napot. Ez a határidő pedig
a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerinti elbírálási
kötelezettség határidejének is a kerete, amelynek
meghosszabbítására – felperes hivatkozásával
szemben – sem a Ptk., sem az alperesi gyakorlat nem
biztosít jogalapot. A felperes tehát alaptalanul
hivatkozott arra, hogy az elsőfokú bíróság ítélete a
Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdését, valamint a Kbt. 2. §
(8) bekezdését és a Ptk. 6:64. § (1) bekezdését sérti.
A Kúria a kimentés lehetőségével összefüggő
felperesi okfejtést sem ítélte megalapozottnak. A
kimentés kérdéskörét az elsőfokú bíróság az
ítéletében több pontban is vizsgálta (jogerős ítélet
[35] és [37] pont), ennek során rögzítette (jogerős
ítélet [35] pont), hogy az elbírálás időtartama az
ajánlatkérő érdekkörén kívül eső objektív akadály
esetén sem húzódhat a Kbt. keretein túli időtartamra.
Az elsőfokú bíróság ezáltal összességében úgy
foglalt állást, hogy az elbírálási határidő nem léphető
túl, e tekintetben a Kbt. kimentési lehetőséget nem
biztosít. A Kúria ezzel egyetért és hangsúlyozza
egyrészt, hogy a közbeszerzési jogsértésért való
felelősség objektív, azaz a jogsértés megvalósulása
esetén kimentésre nincs lehetőség, másrészt a Kbt.
kógens jellege és a Kbt. 2. § (7) bekezdésének
rendelkezése értelmében a Kbt. szabályaitól csak
annyiban lehet eltérni, amennyiben azt a Kbt.
kifejezetten
megengedi,
amely
jogszabályi
rendelkezés ugyancsak azt fejezi ki, hogy az
ajánlatok Kbt. szerint fennálló ajánlati kötöttség
időtartamán túli elbírálását a Kbt. 70. § (1) bekezdése
– figyelemmel a (2) bekezdésében foglaltakra is –
nem biztosítja, így az alperes által megállapított
jogsértés tekintetében kimentési lehetőség nem áll
fenn. Erre figyelemmel a jogsértés jogalapja körében
nem is kellett részletezni, hogy a felperes
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jogorvoslati kérelemben előadott érvrendszerét az
alperes, illetve az elsőfokú bíróság miért nem fogadta
el.
A felperes helyesen mutatott rá, hogy a Kbt. 70. § (1)
bekezdése rugalmasságot biztosít, így a lehető
legrövidebb időn belüli elbírálást mindig az adott
helyzet tekintetében, az eset összes körülményét
értékelve kell vizsgálni, azonban figyelmen kívül
hagyta, hogy az elbírálás határidejére vonatkozó, a
Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés
összefügg a (2) bekezdésben foglalt előírással. A
Kbt. 70. § (1) bekezdése szerinti rugalmasság ezáltal
kizárólag a (2) bekezdésben meghatározott, a Kbt.
eljárási rendje alapján jogszerűen fennálló ajánlati
kötöttség időtartamán belül érvényesülhet.
A Kúria az elsőfokú bíróság ítéletének konkrét
pontjaihoz kapcsolódó felperesi hivatkozásokat
részben elfogadta, ennek eredményeként a jogerős
ítélet [29] pontjában a „lehető legrövidebb idő”
kifejezés
felperesi
minősítésére
vonatkozó
tagmondatból az „és parttalan” szövegrészt, valamint
a „nem kizárólag az ajánlatkérő saját megítélésétől
függ” szövegrészt mellőzi, mivel a felperes ezt a
minősítést nem tette meg, keresetlevelének 7. oldalán
pusztán azt fejtette ki, hogy „kvázi szubjektív
kategória” áll fenn. A felperes a jogerős ítélet [35]
pontjában a Kbt. által előírt jogkövetkezmények
levonására vonatkozó kötelezettség tekintetében
helytállóan mutatott rá, hogy a fedezet-hiányra
alapított eredménytelenségi ok nem ajánlatkérői
kötelezettség, hanem azt a Kbt. lehetőségként
szabályozza, ugyanakkor a Kúria hangsúlyozza,
hogy a jogerős ítélet [35] pontja, bár utal a [29]
pontra is, de nem kifejezetten egy konkrét
jogkövetkezmény
kötelező
alkalmazására
vonatkozik, hanem arra, hogy az ajánlatkérő köteles
levonni a Kbt. által előírt jogkövetkezményeket,
természetesen
a
Kbt.
szabályrendszerének
megfelelően. Az elsőfokú bíróság az ítéletében nem
mondta ki a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
eredménytelenségi ok kötelező alkalmazását, ezt
nem is rögzíthette, mivel – miként azt a felperes is
előadta – az eredménytelenné nyilvánításnak csupán
a lehetőségét tartalmazza a konkrét jogszabályi
rendelkezés. Ennélfogva a Kbt. 75. § (2) bekezdés b)
pontjának és 75. § (4) bekezdésének a megsértése
nem áll fenn. A felperesnek a Kbt. 75. § (2) bekezdés
b) pontja alapján nem kellett kötelezően a
közbeszerzési
eljárás
eredménytelenné
nyilvánításáról
dönteni,
kötelezettsége
arra
vonatkozóan állt fenn, hogy a Kbt. 70. § (2)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a Kbt. 70. §
(1) bekezdése alapján a lehető legrövidebb időn belül
és a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerint jogszerűen
fennálló ajánlati kötöttség időtartama alatt végezze el
a bírálatot.
A Kúria megjegyzi, hogy az ajánlati felhívás az
ajánlattételi határidőt 2019. február 6. napjának
10:00 órájában jelölte meg, ugyanakkor a jogerős
ítélet és az alperes határozata az ajánlattételi határidőt
alkalmanként 2019. február 9. napjában nevesíti
(jogerős ítélet [1] és [9] pont, közigazgatási határozat
33. pont), amely mint nyilvánvaló számelírás az ügy
érdemére nem hat ki.
A Kúria ezt követően a bírságolás jogszerűségét
vitató felperesi érveket vizsgálta, és e körben a
felperes felülvizsgálati kérelmét részben alaposnak
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értékelte. A Kúria hangsúlyozza, hogy a
bírságszankció mértékénél ebben az esetben is az ügy
összes körülményét mérlegelni kell. Kétségtelen,
hogy az alperes a fennállt körülményekből számosat
felsorakoztatott már a határozatában, amelyeket az
elsőfokú bíróság megfelelőnek ítélt, nem talált olyan
kirívó körülményt, amely felülmérlegelésre alapot
adott volna. A Kúria a felülvizsgálati kérelemben
foglaltakra figyelemmel áttekintette a mérlegelés
körébe vont szempontokat és úgy ítélte meg, hogy
részben alappal hivatkozott a felperes a javára
figyelembe nem vett körülményekre, különösen is az
akkor már ismert jogszabályváltozásra, amely
kifejezésre juttatta, hogy a jogalkotó is szükségesnek
látta az elbírálási idő tekintetében annak – egyébiránt
jelentős – hosszabbítását, a gyakorlati tapasztalatokra
figyelemmel.
A Kúria rámutat arra, hogy a kiterjesztett ajánlati
kötöttség 2019. április 8. napjáig állt fenn, azt
követően a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglalt
rendelkezés megsértésével került sor az ajánlati
kötöttség újabb meghosszabbítására, ezáltal a
felperesnek már 2019. év első harmadában el kellett
volna bírálni az ajánlatot. Ezen időbeliségre
figyelemmel a felülvizsgálati kérelemben a bírság
szempontjai körében kifejtett egyes hivatkozások (pl.
pandémiás helyzetre alapított érvek) nem relevánsak,
ugyanakkor más körülmények kihatással lehetnek
akár a jogsértés súlyának, akár a mulasztásban
megnyilvánuló jogsértés időtartama hosszának
értékelésére, ezáltal a bírság mértékére. Az alperes
határozata 38. pontjában rögzítette, hogy „az eset
valamennyi körülményét mérlegelte”, az elsőfokú
bíróság pedig jogszerűnek minősítette ezt,
ugyanakkor a Kúria hangsúlyozza, hogy
a Kbt. 165. § (11) bekezdése nem zárt taxációt
tartalmaz, ezáltal a bírság mértékére kiható, a
határozat meghozatalakor ismert, az alperes eljárása
során a felperes által már hivatkozott körülmények
értékelése nem mellőzhető. A Kúriának ugyanakkor
a felülvizsgálati eljárásban nem feladata, hogy ezt az
értékelést elsőként elvégezze.
A bírságszankció tekintetében találta indokoltnak az
új eljárás lefolytatását a Kúria, egyfelől a mérlegelés
szempontjai közé beemelt új elem okán, másrészt az
eljárás során végig hivatkozott – a felperes
álláspontja szerint javára szolgáló – további
körülményeknek a szankció körében szükséges
értékelése okán. Ez utóbbi körülményeket az alperes
értékelte ugyan, de nem a szankció, hanem a
jogsértés körében, és helytállóan jutott arra a
következtetésre, miszerint a felperes hivatkozásai a
jogsértés jogalapja szempontjából nem relevánsak,
ezt az elsőfokú bíróság is elfogadta. Ugyanakkor az
alperes a bírság mértékének megállapításakor nem
értékelte a felperes által a jogorvoslati eljárás során
hivatkozott körülményeket.
A fentiekre figyelemmel a Kúria az elsőfokú bíróság
jogerős ítéletét a Kp. 121. § (1) bekezdésének b)
pontja alapján részben, a bírság jogkövetkezményre
kiterjedően
megváltoztatta,
az
alperes
D.2/13/2021.számú
határozatát
a
bírság
jogkövetkezményre
vonatkozó
részében
megsemmisítette és az alperest ebben a körben új
eljárás lefolytatására kötelezte, ezt meghaladóan a
jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Közigazgatási Kollégium

1080
Az új eljárásban az alperesnek kizárólag a jogsértés
jogkövetkezményéről kell rendelkeznie, ennek során
az eset valamennyi körülményét mérlegelni kell,
ezáltal a mérlegelésnek ki kell terjednie nemcsak a
Kbt. 165. § (11) bekezdésében tételesen felsorolt
szempontokra, hanem a mérlegelés szempontja közé
beemelt,
a
felperes
által
hivatkozott
jogszabálymódosítás során kifejtett, a jogfejlődés
irányát
egyértelműen
mutató
jogalkotói
indokolásban foglaltakra, valamint a felperes által a
jogorvoslati eljárás során részletesen előadott
körülményekre.
(Kúria Kfv.I.38.151/2021/9.)
A pénzösszegben elrendelt vagyonelkobzás
188
nem
tulajdonjogi
természetű,
nem
tulajdonjog, hanem követelés érvényesítésére irányul,
így ezen igény elévülése is bekövetkezhet [2013. évi
CCXL. törvény (Bv.tv.) 323. §, 436. § (1) bek.; 1994. évi
LIII. tv. (Vht.) 210/D. § (1) bek., 57. § (1) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a
Miskolci Városi Bíróság 2011. év július 6. napján
jogerőre emelkedett 16.B.4776/2010/11. számú
ítélete alapján kiállított egységes értesítővel
végrehajtást rendelt el (Vh.6508/2011. számon) a
felperessel szemben 12 106 669 Ft összegre,
vagyonelkobzás jogcímén. Továbbá 2011. július 8.
napján egységes értesítő került kiállításra ugyanezen
jogerős ítélet alapján további 148 980 Ft bűnügyi
költség jogcímén fennálló tartozásra is (szám:
8894/2011.Vh.).
A végrehajtás során a megyei bírósági végrehajtó a
2011. december 20. napján kelt foglalási
jegyzőkönyvben megállapította, hogy az adósnak
(felperesnek) letiltható jövedelme, lefoglalható
ingósága, ingatlana nincs, ezért az eljárás a bírósági
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Vht.) 52. § d) pontja alapján szünetel.
A Miskolci Törvényszék 2019. június 19. napján kelt
levelével megkereste Bevételi Csoportját és a
Vh.6508/2011. szám alatt folyamatban volt
végrehajtás folytatását, majd a 2019. augusztus 7.
napján kelt levelével ugyancsak megkereste Bevételi
Csoportját és a Vh.8894/2011. szám alatt
folyamatban volt végrehajtás folytatását kérte.
A 2019. január 1. napján bekövetkezett
jogszabályváltozások miatt a Miskolci Törvényszék
2020. november 7. napján a folyamatban lévő
végrehajtási ügyet átadta az illetékes Nemzeti Adóés Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóés Vámigazgatósága (a továbbiakban: elsőfokú
adóhatóság) részére.
Az elsőfokú adóhatóság 2020. november 10-én
fizetési felszólítást bocsátott ki a felperes felé azzal,
hogy tartozását az adóhatóság letéti számlájára
fizesse meg. A felperes az elsőfokú adóhatóságnál
2020. november 17. napján előterjesztett
beadványában a Vh.6508/2011. szám alatt
folyamatban
volt
végrehajtás
elévülésére
hivatkozással a tartozás törlését és a vele szemben
folyamatban lévő végrehajtási eljárás megszüntetését
kérte.
Az elsőfokú adóhatóság a 6440031377 számú
végzésével a felperes végrehajtás megszüntetése

iránti kérelmét elutasította. Kifejtette, hogy a
követelés
végrehajthatósága
elévülésének
bejelentésére 2019. december 31-ig nem került sor.
Az a körülmény, hogy a törvényszéki végrehajtó
szüneteltette a végrehajtási eljárást, nem jelenti azt,
hogy annak időtartama alatt a követelés elévült.
Hiszen az adóhatóság által foganatosítandó
végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII.
törvény (a továbbiakban: Avt.) 125/A. § (7)
bekezdése szerint a végrehajtáshoz való jog
elévülését bármely végrehajtási cselekmény
megszakítja, és a végrehajtás folytatása céljából a
behajthatatlan követelés folyamatban lévő ügyként
átadásra került az adóhatósághoz, ami végrehajtási
cselekménynek számít és az elévülést megszakítja,
ezért a végrehajtási jog nem évült el. Hivatkozott az
Avt. 18. § (1) bekezdés d) pontjára, a 125/A. § (7), a
131/A. § (2), (7) és (10) bekezdésére, valamint a
bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről
szól 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban: IM
rendelet) 33. § m) pontjára.
A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes a 2021.
február 16. napján kelt 6422147629 számú
végzésével az elsőfokú adóhatóság végzését az
indokolási rész kiegészítésével helybenhagyta.
Indokolása szerint az IM rendelet 33. §-ának m)
pontja és az Avt. együttes értelmezése alapján, mivel
a Miskolci Törvényszék folyamatban lévő
végrehajtási eljárásként adta át a felperes ellen
folyamatban volt törvényszéki végrehajtási ügyet, a
végrehajtási eljárást az alperes jogszerűen folytatta,
hiszen a végrehajtási ügyek átadása alkalmával a
bíróságoknak figyelemmel kell lenniük arra, hogy a
végrehajtás még folytatható-e az adóhatóság által
vagy elévülés okán már nem tartozik a végrehajtási
eljárás hatálya alá.
A felperessel szemben a végrehajtás alá vont tartozás
vagyonelkobzás tekintetében áll fenn. Hivatkozott a
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
(a továbbiakban: Btk.) 75. § (3) bekezdésére,
miszerint az elkobzott vagyon törvény eltérő
rendelkezése hiányában az államra száll, illetve a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 5:35. §-ára, amely szerint a
tulajdoni igények mint abszolút szerkezetű
jogviszonyból eredő igények nem évülnek el.
Hivatkozott a Btk. nagy kommentárjára is, miszerint
a vagyonelkobzás lényege a bűncselekmény
elkövetéséből származó javak elvonása, azaz a
bűncselekmény elkövetése előtti vagyoni helyzet
visszaállításában áll. A vagyonelkobzás általában a
helyreállítást és a megelőzést célozza, de
elrendelhető a megelőzés mellett megtorlási céllal is.
A vagyonelkobzás alapján a végrehajtási eljárás
jogszerűen folytatható, mivel az állam tulajdonába
kerülő vagyontárgyak esetében az elévülés a törvény
erejénél fogva kizárt.
A felperes a 10 éve folyamatban lévő végrehajtási
eljárás során az iratokba betekinthetett volna, illetve
alaptalan az a hivatkozása, hogy az elmúlt 10 évben
végrehajtási cselekmény az ügyében nem történt. Az
alperes utalt a Miskolci Törvényszék 2021. január 7.
napján
kelt
tájékoztatására,
miszerint
a
tartozásállomány vagyonelkobzás eredménye, mely
jogcímen átadott tétel a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések alapján nem évül el.
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A kereset és a védirat
A felperes keresetében az alperes végzésének
megsemmisítését, illetve megváltoztatását kérte
akként, hogy a végrehajtási eljárást a bíróság
szüntesse meg. Indokolása szerint 7,5 év telt el
anélkül, hogy az elévülést megszakító, bármilyen
végrehajtási cselekményre sor került volna.
Kifejtette, hogy a pénzösszegben megállapított
vagyonelkobzás soha nem alapozhat meg dologi jogi
igényt.
Az alperes védiratában a felperes keresetének
elutasítását kérte.

jogalkotói szándéknak. A két jogintézményt nem
kellett elhatárolni, mivel a bíróságnak kizárólag
abban kellett állást foglalnia, hogy a pénzösszegre
vonatkozó végrehajtást a felperes esetében elévülés
jogcímén meg kell-e szüntetni. Ezért az elsőfokú
bíróság a közigazgatási perrendtartásról szóló
2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 89. § (1)
bekezdése és a 90. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
felülvizsgált alperesi végzést az elsőfokú döntésre is
kiterjedően megváltoztatta, és a végrehajtási eljárást
az Avt. 18. § (1) bekezdés d) pontja alapján
megszüntette.

A jogerős ítélet
Az elsőfokú bíróság az alperes keresettel támadott
végzését az elsőfokú végzésre kiterjedően
megváltoztatta és
a végrehajtási
eljárást
megszüntette.
Leszögezte, a felek között nem volt vitatott, hogy a
végrehajtási eljárás szünetelése megállapításától
(2011. december 20.) számítottan a következő
végrehajtási cselekményre jóval 5 évvel később,
majdnem 7,5 év elteltével (2019. június 19.) került
sor. Az alperes részben helyes jogszabályhelyekre
alapította
döntését,
azonban
lényeges
jogszabályhelyeket nem alkalmazott, a felhívott
jogszabályhelyeket tévesen értelmezte. A felperes és
az alperes beadványaiban az új Btk., illetve az új Ptk.
rendelkezéseire hivatkozott, azonban mivel a
felperessel szemben a bíróság jogerősen a 2011.
évben alkalmazott vagyonelkobzási intézkedést, a
felperes esetében alkalmazandó jogszabályok a
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény (a továbbiakban: régi Btk.) és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: régi Ptk.) vonatkozó rendelkezései
voltak. A régi Btk. 70. §-a, valamint a büntetések és
az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11.
törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bvtvr.)
90. §-a alapján alkalmazandó Vht. 210/D. § (1)
bekezdése alapján elsődlegesen azt rögzítette, hogy
különbség van a vagyonelkobzás mint intézkedés
kiszabása és a vagyonelkobzás végrehajthatóságának
elévülése között. A vagyonelkobzás mint intézkedés
alkalmazhatósága nem évül el, a Vht. 210/D. § (1)
bekezdése szerint azonban, ha a bíróság a
vagyonelkobzást pénzösszegben rendelte el, annak
végrehajtását a pénzkövetelés behajtásának szabályai
szerint kell foganatosítani. Ezért a Vht. 57. §-a
szerint, figyelemmel a Tvr. 90. §-ára, a kiszabott
vagyonelkobzás mint intézkedés végrehajthatósága
viszont már bekövetkezhet, így az elévülést vizsgálni
kell. A pénz mint kötelmi igény elévül, ezért a
pénzösszegben
kifejezett
vagyonelkobzás
végrehajthatóságának elévülésére a régi Ptk.
általános elévülési szabályai az irányadóak, ezért a
felperes
alappal
hivatkozott
elévülésre.
Megállapította, hogy a vagyonelkobzás jelen ügyben
pénzkövetelésre vonatkozott, amely kötelmi jogi
igény, ezért a Ptk. rendelkezéseinek értelmében
elévülhet, és az alperesnek az Avt. 18. § (1) bekezdés
d) pontja alapján a végrehajtási eljárást meg kellett
volna szüntetnie. Nem tulajdonított jelentőséget az
alperes azon hivatkozásának, hogy a vagyonelkobzás
végrehajthatósága esetén, amennyiben pénzösszegre
vonatkozik és elévülhetne, akkor olyan lenne, mint
egy pénzbüntetés, amely nem feleltethető meg a

A felülvizsgálati kérelem és az ellenkérelem
Az alperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új
eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára
utasítását kérte. Szerinte a jogerős ítélet sérti az
Alaptörvény 28. cikkét, az Avt. 131/A. § (7) és (10)
bekezdéseit, a Vht. 210/D. § (1) és az 57. § (1)
bekezdéseit, valamint a Ptk. 5:35. §-át. Fenntartotta
azt az álláspontját, hogy a végrehajtási eljárás tárgyát
képező vagyonelkobzás jogcímén fennálló tartozás
dologi jogi természetű tulajdonjogi igényt
keletkeztet, amelynek kapcsán az elévülés a törvény
erejénél fogva kizárt, de az elsőfokú bíróság nem
vizsgálta teljeskörűen a vonatkozó jogszabályi
előírásokat, és nem vette figyelembe az a mögött álló
jogalkotói szándékot.
A régi Btk. 70. § (1) bekezdéséhez fűzött kommentár
szerint a vagyonelkobzás célja a bűncselekményből
származó vagyon elvonása, ami elsődlegesen
reparációs
célt
szolgál.
Amennyiben
a
vagyonelkobzás ingó vagy ingatlan dologra
irányulna, akkor ennek a dolognak a tulajdonjoga az
államra szállna és ezt a per során a felperes is
elismerte. A vagyonelkobzás pénzösszegben történő
elrendelését szabályozó régi Btk. 77/C. § (1)
bekezdése az általános szabályokhoz képest
szubszidiárius,
kiegészítő
szabálya
a
vagyonelkobzásnak,
amely
speciális
esetre
vonatkozik. A vagyonelkobzás pénzösszegben
történő elrendelése nem változtat a büntetőjogi
intézkedés állami tulajdonjogot eredményező jogi
természetén, vagyis ezen intézkedés az ingóra és
ingatlanra vonatkozó vagyonelkobzással egyezően
dologi jogi hatállyal bír.
Fenntartotta azt az álláspontját, hogy amennyiben a
pénzösszegben elrendelt vagyonelkobzás körében az
elévülés kérdése vizsgálható lenne, úgy nem lenne
értelme különbséget tenni a pénzösszegben elrendelt
vagyonelkobzás és a pénzbüntetés jogintézménye
között. A jogalkotó azonban indokoltnak tartotta a
két szankció különálló szabályozását, ami azt
mutatja,
hogy a két intézmény eltérő
jogkövetkezményekkel jár.
Az alperes álláspontját támasztja alá az
Avt. 131/A. § (7) és (10) bekezdéseinek együttes
értelmezése is, az adóhatóság részére ugyanis csak a
behajtható és el nem évült követelések adhatók át a
törvényszéki végrehajtó részéről. Ugyanakkor az
Avt. 131/A. § (10) bekezdése vagyonelkobzás esetén
az elévülés és behajthatóság vizsgálatát előíró (7)
bekezdés alkalmazását nem teszi lehetővé.
A pénzösszegben elrendelt vagyonelkobzás esetén a
jogalkotó valójában egy jogi fikciót állít fel, amikor
az alapvetően kötelmi jogi jogviszonyok tárgyát
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képező pénzfizetési kötelezettséghez dologi jogi
természetű tulajdoni igényt fűz. A régi Btk. nagy
kommentár 77/C. §-hoz fűzött indokolása is az
alperesi álláspontot támasztja alá, mely szerint
kimondható vagyonelkobzás akkor is, ha az
elkövetőnek az elbírálás idején már nincs vagyona. A
jogintézmény jogpolitikai indoka is ezt igazolja, a
vagyonelkobzás célja a bűnös úton elért
vagyongyarapodás elvonása (Legfelsőbb Bíróság
69/2008. BK vélemény).
Az alperes által hivatkozott jogalkotói szándékot
támasztja alá az is, hogy a pénzkövetelés
behajtásának szabályait ténylegesen a Vht. második
része tartalmazza, amely rendelkezések a törvény
58. §-ától kezdődően kerültek meghatározása,
ellenben az elévülés kérdését szabályozó 57. § még a
Vht. általános szabályokat rögzítő első részében
lelhető fel. Az elsőfokú bíróság tévedett, amikor ezen
utaló szabály révén az adott ügyben irányadónak
tekintette a Vht. elévülést szabályozó 57. §-ának
rendelkezését. A Vht. pénzkövetelés végrehajtásának
szabályairól szóló második része azon végrehajtási
cselekmények
részletszabályait
tartalmazza,
amelyek révén a pénzkövetelés behajtására
ténylegesen is sor kerülhet (letiltás, ingó-végrehajtás
stb.). Ezért a Vht. 210/D. § (1) bekezdésének utaló
szabálya a pénzösszegben elrendelt vagyonelkobzás
behajtásának módjait, eszközeit határozza meg, de
nem tartalmaz olyan rendelkezést, mely szerint a
pénzben elrendelt vagyonelkobzás elévültethető
kötelmi igénynek minősülne.
E jogszabályhelyet hatályba léptető, az Európai Unió
tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről
szóló 2003. évi CXXX. törvény és a hozzá
kapcsolódó más törvények módosításáról szóló
2008. évi LXXX. törvény miniszteri indokolása is
egyértelműen azt mondja, hogy a pénzkövetelések
behajtására vonatkozó szabályok alkalmazását azon
okból rendeli el a jogalkotó, hogy a követelés az
elkövető bármely vagyontárgyából kielégíthető
legyen. Figyelmen kívül hagyta az elsőfokú bíróság,
hogy a Vht. 210/D. § (1) bekezdése kifejezetten az e
fejezetben foglalt eltérésekkel írta elő a
pénzkövetelés behajtásának szabályait alkalmazni.
Az említett fejezet – vagyonelkobzás végrehajtása
[Vht. 13. fejezet] – egyéb szabályai ingatlanfoglalás
esetében kifejezetten kimondják az állami
tulajdonjog keletkezését.
Hivatkozott az Avt. 125/C. § (2) bekezdésére, amely
alapján szerinte egyértelműen megállapítható, hogy
nem az ingó vagyontárgy egyedi vagy helyettesíthető
jellege a meghatározó a jogviszony kötelmi vagy
dologi jellegének meghatározásakor, hiszen
valamely pénzösszeg éppúgy lehet mind a régi Btk.
77/B. §-a szerint, mind a régi Btk. 77/C. §-a szerint
elrendelt vagyonelkobzás tárgya. Vitatta az elsőfokú
ítélet azon megállapítását is, miszerint a
vagyonelkobzás
mint
intézkedés
elrendelhetőségének
elévülése
elválik
a
vagyonelkobzás végrehajtásának elévülésétől. Ez a
jogszabályi rendelkezésekből nem következik.
Másodlagos érvelése szerint az elsőfokú bíróság
ítéleti indokolása nem teljes körű. Nem adta indokát
annak, hogy a vagyonelkobzás dologi jogi
természetét alátámasztó, a régi Btk. 77/C. §-ának
szubszidiárius jellegére vonatkozó alperesi érvelést
miért nem tekintette helytállónak, csak azt rögzítette,

hogy a pénzbüntetéssel való összevetésnek nem
tulajdonít jelentőséget.
A Kúria döntése és jogi indokai
A felülvizsgálati kérelem alaptalan.
A
büntetések,
az
intézkedések,
egyes
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a
továbbiakban: Bv.tv.) 323. §-ának rendelkezése
szerint a vagyonelkobzást a bíróság értesítése vagy a
jogerősítési záradékkal ellátott és a 34/A. §-ban
meghatározott
követelményeknek
megfelelő
határozata alapján az állami adó- és vámhatóság az
adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási
eljárásokról szóló törvény rendelkezései szerint
hajtja végre.
A vagyonelkobzással érintett vagyoni elemek iránti
igény érvényesítésének anyagi jogalapját az teremti
meg, hogy a jogerős büntetőjogi szankció
elrendelésével a követelés az államra száll.
Azt mindenképp le kell elöljáróban szögezni, hogy a
jelen ügy tárgyát képező végrehajtás egységes
értesítő kiállításával indult, amelynek alapján a
bíróság a végrehajtást vagyonelkobzás jogcímén,
pénzösszegben rendelte el.
A Bv.tv. 436. § (1) bekezdése értelmében
a régi Btk. alkalmazásával kiszabott büntetések és
alkalmazott intézkedések végrehajtása során –
a (2)–(9) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Bv.tv.
rendelkezései irányadóak, márpedig ezek a
hivatkozott bekezdések a vagyonelkobzással
kapcsolatban külön eljárást nem fogalmaznak meg.
A vagyonelkobzásra vonatkozó rendelkezés jogerőre
emelkedésekor (2011. július 6.) hatályos Vht. akként
rendelkezett, hogy a pénzösszegben elrendelt
vagyonelkobzást a pénzbeli követelések szabályai
szerint kell végrehajtani [Vht. 210/D. § (1)
bekezdés]. Ebből az következik, hogy ezesetben a
vagyonelkobzás nem tulajdonjogi természetű, nem
tulajdonjogra, hanem követelés érvényesítésére
irányul, ezért az igény elévülése is bekövetkezhet, az
erre vonatkozó, törvényben meghatározott elévülési
idő
elteltével
(Győri
Ítélőtábla
BPKF
II.336/2021/3.). Pénzbeli követelés okán ez a régi
Ptk. elsőfokú bíróság által idézett (az új Ptk.-val
egyező rendelkezést tartalmazó) 324–326. §
rendelkezéseiben meghatározott időtartam. Ezért az
elsőfokú ítélet nem sérti az alkalmazandó régi Ptk.
rendelkezéseit, de az Alaptörvény 28. cikkének
sérelmét sem állapította meg a Kúria, mert ez az
értelmezés felel meg a jogszabályok szövegének,
azok céljának és az Alaptörvénnyel összhangban
történő értelmezésének.
A Kúria szerint ezért az alperes dologi jogi
természetű igényre történő hivatkozása nem alapos.
Azzal kapcsolatban, hogy a vagyonelkobzás
pénzösszegben történő elrendelése eltérő megítélés
alá esik-e, mint az ingó és ingatlanra vonatkozó
vagyonelkobzás, annak van jelentősége, hogy a
büntetőjogi jogszabályi rendelkezések – vagyis a
Vht. 57. § (1) bekezdésében nevesített, az elévülés
szempontjából mérvadó végrehajtandó követelésre
irányadó rendelkezések – a vagyonelkobzás
végrehajtása vonatkozásában külön eljárást jelentő
tételes jogi szabályozást nem tartalmaznak,
ugyanakkor a Vht. felhívott szabálya a
vagyonelkobzás
végrehajtására
a
pénzbeli
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követelések szabályait rendelte alkalmazni. Nem
hiányos ezért az elsőfokú ítélet indokolása és
helyesen utalt arra az elsőfokú bíróság, hogy fentiek
miatt annak nincs jelentősége, hogy a pénzösszegben
elrendelt vagyonelkobzás, illetve a pénzbüntetés
jogintézménye között végrehajtási szempontból
megfogalmazható-e valamely különbség.
Az, hogy az alperes szerint a vagyonelkobzás
pénzösszegben történő elrendelése az általános
szabályokhoz képest kiegészítő szabály, illetve, hogy
a jogintézmény jogpolitikai indoka a bűnös úton elért
vagyongyarapodás elvonása, nem vonja kétségbe a
tételes jogi szabályozás helyes értelmezéséből
következő, fentiekben kifejtett, a vagyonelkobzás
végrehajtására irányadó eljárási rendet és azzal nem
is áll ellentétben. Egyébiránt a felülvizsgálati
kérelemben az alperes maga is hivatkozik a régi Btk.
kommentár szövegét idézve arra, hogy az elévülésre
vonatkozó szabályokról az nem tesz említést. Az
elsőfokú bíróság ezért nem értelmezte tévesen és
kiterjesztően a Vht. 210/D. § (1) bekezdésében
foglaltakat, és nem ellentétes e jogszabályhely
felülvizsgálati kérelemben idézett miniszteri
indokolása
(a
pénzkövetelések
behajtására
vonatkozó szabályok alkalmazását azon okból
rendeli el a jogalkotó, hogy a követelés az elkövető
bármely vagyontárgyából kielégíthető legyen) sem
az elsőfokú bíróság értelmezésével, hiszen a
pénzkövetelések behajtására vonatkozó szabályok
elrendelése e szerint is kifejezetten az eredményes
vagyoni reparációt szolgálja.
Annak pedig, hogy a Vht. második része tartalmazza
a pénzkövetelés behajtásának szabályait az 58. §-tól
kezdődően, az elévülés szabályai pedig az 57. §-ban
szerepelnek, nem lehet olyan rendszertani
értelmezést tulajdonítani, hogy a Vht. 210/D. § (1)
bekezdésének hivatkozott szabálya csupán a
pénzösszegben
elrendelt
vagyonelkobzás
behajtásának módjait, eszközeit határozza meg. A
Vht. 57. §-a az elévülésre irányadó általános
szabályokat fogalmaz meg, a 210/D. § (1)
bekezdésének helyes értelmezését pedig az irányadó
egyéb jogszabályokkal összhangban, a fentiekben
kifejtette a Kúria. Az, hogy a Vht. 210/D. § (1)
bekezdése az e fejezetben (Vht. 13. fejezet) foglalt
eltérésekkel írta elő a pénzkövetelés behajtásának
szabályait alkalmazni és az említett fejezet egyéb
szabályai ingatlan foglalás esetében kifejezetten
kimondják, hogy az állam a végrehajtást kérő,
ugyancsak nem áll ellentétben a már kifejtett
jogértelmezéssel. A vagyonelkobzást a pénzbeli
követelések szabályai szerint kell végrehajtani, amit
az eltérő rendelkezések nem cáfolnak, a követelés
jellegét nem változtatják meg.
Azzal kapcsolatban, hogy csak el nem évült
követelések adhatók át a törvényszéki végrehajtó
részéről az adóhatóság részére, a Kúria
hangsúlyozza, hogy a Ptk. 6:23. § (4) bekezdése
szerint a bírósági és más hatósági eljárásban az
elévülést hivatalból nem lehet figyelembe venni,
hanem arra valamely jogosultnak feltétlenül
hivatkoznia kell. A törvényszéki végrehajtók
feladatainak az adóhatóság részére történő teljes körű
átkerülésével egyidejűleg az irányadó jogszabályok
pontosították az e feladatok ellátásához kapcsolódó
végrehajtható okiratok körét. Bevezetésre került a
bűnügyi követelés fogalma, figyelemmel arra, hogy
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az állami adó- és vámhatóság 2019. január 1-jével
átvette a törvényszéki végrehajtási feladatokat, és
2020. január 1. napjától az adóhatóság által
foganatosítandó végrehajtási eljárásokról rendelkező
Avt.-ben kerültek elhelyezésre az adott követelések
végrehajtásának részletszabályai, amelyeket addig a
Vht. tartalmazott. A bűnügyi követelések fogalma
alatt azok az igazságügyi követelések értendők,
amelyek a büntetőeljárásban szankcióként kerültek
kiszabásra, és végrehajtásuk a törvényszéki
végrehajtó
hatáskörébe
tartozott,
illetve
végrehajtásuk az állami adó- és vámhatósághoz
átkerült. Ide tartozik az intézkedések közül a
vagyonelkobzás. A jelen ügyben a végrehajtás
fentiek szerinti átadására 2020. november 7. napján
került sor. Azonban ezen időpontig az adós nem
hivatkozott az elévülés bekövetkeztére, annak tényét
tehát hivatalból nem lehetett figyelembe venni, ilyen
módon a tartozás továbbra is behajthatónak minősült,
az elévülését nem lehetett megállapítani (Győri
Ítélőtábla BPKFII.336/2021/3.).
Nem osztja a felülvizsgálati kérelem azon állítását a
Kúria, miszerint az Avt. 131/A. § (10) bekezdése
vagyonelkobzás esetén az elévülés és a behajthatóság
vizsgálatát előíró (7) bekezdés alkalmazását nem
teszi lehetővé, ami az alperes álláspontját támasztja
alá az elévülés körében. Egyrészt a hivatkozott (10)
bekezdés nemcsak a vagyonelkobzásra, hanem a
bűnügyi követelésekre vonatkozik. Másrészt az
alperesi megközelítés nem következik e
jogszabályhelyekből, amelyek az ügyek átadására
vonatkozó átmeneti rendelkezések csupán, és nem
jelentik azt, hogy a végrehajtás elévülése körében
hivatalból az alperesi álláspont szerinti érdemi
megállapítás lenne tehető ezen ügyekben, hisz ez a
megközelítés ellentétes lenne a fentiekben az
elévülés kérelemre történő vizsgálata kapcsán
kifejtettekkel is. De nem jelentik azt sem, hogy e
szabályok alapján az elévülés megállapíthatósága
ezen követelések esetén – kérelemre is – kizárt lenne,
mert ezek a követelések nem évülnek el.
A felülvizsgálati kérelem szerint nem az ingó
vagyontárgy egyedi vagy helyettesíthető jellege a
meghatározó a jogviszony kötelmi vagy dologi
jellegének meghatározásakor [Avt. 125/C. §
(2) bekezdés]. A Kúria ismét visszautal a már
kifejtett jogértelmezésére, amelynek alapján a
jogviszony jellege megállapítható és az alperes
dologi jogi természetű igényre történő hivatkozása
nem alapos.
Alaptalanul vitatta a felülvizsgálati kérelem az
elsőfokú ítélet azon megállapítását, miszerint
különbség van a vagyonelkobzás mint intézkedés
kiszabása és a vagyonelkobzás végrehajthatóságának
elévülése között. A büntethetőség és a büntetés
elévülése valóban nem azonos fogalom. Egyik
esetben az elkövetett bűncselekmény elévüléséről, a
másik esetben pedig a már jogerősen kiszabott
büntetés elévüléséről beszélünk, eltérő szabályozás
mentén. Az ítéleti indokolás mindössze erre utal,
ugyanakkor
a
pénzösszegben
elrendelt
vagyonelkobzás végrehajtásának elévülése körében
helytálló az elsőfokú ítélet indokolása.
Mindezek alapján a Kúria megállapította, hogy az
elsőfokú bíróság ítélete a szükséges jogi indokolást
tartalmazza, jogértelmezése helytálló, ezért a Kúria a
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Kp. 121. § (2) bekezdése alapján a jogerős ítéletet
hatályában fenntartotta.
(Kúria Kfv.V.35.595/2021/6.)
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontjában
189
foglalt jogalap szerint akkor lehet jogszerűnek
tekinteni az adatkezelést, ha az közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának
keretében
végzett
feladat
végrehajtásához szükséges. A sajtó tevékenységének és
ezáltal a sajtótermékeknek a sokszínűsége okán az ezen
jogalapnak való megfelelést nem lehet általánosságban
a sajtó tevékenységére értelmezni, hanem azt mindig
konkrétan, a személyes adatok kezelésére vonatkozó
elvek érvényre juttatása mellett szükséges vizsgálni
[2011. évi CDXXV. törvény (Magyarország
Alaptörvénye) VI. cikk (1), (3) bek., IX. Cikk (1)-(2), (4)
bek., 28. cikk; 2011. évi XCII. törvény (Infotv.) 26. cikk
(2) bek., 60/A. § (6) bek.; 2010. évi CIV. törvény (Smtv.)
10. §].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
Az I. rendű felperes a Forbes Magazin 2015
augusztusában megjelent „Legnagyobb magyar
családi vállalkozások” összeállításában szerepeltette
első alkalommal a II–IV. rendű felperesi családot.
Ezt követően a 2019 szeptemberében megjelent
legnagyobb családi vállalkozásokat tartalmazó
kiadvány online és nyomtatott változatában (a
továbbiakban: Adatkezelés 1.) szerepelt az
érdekeltségükbe tartozó cég és a család, majd a 2019
decemberében megjelent 50 leggazdagabb magyart
tartalmazó kiadvány nyomtatott és online
változatában (a továbbiakban: Adatkezelés 2.) a II.
rendű felperes.
Az Adatkezelés 1. során a nyomtatott változatban
megjelenésre került a család neve, az
érdekeltségükben álló vállalkozás neve, a vállalkozás
becsült értéke, központja, alapításának éve, valamint
a vállalkozásban érdekelt generációk száma. Az
online kiadványból a Fővárosi Törvényszék
döntésének következtében eltávolításra került a
család neve, helyette a vállalkozás tulajdonosa
kifejezés olvasható. Sem az online, sem a nyomtatott
változatban a II–IV. rendű felperesek teljes neve nem
került feltüntetésre.
Az Adatkezelés 2. során a nyomtatott változatban a
II. rendű felperes került nevesítésre, továbbá
életkora, becsült vagyonának összege, a vagyon
forrása.
Megjelent
az
MNB
növekedési
kötvényprogramjának célját leíró keretes szócikk,
amely szintén tartalmazta II. rendű felperes nevét és
a kibocsátás volumenét.
Az I. rendű felperes az Adatkezelés 1. és Adatkezelés
2. során a II–IV. rendű felperesek vonatkozásában a
természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27i 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 4. cikk
2. pontja szerint adatkezelést végzett.
Előzetesen az I. rendű felperes tájékoztatta a II–IV.
rendű felpereseket az adatkezelésről, visszajelzést
kért az általa mellékelt módszertani számítások
szerint végzett vagyonbecslés pontosságáról.

A II–IV. rendű felperesek a személyes adataik
kezelése
ellen
írásban
tiltakoztak,
a
sajtótermékekben történő megjelenésük mellőzését,
adataik törlését kérték, amelyet az I. rendű felperes
nem teljesített.
Az ennek nyomán kérelemre indult eljárásban az
alperes 2020. július 23-án kelt NAIH/2020/1154/9.
számú határozatában megállapította, hogy az I. rendű
felperes azzal, hogy az Adatkezelés 1. és Adatkezelés
2. során folytatott adatkezeléssel összefüggésben az
érdekmérlegelést nem megfelelően végezte el, és
saját, illetve harmadik fél jogos érdekeiről, valamint
annak a II–IV. rendű felperesek érdekeivel való
összemérésének eredményéről előzetesen nem
tájékoztatta a II–IV. rendű felpereseket, megsértette
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontját.
Azzal, hogy az I. rendű felperes az Adatkezelés 1. és
Adatkezelés 2. tekintetében nem nyújtott megfelelő
tájékoztatást az adatkezelés valamennyi lényeges
körülményéről és a II–IV. rendű felperesek
személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való
jogáról, továbbá a II–IV. rendű felperesek érintetti
joggyakorlására
irányuló
kérelmeire
adott
válaszaiban nem nyújtott tájékoztatást
a
jogérvényesítési lehetőségekről, megsértette az
GDPR 5. cikk (1) bekezdés a) pontját, az 5. cikk (2)
bekezdését, a 12. cikk (1) és (4) bekezdését, 14.
cikkét, 15. cikkét és a 21. cikk (4) bekezdését.
Az alperes a jogellenes adatkezelés miatt az I. rendű
felperest elmarasztalta és utasította a tájékoztatási
kötelezettségről, valamint az érdekmérlegelés során
figyelembe
vett
fennálló
érdekekről,
az
érdekmérlegelés eredményéről, a tiltakozáshoz való
jogról és a jogérvényesítési lehetőségről szóló
tájékoztatás pótlására. Kimondta, hogy amennyiben
az I. rendű felperes a jövőbeni tervezett
adatkezelések során a jogos érdeket mint jogalapot
kívánja felhasználni, akkor a jogszabályoknak
megfelelően és a határozatában foglaltak
figyelembevételével végezzen érdekmérlegelést,
beleértve a tiltakozást követő második, egyedi
érdekmérlegelést is. Arra is kötelezte az I. rendű
felperest, hogy alakítsa át az előzetes tájékoztatással
kapcsolatos gyakorlatát.
Az alperes az adatvédelmi bírság kiszabására
vonatkozó kérelmet elutasította, ugyanakkor a
megállapított jogsértések miatt hivatalból 2 000 000
forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezte az
I. rendű felperest. Egyidejűleg elutasította a II–IV.
rendű felperesek kérelmének azon részét, hogy
rendelje el az adatkezelés korlátozását, személyes
adataik törlését és az I. rendű felperes személyes
adataik kezelésétől való eltiltását. A II–IV. rendű
felpereseknek az ideiglenes intézkedéssel történő
adatkezelési korlátozás és a személyes adatok
közzétételére vonatkozó eltiltás iránti kérelmét
szintén elutasította.
Döntése jogi indokaként felhívta a GDPR [47], [60],
[65], [67] és [153] preambulum bekezdéseit, a 2. cikk
(1) bekezdését, a 4. cikk (1) bekezdés 1–2., 4. és
6–7. pontjait, 5. cikkét, a 6. cikk (1) bekezdését, 12.
cikkét, 14. cikkét, a 15. cikk (1) bekezdését, 16–17.
cikkeit, a 18. cikk (1)–(2) bekezdéseit, a 21. cikk
(1)–(4) bekezdéseit, a 77. cikk (1) bekezdését, a 83.
cikk (1)–(2) és (5)–(7) bekezdéseit, a 85. cikk (1)–(2)
bekezdéseit.
Megjelölte
az
információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról
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szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 1. §-át, a 3. § 6. pontját, a 27. § (3)
bekezdését, a 38. § (2) bekezdését, a 60. § (1)–(2)
bekezdéseit, a 61. § (1) bekezdését, a 75/A. §-át; az
Alaptörvény VI. cikk (1) és (3) bekezdéseit, a IX.
cikk (1)–(2) és (4) bekezdéseit; a magánélet
védelméről szóló 2018. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Mvtv.) 1–2. §-ait, a 8. § (1)–(2)
bekezdéseit, 9. §-át; az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 17. §-át és a 47. § (1) bekezdés
a) pontját; a cégnyilvánosságról, a cégbírósági
eljárásról és végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ctv.) preambulumát, 10. §
(1)–(2) bekezdéseit, a 24. § (1) bekezdés b), f) és h)
pontjait, a 27. § (3) bekezdés a) és e) pontjait; az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a
továbbiakban:
Vagyon.tv.)
5.
§-át;
a
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a
továbbiakban: Smtv.) 4. § (3) bekezdését, 10. §-át és
13. §-át; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:44. §-át.
Hivatkozott az emberi jogok és az alapvető
szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950.
november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó
nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló
1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett Emberi
Jogok Európai Egyezménye 8. cikkére és a 10. cikk
(1) bekezdésére, a Büntető Törvénykönyvről szóló
2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 459. § (1)
bekezdés 12. pontjára. Felhívta az Alkotmánybíróság
3145/2018. (V. 7.) AB határozata indokolásának
[31]–[32], [46] és [48] bekezdéseit, a 165/2011. (XII.
20.), a IV/1368/2018. és a IV/316/2019. számú AB
határozatokat, az Európai Unió Bíróságának (a
továbbiakban: EUB) C-73/07., C-345/17. számú
ítéleteit, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága
(a továbbiakban: EJEB) 13778/88. 1999., 21980/93.
1999. és 931/13. 2017. számú döntéseit.
A határozat alapvetése az, hogy az Adatkezelés 1. és
Adatkezelés 2. a GDPR hatálya alá tartozik, azok
vonatkozásában az I. rendű felperes adatkezelőnek
minősül. Az II–IV. rendű felperesek neve,
tulajdonosi és ügyvezetői pozíciója közérdekből
nyilvános adat. Vállalkozásuk több országban
piacvezető, az üzleti világnak mint a közélet egy
szegmensének aktív alakítójává váltak, az
értékeléseket és a bírálatokat nagyobb türelemmel
kell viselniük. A vállalkozás állami támogatásból
végrehajtott beruházásai szintén közérdekből
nyilvános adatot képeznek. A II–IV. rendű
felperesek az adatkezelés során megjelölt családnév,
generációk száma és a cégnyilvántartás adatai
alapján pontosan beazonosíthatók, más családtagok
nem tartozhatnak e körbe.
A
II–IV.
rendű
felperesek
gazdasági
tevékenységéből származó vagyona, a vállalkozás
becsült értékének közlése véleményközlés.
Az I. rendű felperes által megjelölt adatkezelési cél
(a sajtószabadságból fakadó jogok gyakorlása,
tájékoztatási tevékenység megvalósítása révén az
üzleti élet átláthatóságához, követhetőségéhez való
hozzájárulás és a vállalkozói kultúra erősítése)
figyelembevételével az adatkezelés nem sérti a
célhoz kötöttség elvét. A tárgybeli ún. gazdaglisták
összeállítása nem tartozik a sajtó közéleti „őrkutya”
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(„watchdog”) szerepköréhez, konkrét közéleti
vitához. Az I. rendű felperes tevékenysége nem
gazdasági újságírás, hanem – konkrét tényfeltárás,
oknyomozás hiányában – „pletykaéhséget” elégít ki.
Az adatkezelés jogalapja körében megállapította, a
gazdaglisták összeállítása nem közérdekű feladat,
következésképpen, valamely jogszabály által
közfeladatnak
minősített
tevékenységhez
kapcsolódó adatkezelés hiányában a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) és a 17. cikk (3) bekezdés b)
pontjaiban foglaltaknak nem feleltethető meg. Egyéb
jogalap hiányában az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeken alapulhat.
Erre pedig akkor kerülhet sor, ha az adatkezelő
előzetesen elvégzi a GDPR [47] preambulum
bekezdésében szereplő érdekmérlegelést, és ennek
eredményeképpen az adatkezelő vagy harmadik fél
jogos érdeke felülmúlja az érintett adatkezelés révén
érő esetleges hátrányait.
A GDPR 13. cikk (1) bekezdés d) és 14. cikk (2)
bekezdés b) pontjaiban dokumentált háromlépcsős
érdekmérlegelés során azonosítani kell az adatkezelő
jogos érdekét, az ellenpontot képező alanyi érdeket
és az érintetti alapjogot, majd ezek súlyozását
követően lehet következtetni arra, hogy mely jogos
érdek élvez elsőbbséget.
A kezelt személyes adatok nem a II–IV. rendű
felperesek családi és magánéletével, hanem a
gazdasági-üzleti életben elért eredményeivel, az
érdekkörükbe tartozó vállalkozás tevékenységével
állnak összefüggésben. A közérdekből nyilvános
személyes adataikon, a vagyon, illetve a vállalkozás
becsült értékén túl személyes adatkezelés nem
történt, az nem haladta meg a szükséges és arányos
mértéket, továbbá összeegyeztethető az adatkezelés
céljával. Ezáltal a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b)–e)
pontjaiban meghatározott elvek nem sérültek. Mivel
azonban az I. rendű felperes az érdekmérlegelést nem
megfelelően végezte el, és nem nyújtott teljes körű
előzetes tájékoztatást saját és a nyilvánosság
érdekének a II–IV. rendű felperesek jogos érdekével
történő összevetésének eredményéről, sértette a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontját és 5. cikk (2)
bekezdését.
Az érintetti jogok biztosítása körében azzal érvelt, az
I. rendű felperes az Adatkezelés 1. során előzetesen
megjelölte a II–IV. rendű felperesek számára a kezelt
személyes adatokat, az adatkezelés célját (a
közvélemény tájékoztatása és a sajtószabadsághoz
való jog gyakorlása), az adatok forrását (nyilvános
adatbázisok, közzétett adatok), a becslés
módszertanát, az adatkezelés időtartamát, a
sajtótermék megjelenése utáni adattörlést, valamint a
lista elkészítésében közreműködő munkatársakat; az
Adatkezelés 2. vonatkozásában a fentieken túl
adatkezelési célként, jogalapként a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontját, a nyilvánosság tájékoztatását a
vállalkozás által felhasznált állami támogatásról és a
MNB kötvényprogramjában történő részvételről, így
a GDPR 13. cikkében foglaltak nem sérültek.
Kimondta azt is, az I. rendű felperes profilalkotást
valósított meg. Mindezek ismeretében nem adott
kellő tájékoztatást az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos
érdekéről és az érdekmérlegelés eredményéről, a
profilalkotás várható következményeiről, az érintetti
és panasztételi jogokról, ezért nem megfelelően tett
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eleget az előzetes tájékoztatási kötelezettségének,
amellyel megsértette a GDPR 5. cikk (1) bekezdés a)
pontját és 14. cikkét.
Az I. rendű felperes nem tájékoztatta a II–IV. rendű
felpereseket
a
profilalkotás
várható
következményeiről, az érintetti és a panasztételi
jogról, amellyel megsértette a GDPR 15. cikkét.
A II–IV. rendű felperesek tiltakozása előtt az I. rendű
felperes nem tett eleget az GDPR 21. cikk (4)
bekezdésében foglaltaknak. Ugyanakkor a II–IV.
rendű felperesek tiltakozásuk során csak
általánosságban hivatkoztak a Ptk. és az Mvtv.
rendelkezéseire, családjuk biztonsági helyzetére,
közszereplői minőségük hiányára, ezért az I. rendű
felperes nem volt azon egyedi információk
birtokában, amelyek alapulvételével az egyedi
érdekmérlegelést elvégezhette volna. Nem követett
el jogsértést azáltal, hogy nem végzett egyedi
érdekmérlegelést; ugyanakkor nem nyújtott
tájékoztatást a tiltakozásra és az adatkezelés
korlátozására irányuló kérelem nyomán megtett
intézkedéseiről, a jogorvoslati lehetőségekről,
jogsértő módon nem tett eleget a GDPR 12. cikk (1)
és
(4)
bekezdéseiben
meghatározott
kötelezettségének. A Forbes honlapján elérhető
általános adatkezelési tájékoztató közzététele,
valamint a kérelmező jogi képviselővel történő
eljárása e kötelezettsége alól nem mentesítette.
A II–IV. rendű felperesek kérelme nyomán
megállapította, a véleménynyilvánítás szabadsága és
a tájékozódáshoz való jog gyakorlása körében a
GDPR 17. cikk (3) bekezdés a) pontja
alapulvételével a törléshez való jog nem
érvényesíthető.
A GDPR 58. cikk (2) bekezdés c)–d) pontjaira
hivatkozással ajánlotta az I. rendű felperes számára a
gazdaglistákon szereplő személyek neve helyett
egyetlen betű, a tevékenységét bemutató szócikk
helyett pedig minimális ágazati információ
feltüntetését.
Az adatvédelmi bírság kiszabása iránti kérelmet – az
Ákr. 10. § (1) és 35. § (1) bekezdéseire hivatkozással
– ügyfélképesség hiánya okán utasította el.
A GDPR 83. cikk (2) és (5) bekezdései, valamint az
Infotv. 75/A. §-a alapján a feltárt jogsértésekre
tekintettel a figyelmeztetést nem ítélte arányos és
visszatartó erejű szankciónak, ezért az I. rendű
felperes adatkezelési gyakorlata felülvizsgálatának
ösztönzése, a tudatos személyes adatkezelés
kialakításának elősegítése érdekében prevenciós
célból adatvédelmi bírságot szabott ki. E körben
súlyosító körülményként vette figyelembe a GDPR
83. cikk (5) bekezdés a) és b) pontjaiban
meghatározott jogsértések megvalósítását; azt, hogy
a II–IV. rendű felperesek kérelmére sem sikerült
megfelelő adatkezelést kialakítani, így hatósági
közreműködésre volt szükség; a jogsértéseknek az I.
rendű felperes hozzáállásából következtethető
szándékos jellegét; azt, hogy a II–IV. rendű
felperesek által jelzett hiányosságok ellenére üzleti
tranzakció történt, és a károk enyhítésére csak
bíróság által elrendelt ideiglenes intézkedés
következtében került sor. Értékelte a Forbes
világszintű ismertsége, elismertsége és a
médiapiacon betöltött szerepe miatti, az adatkezelés
jogszerűségéért és az átlátható tájékoztatásért
fennálló
kiemelt
felelősségét.
Enyhítő

körülményként vette figyelembe a különleges
személyes adatok kezelésének hiányát, azt, hogy a
személyes adatok egyben közérdekből nyilvános
cégadatok is, a vagyon-, illetve értékbecsléssel
feltüntetett adatok pedig csak következtetések.
Figyelembe vette, hogy az I. rendű felperessel
szemben korábban nem állapított meg a személyes
adatok
kezelésével
kapcsolatos
jogsértést,
ugyanakkor a perben támadott határozattal
egyidőben hozott NAIH/2020/838/9. számú
határozatban ugyanezen jogsértések miatt került sor
bírság kiszabására.
A kereseti kérelmek
Mind az I. rendű felperes, mind pedig a II–IV. rendű
felperesek is eljárási és anyagi jogi jogsértésekre
hivatkozással kérték az alperes határozatának
bírósági felülvizsgálatát.
Az I. rendű felperes keresetében elsődlegesen a
jogerős határozat megváltoztatásával a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pontjának megfelelő adatkezelés
jogszerűségének, ebből fakadóan az érdekmérlegelés
szükségtelenségének, a III–IV. rendű felperesek és
közeli hozzátartozójuk ügyféli jogállása hiányának a
megállapítását, a II–IV. rendű felperesek kérelme
elutasítását kérte. Indítványozta annak a
megállapítását, hogy tájékoztatási kötelezettségének
és a GDPR 21. cikk (4) bekezdésében foglaltaknak
eleget tett. Kérte a támadott határozat utasításának
mellőzését és az adatvédelmi bírság törlését.
Másodlagosan a határozat megsemmisítését és az
alperes új eljárásra kötelezését, míg harmadlagosan a
határozat megváltoztatásával az adatvédelmi bírság
mellőzését, negyedlegesen a bírság összegének
mérséklését indítványozta.
A II–IV. rendű felperesek keresetükben a határozat
megsemmisítését és az alperes új eljárásra
kötelezését kérték.
Az elsőfokú bíróság ítélete
A törvényszék ítéletével a felperesek keresetét
elutasította.
Elöljáróban rögzítette, az I. rendű felperes az
Adatkezelés 1. és az Adatkezelés 2. vonatkozásában
a GDPR 4. cikk 2. pontjában foglaltaknak megfelelő
adatkezelést végzett.
A felek által hivatkozott eljárási jogszabálysértéseket
részben alaptalannak találta.
Megállapította, hogy a III–IV. rendű felperesek,
valamint közeli hozzátartozójuk ügyféli jogállással
rendelkeztek az Infotv. 60. § (1) bekezdése és az Ákr.
10. § (1) bekezdése értelmében. Alaptalannak találta
az I. rendű felperes azon állítását, hogy a határozat
rendelkező részének 1.1. és 1.2. pontjai egymással
átfedésben lennének, és hogy azok többletelemet
nem tartalmaznak, mivel eltérő az egyes pontok
jogalapja. A GDPR 77. cikk (1) bekezdése és az
Infotv. 60. § (1)–(2) bekezdései alapján lefolytatott
adatvédelmi hatósági eljárásban a 83. cikk (4)–(6)
bekezdéseiben felsorolt rendelkezések megsértése
miatt helye van közigazgatási bírság kiszabásának,
ebből következően az érintetti rendelkezések
megsértése külön is megállapítható. A GDPR 57.
cikk (1) bekezdés b) és d) pontjában foglaltakból nem
következik, hogy az alperesnek az egyes adatkezelői
csoportokra – különösen a sajtóra – vonatkozóan
sajátos és egyedi tájékoztatót kellene készítenie és azt
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közzétennie. Az alperes feladatkörébe nem tartozik
bele a sajtó széles körű tevékenységének a
beazonosítása, alapvető funkcióinak behatárolása.
Az elsőfokú bíróság tényként fogadta el, hogy az
alperes elmulasztotta az Infotv. 60/A. § (6)
bekezdésében és a GDPR 77. cikk (2) bekezdésében
előírt értesítési és tájékoztatási kötelezettségét. Ez az
eljárási szabálysértés azonban nem olyan mértékű,
amely kihatott az ügy érdemére. A II–IV. rendű
felperesek a perben nem tudtak felhozni olyan
bizonyítékot, amelyet az alperes a tényállás
megállapítása során figyelmen kívül hagyott volna,
védekezéshez való joguk nem sérült.
Szintén alaptalan a II–IV. rendű felpereseknek az
alperes
tényállás
tisztázási
kötelezettség
megsértésére vonatkozó vitatása. Az egyenlő
bánásmód követelménye megsértésének vizsgálatára
az alperes sem a GDPR, sem pedig az Infotv.
rendelkezései alapján hatáskörrel nem rendelkezett.
Az anyagi jogi kifogások
Ezt követően az elsőfokú bíróság az anyagi jogi
kifogásokat vizsgálta. E körben döntését
elsődlegesen arra alapította, hogy az I. rendű felperes
adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja. Habár az I. rendű felperes
tevékenysége kapcsolódik az Alaptörvényben
meghatározott tájékoztatáshoz fűződő alapjoghoz,
attól az még nem minősül jogszabályban
meghatározott közérdekű tevékenységnek. A sajtó
feladata az Alaptörvényben védett alkotmányos
alapjogok biztosításához szükséges, védelemre
szorul és ahhoz elengedhetetlen az adatkezelés, hogy
ebbéli feladatát el tudja látni. Az, hogy az I. rendű
felperes az adatkezelések során alkotmányos
feladatkörében járt el, nem azonos azzal, hogy
közérdekű feladatot hajtott végre. A magyar jog
alapján valamely jogszabály által közfeladatnak
minősített tevékenységhez kapcsolódó feladat az I.
rendű felperes tevékenysége során nem állapítható
meg.
Hangsúlyozta, a közigazgatási perben eljáró bíróság
feladata kizárólag annak vizsgálata volt, hogy az ügy
tényállása mellett az I. rendű felperes tevékenysége
ellehetetlenül-e a GDPR szabályainak alkalmazása
révén. Azt azonban nem vizsgálhatta, hogy a sajtó
alkotmányos feladatának ellátásához szükséges
jogszabályi rendelkezések megalkotását a magyar
jogalkotó elmulasztotta-e, azaz nem egyeztette össze
a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságára
vonatkozó szabályokat a személyes adatok
védelmére vonatkozó szabályokkal. A 6. cikk (1)
bekezdésének f) pontjában foglalt jogos érdek
megállapításához azonban mindenképpen szükséges
az érdekek mérlegelésének elvégzése, melynek
eleget téve az I. rendű felperes tevékenysége nem
lehetetlenül el.
Az adatkezelés céljának vizsgálata kapcsán az eljárt
bíróság kifejtette, az Adatkezelés 1. és Adatkezelés
2. végeredményeként megjelent sajtótermékek
értéksemlegesek.
Azok
az
értékbecsléssel
kapcsolatos szándékos elferdítést, a sajtótermékek
megjelenéséhez kapcsolódó erkölcsi vagy társadalmi
negatív értékítéletet, ezekkel összefüggő értékelhető
tényeket nem tartalmaznak.
Egy működő vállalkozás piaci értékének a
meghatározása valamennyi üzleti információ
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birtokában sem lehet teljesen pontos, az kizárólag
nyilvános információkra támaszkodva adott becslés.
Ezáltal az I. rendű felperes tevékenysége, az
eredmények sajtótermékben való közlése az üzleti–
gazdasági újságírás körébe tartozó tevékenység.
Kiemelt jelentősége van a közvélemény
tájékoztatásának a közpénzek magánvállalkozások
fejlesztése érdekében történő felhasználásáról,
amelynek
célja
nem
a
közvélemény
pletykaéhségének kielégítése, hanem a sajtó
„közéleti őrkutya” szerepköréhez kapcsolódik. Az
érdekmérlegelést a jogalkotó azáltal, hogy az Infotv.
3. § 6. pontjának megfelelően a Ctv. 10. § (2)
bekezdésében
meghatározott
teljes
körű
nyilvánosságot biztosította a cégadatokról, nem
végezte el. A teljes körű nyilvánosság az adatok
megismerésének jogát jelenti, amely nem foglalja
magában azok kezelésének jogát és a kezelés során
ezen adatokból más jellegű, adott esetben személyes
adatokra történő következtetések levonását. Az
érdekmérlegelés szabályszerű elvégzése mintájaként
hivatkozott az Adatvédelmi Munkacsoport WP217.
számú véleményére.
Megítélése szerint az I. rendű felperes
érdekmérlegelése nem volt megfelelő, az
„féloldalasra”
sikerült,
teljeskörűsége
nem
dokumentált. Nem vette számba az érintettek
valamennyi lehetséges jogos érdekét és az érdekek
összevetésével is adós maradt. Hangsúlyozta, a teljes
körű érdekmérlegelés hiányában a jogos érdek
fennállhat
ugyan,
azonban
az
annak
megállapításához szükséges adatkezelői aktív
tevékenység elvégzése nem igazolható. Minden
érintettnek egyedi tájékoztatást kellett volna kapnia a
GDPR 14–15. cikkeiben foglaltakról, azonban a
tájékoztatás hiányossága miatt nem ellenőrizhető a
14. cikk (3) bekezdésében foglalt határidők
megtartottsága, nem nevesített az adatkezeléssel
érintettek köre. A tájékoztatások nem terjedtek ki a
14. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjaiban, a
(2) bekezdés c), e) és f) pontjaiban foglaltakra.
Elmaradt az érintettek tájékoztatása a 15. cikk (1)
bekezdésének b), e), f) és g) pontjaiban foglaltakról,
az I. rendű felperes nem bocsátotta a II–IV. rendű
felperesek részére a 15. cikk (3) bekezdés 1.
mondatában foglaltakat.
Nem osztotta az I. rendű felperes azon érvelését,
hogy a Forbes honlapján közzétett általános
adatkezelési tájékoztatóban szereplő érintetti
jogérvényesítési lehetőségek pótolták volna ezen
hiányosságot. Az I. rendű felperest ugyanis aktív
tájékoztatási kötelezettség terheli. Az alól pedig az
sem mentesíti, hogy a II–IV. rendű felperesek jogi
képviselővel jártak el.
A törvényszék vizsgálta az adatkezelés formáját is,
kimondva, hogy sem az Adatkezelés 1, sem az
Adatkezelés 2. nem tekinthető a GDPR 4. cikk 4.
pontjában meghatározott profilalkotásnak. Az I.
rendű felperes ezáltal nem volt köteles a
profilalkotásról tájékoztatást sem nyújtani. Ugyanígy
alaptalannak találta az I. rendű felperes arra
vonatkozó kereseti érvelését, hogy a közérdekből
nyilvános adatok tekintetében nem értelmezhető a
GDPR 21. cikkében megfogalmazott tiltakozáshoz
való jog. A bíróság hangsúlyozta, a természetes
személy II–IV. rendű felperesek személyes adatainak
kezeléséről van szó, amely személyes adatok
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védelméhez való jog konkurál az I. rendű felperes
sajtótevékenységéhez
fűződő
alkotmányos
alapjoggal. Nem lehet egyetlen alkotmányos
alapjognak sem olyan értelmet adni, hogy kizárja az
I. rendű felperes tájékoztatási kötelezettségét a
tiltakozáshoz való joggal összefüggésben. Mindezek
kapcsán a második, egyediesített érdekmérlegelés
eredményeképpen kell azt eldönteni, hogy az
adatkezelés fenntartható-e, mivel a 21. cikk (1)
bekezdése alapján az adatkezelőt terheli annak
bizonyítása, hogy saját kényszerítő erejű jogos
érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben. Amennyiben a
megfelelő tájékoztatást az adatkezelő elmulasztja,
megakadályozza az érintettet a tiltakozáshoz való
jogának gyakorlásában.
Megfelelőnek találta az alperes adatvédelmi bírság
kiszabása körében tett intézkedését, a bírság
összegének meghatározását. Értékelte, hogy az
alperes figyelembe vette az I. rendű felperes
gazdasági teljesítőképességét, egyenként és tételesen
vizsgálta, hogy mely körülmények relevánsak és
irrelevánsak, górcső alá vette az I. rendű felperes
javára és terhére értékelhető körülményeket.
Az elsőfokú bíróság az I. rendű felperes indítványa
alapján az EUB előzetes döntéshozatali eljárását nem
kezdeményezte, mivel a javasolt kérdés nem az uniós
jog vagy valamely rendelkezés értelmezésére
irányult.
Ezt követően a bíróság vizsgálta a II–IV. rendű
felperesek anyagi jogi érveit. Egyetértett velük
abban, hogy nem közszereplők, ezért az Alaptörvény
VI. cikk (1) bekezdésében és a IX. cikk (4)
bekezdésében foglalt alapjogaik korlátozása
kizárólag szűk körben lehetséges. Ennek okán
vizsgálni kellett a kezelt személyes adatok jellegét,
az adatkezelés célját, szükségességét és annak
arányosságát.
Rámutatott,
a
Kúria
Pfv.IV.20.531/2020/4. számú ítéletében is kimondta,
az információs önrendelkezési jog (a személyes
adatok védelméhez való jog) mint alapjog
korlátozható. A gazdasági élet azon szereplőinek,
akik ezen tevékenységük során közpénzt,
közvagyont használnak fel, számolniuk kell azzal,
hogy kritika alanyává válhatnak, amelyet a
közszereplőkhöz hasonló mértékben kell eltűrniük
(Pfv.IV.21.116/2019/10.).
A Kúria Pfv.IV.20.096/2018/5. számú döntésének
indokolására utalva kifejtette, bár a II–IV. rendű
felperesek nem minősülnek közszereplőknek, a
közpénzt és a közbeszerzést érintő ügyek kapcsán
személyük közérdeklődésre tarthat számot, tűrési
kötelezettségük határai tágabbak.
A II–IV. rendű felperesekre vonatkozó adatkezelés
kizárólag a gazdasági–üzleti életben elért személyes
adataikra korlátozódott, családi és magánéletükkel
azok nem álltak összefüggésben. A Ctv. adatai
közérdekből nyilvános személyes adatok és a
vagyon, illetve a vállalkozás becsült értékén túl
adatkezelés nem történt, így a GDPR 5. cikk (1)
bekezdésének b–e) pontjában foglalt alapelvekkel
összhangban a szükséges és arányos mértéket az I.
rendű felperes nem lépte túl.
Kimondta azt is, jelen esetben az adatkezeléshez
kapcsolódó jogos érdek elsőbbséget élvez a II–IV.
rendű felperesek jogos érdekével szemben. A II–IV.
rendű felperesek magánélethez fűződő joga nem

sérült, a megjelent tényadatok negatív értékítéletet
nem közvetítettek, ezáltal nem tartotta relevánsnak a
magyar
társadalom
gazdagokkal
szemben
megfogalmazott
ellenérzéseiről,
negatív
viszonyulásáról és a bűnözők érdeklődésének
esetleges felkeltéséről előadott II–IV. rendű felperesi
hivatkozásokat. A társadalom sajátos hazai
gondolkodásmódja nem releváns az ügyben.
Az adatkezelés jogalapjára a GDPR és nem az Infotv.
rendelkezéseit kell alkalmazni, ezért az Infotv. 26. §
(2) bekezdésére hivatkozás sem lehetett mérvadó.
Az egyediesített érdekmérlegelés hiánya kapcsán
hangsúlyozta, a GDPR [47] preambulum
bekezdésében és a 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában
foglaltak szerint elvégzett előzetes érdekmérlegelés
szükségszerűen általános jellegű, az adatkezelő csak
az érintettek előzetesen felismerhető jogos érdekeit
tudta számba venni. A II–IV. rendű felperesek a saját
helyzeteikkel kapcsolatos indokaikat nem tárták az I.
rendű felperes felé, ezért az általánostól eltérő
egyediesített érdekmérlegelés elvégzése objektív
okból nem volt lehetséges, az alperes alappal
állapította meg a jogsértés hiányát.
Az adatkezelésnek a GDPR 18. cikk (1) bekezdés d)
pontja szerinti korlátozására nem kerülhetett sor,
mert a korlátozás végső időpontját a 21. cikk (1)
bekezdésének megfelelően elvégzett egyediesített
érdekmérlegelés
eredménye
szabja
meg.
Következésképpen, ha az nem végezhető el, úgy az
adatkezelés korlátozásának nincs helye. Az
adatkezelések a sajtótermékek megjelenését
követően megszűntek, az I. rendű felperes a II–IV.
rendű felperesek személyes adatait törölte.
Nem sérült az GDPR 5. cikk d) pontjában rögzített
pontosság elve sem, e körben a II–IV. rendű
felperesek előadásaikat nem kívánták bizonyítani.
Rámutatott, különbséget kell tenni a véleményként és
a tényként közölt adatok között. A sajtótermékben
megjelent becslés mint megközelítő vagy
hozzávetőleges adat egy újságírói elemzés
eredményeként
született
vélemény,
amely
szükségszerűen pontatlan és a becsült összegnek a
vagyon tényleges összegétől való eltérésének
mértéke nem volt megállapítható.
A II–IV. rendű felperesekről alkotott vélemény nem
személyes adat, így annak jogsértő jellegét kizárólag
a személyiségi jogok megsértésének körében
állapíthatja meg polgári bíróság. A vagyonbecslés
eredményétől
eltérően,
az
abból
levont
következtetések, vagyis azok a tényállítások, hogy a
családi vállalkozás az 50 legnagyobb értékű magyar
vállalkozás egyike, vagy, hogy a II. rendű felperes az
50 leggazdagabb magyar egyike, már személyes
adatok. A cégadatokból előállított adatok, vagyis az
I. rendű felperes következtetésének helyessége mind
a tiltakozás, mind a közigazgatási eljárás során
legalább megközelítő, vagy nagyságrendi adatok
közlésével cáfolható lett volna, amelyet azonban a
II–IV. rendű felperesek nem tettek meg. Azt azonban
tényként rögzítette, hogy habár a III–IV. rendű
felperesek a tárgyi időszakban nem voltak a családi
vállalkozás tulajdonosai, csak ügyvezetői, az
adatkezelés egy családi vállalkozás értékét és nem a
teljes család vagyonát becsülte fel, így azon adatok
pontatlansága sem állapítható meg. A GDPR 5. cikk
(1) bekezdés d) pontjában előírt pontosság
követelménye vélemény esetén nem értelmezhető,
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éppen azért, mert a természetes személyről
megfogalmazott vélemény nem az adott természetes
személy személyes adata. A természetes személyre
vonatkozó
bármely
információkezelés
szabályszerűsége vizsgálatára az alperes rendelkezik
hatáskörrel, ellenben a természetes személyről
mondott vélemény vagy tényállítás esetleges jogsértő
voltának a megállapítására kizárólag a polgári
bíróság jogosult.
Az elsőfokú bíróság a személyes adatok automatizált
állományait, illetőleg azok gépi feldolgozását sem
állapította meg.
A bíróság a II–IV. rendű felperesek előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezésére vonatkozó
indítványát elutasította, mivel a GDPR 12–14.
cikkei, valamint 21. cikk (1) bekezdésének az ügyben
releváns értelme egyértelműen megállapítható volt.
Az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban:
Charta) 11. cikke érvényesülésének biztosítását a
GDPR 85. cikke a nemzeti jogalkotás körébe utalta,
a nemzeti jogszabályok értelmezése nem az EUB
hatásköre.
Az I. rendű felperes felülvizsgálati kérelme
Az I. rendű felperes felülvizsgálati kérelmében a
jogerős ítélet megváltoztatását és az alperes
határozatának megsemmisítését kérte. Elsődleges
álláspontja szerint az adatkezelése jogszerű volt a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti
jogalapon.
Erre
tekintettel
nem
terheli
érdekmérlegelési, dokumentálási és az erről való
előzetes tájékoztatási kötelezettség.
Másodlagosan – amennyiben a Kúria a GDPR 6. cikk
(1)
bekezdés
f)
pontjának
jogalapját
megalapozottnak tartaná – úgy kérte a jogerős ítélet
megváltoztatását,
az
alperes
határozatának
megsemmisítését, figyelemmel arra, hogy az
elsőfokú bíróság téves következtetésre jutott a
körben, hogy nem tett eleget előzetes
érdekmérlegelési és tájékoztatási kötelezettségeinek.
Harmadlagosan a kiszabott bírság mellőzését, illetve
annak mérséklését indítványozta.
Kifejtette, a perbeli jogvita tárgya, hogy a gazdasági
újságírás közérdekű feladatnak minősül-e vagy sem,
így a sajtószervek által ilyen tevékenységek körében
végzett adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) vagy f) pontja, és ekként milyen
kötelezettségek hárulnak az adatkezelést végző
sajtószervekre.
Az
alperes
elvárása
a
médiaszolgáltatók
mindennapos
tájékoztatási
gyakorlatától eltér, az rendkívüli adminisztratív
terheket ró rájuk, ellehetetlenítve a sajtó működését.
Eljárási jogsérelem körében kifejtett érvelése szerint
a jogerős ítélet nem orvosolta az alperesi határozat
alaki hibáját, a rendelkező rész 1.1. és 1.2. pontjainak
átfedéseit. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
semmilyen rendelkezést nem tartalmaz az
érdekmérlegeléssel kapcsolatban, így a határozat 1.1.
pontja helytelen jogalapot jelöl meg, és az az 1.2.
ponthoz képest redundáns.
Vitatta a jogerős ítélet III–IV. rendű felperesek
ügyféli jogállásával kapcsolatos megállapításait,
hiszen ezen természetes személy felperesek nevét és
az érdekkörükbe tartozó vállalkozás adatait nem
kezelte. Az eljárt bíróság ezzel a kérdéssel nem
foglalkozott és tényként kezelte III–IV. rendű
felperesek érintetti státuszát és perbeli legitimációját,
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amely a GDPR 4. cikk (1) bekezdése szerinti érintett
fogalmának nem felel meg.
Az adatkezelés jogalapja
Az I. rendű felperes érvelése szerint téves a
törvényszék azon megállapítása, hogy ne jelölt volna
meg olyan jogszabályt, amely a GDPR [45]
preambulum bekezdése szerinti jogalapnak
tekinthető, mivel hivatkozott az Smtv. 10. §-ára. Az
Alkotmánybírósághoz még nem jutott el olyan ügy,
amelyben a sajtó adatkezelése mentén határozta
volna meg az adatkezelés jogalapjával kapcsolatos
alkotmányos szempontokat. Ugyanakkor a bíróság
jogalkalmazási feladata, hogy az Alaptörvény 28.
cikkével összhangban döntse el a pert. Ebből a
szempontból irreleváns, hogy az I. rendű felperes
által hivatkozott alkotmánybírósági határozatok
személyiségi jogi kérdések mentén születtek.
Téves a törvényszéknek a közérdekű feladat
fogalmával kapcsolatos jogértelmezése. Ezt a
fogalmat ugyanis a jogszabályok nem határozzák
meg és a joggyakorlat sem dolgozta ki, ugyanakkor a
közügyek köre sokkal szélesebb a politikai ügyeknél
(28/2014. (IX. 29.) AB határozat [37]). A sajtó
tájékoztatási tevékenysége közérdekű tevékenység,
az ehhez kapcsolódó adatkezelés közérdekű
feladatból végzett adatkezelés. Magyarország
Alaptörvénye elismeri a személyes adatok
védelméhez való jogot, a közérdekű adatok
nyilvánosságát, a sajtószabadságot és a sajtó
sokszínűségét. A sajtó szerepe felértékelődik a
közéleti véleménynyilvánítás körében, mivel a
társadalmi, politikai viták éppen abból állnak, hogy a
közélet szereplői, illetve a közvitában résztvevők
egymás elképzeléseit, politikai teljesítményét és
azzal összefüggésben egymás személyiségét bírálják.
A sajtó alkotmányos küldetése, hogy a közhatalom
gyakorlóit ellenőrizze. Az Alkotmánybíróság tehát
döntéseiben a sajtó alkotmányos küldetéséről beszél:
ez az alkotmányos küldetés (a tájékoztatás), a
közönség jogainak a biztosítása közérdekű, és
semmiképpen
sem
pusztán
magánérdekű
tevékenység. A sajtó fő funkciói a közhatalom
ellenőrzése, a véleményformáláshoz információ
biztosítása, közvélemény formálása a demokrácia
alapvető elemei, amelyhez kapcsolódó adatkezelés a
köz érdekében történik.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja két esetkört
fed le: ha az adatkezelő közhatalmi jogosítványt
gyakorol vagy, ha az adatkezelés közérdekű feladat
gyakorlásához szükséges. Ez utóbbi esetben nem
közhatalmi jogosítványról, hivatali hatáskör
gyakorlásáról van szó, hanem szélesebb értelemben
vett közérdekű tevékenység végzéséről. A GDPR
egyértelműen fogalmaz a tekintetben, hogy az állami
szervek által ellátott közfeladatokon túl is léteznek
olyan közérdekűnek minősülő tevékenységek,
amelyek megfelelő jogalapul szolgálhatnak az
adatkezelés számára. A törvényszék azonban nem
adta érdemi indokát annak, hogy az Smtv. 10. §-a
miért nem tekinthető olyan jogszabálynak, amely
közérdekű
feladat
jogszabályi
alapjaként
értelmezhető.
Hangsúlyozta, az alperes által felhívott Puskar
ügyben (C-73/16.) nem volt alapjogi kollízió, az
abban az ügyben érintett adóhatóság nem alapjogi
jogalany. A jogerős ítélet tévesen értelmezi a GDPR-
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ban foglalt közérdekű tevékenységek körét, és
abszurd
módon
az
újságírást
egyszerű
magánérdekként kezeli. Ezzel szemben a helyes
jogértelmezés az, hogy a sajtó a feladatainak a
teljesítésekor közérdekű feladatot lát el, ezért az
ehhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pontja.
A felperes munkavállalói kizárólag nyilvánosan
elérhető adatbázisok alapján állították össze
listájukat, az újságírói tevékenység pedig azt a
hozzáadott értéket adja ezen adatbázisokhoz, amely
a laikus polgárok számára segít értelmezni és
összegezni az egyébként nyilvánosan elérhető,
hatalmas mennyiségű információt. A lista elkészítése
tehát már önmagában is közérdekű tevékenység.
A sajtó „watchdog” szerepének gyakorlása egyúttal
azt jelenti, hogy az Smtv. 10. §-ával összhangban
közérdekű feladatot teljesít. Az I. rendű felperes ezen
túl hivatkozott a Ptk. 2:44 §-ára, arra, hogy a per
tárgyát képező adatkezelés a közügyek szabad
vitatását biztosító alapjog gyakorlásának minősül.
Ezáltal a véleménynyilvánítási szabadsága magasabb
szintű oltalmat élvez.
A véleményszabadság fókuszában elsősorban a
közügyek és nem a közszereplők állnak, ezért a
nyilvános közlés minősítése során nem a
véleménynyilvánítással érintett személyéből kell
kiindulni, hanem azt kell vizsgálni, hogy a közlés
közügyek, közéleti kérdések vitatására vonatkozik-e.
Az
érdekmérlegelési
és
tájékoztatási
kötelezettség sajtószabadságra való hatása
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján nyugvó
jogalap olyan terhet ró a sajtóra, amely nem
feleltethető meg a józan észnek és közjónak, a sajtót
a tevékenysége hatékony ellátását ellehetetlenítő
mértékig akadályoztatja. Az újságírás kapcsán elvárt
egyedi érdekmérlegelés és az erről történő előzetes
tájékoztatás
összeegyeztethetetlen
a
sajtó
működésével, az ezzel járó munka és adminisztrációs
teher veszélyezteti a médiaszolgáltatók működését és
az Smtv. szerinti feladatok ellátását. Nem feleltethető
meg azon elvnek, hogy a sajtó működése, közlése
időszerű, a közélet aktualitásához igazodó. A legtöbb
sajtótartalom alapja személyes adat, a határozati
előírás
a
hírérték
romlandóságával
összeegyeztethetetlen késedelemhez vezetne a
nyilvánosság tájékoztatása terén. Ellenben a 6. cikk
(1) bekezdés e) pontján alapuló adatkezelés esetében
nincs érdekmérlegelési kötelezettség, és a 14. cikk
(5) bekezdése arra is lehetőséget ad, hogy a
tájékoztatási kötelezettséget mellőzze az adatkezelő,
ha a szóban forgó információk rendelkezésre
bocsátása aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,
vagy a kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné
tenné, illetve komolyan veszélyeztetné az
adatkezelés céljainak elérését.
A kezelt adatok közérdekből nyilvános adatok,
amelyek
mindenki
számára
megismerhető
cégadatoknak is minősülnek. A Ctv. 10. § (2)
bekezdésében végzett gazdasági újságírás keretében
történő felhasználás e személyes adatok célhoz kötött
adatkezelését jelenti. Vagyis a gazdasági
szerepvállalás körében a személyes adatok egy
körének nyilvánosságát maga a jogalkotó rendelte el.
Tévesen hivatkozott a törvényszék az Adatvédelmi
Munkacsoport WP217. számú állásfoglalására,

mivel az már nem hatályos. A WP260 iránymutatás
kapcsán azonban kifejtette, a bíróság jogellenesen
nem értékelte a felperest terhelő tájékoztatási
kötelezettséget az érintetteknek küldött levelek és az
általános
adatvédelmi
tájékoztató
együttes
összevetésével. Ezáltal az elsőfokú bíróság nem
végezte el a bizonyítékok értékelésére vonatkozó
kötelezettségét, az ítélet nem tartalmaz indokolást
azzal kapcsolatban, hogy az adatvédelmi tájékoztató
miért nem tekinthető kielégítő tájékoztatásnak és
ennek megfelelően érdekmérlegelésnek. A WP260
számú iránymutatás pedig kifejezetten azt javasolja,
hogy online jelenlét esetében az adatkezelő online
adatkezelési tájékoztatást adjon (24. bekezdés). Így
amennyiben a bíróság együttesen értékelte volna az
összes mellékletet és az adatvédelmi tájékoztatót,
úgy megállapíthatta volna, hogy a tájékoztatás nem
csupán kielégíti, de meg is haladja a GDPR 14. cikke
szerinti elvárásokat.
Súlyos eljárási hibaként értékelte, hogy az alperesi
határozat a 15. cikk (1) bekezdés e) és g) pontjának,
illetve a 15. cikk (3) bekezdésének a sérelmét nem
állapította meg. A közigazgatási perben eljáró
bíróságnak pedig nincs lehetősége a felülvizsgálni
kért határozatot úgy helybenhagyni, hogy az
indokolásban a határozathoz képest többletjogsértést
állapít meg.
A profilalkotás
Ellentmondó a törvényszék ítélete a profilalkotás
körében, mivel a határozat jogkövetkezményeinek –
a bírság kiszabásának is – helybenhagyása miatt az I.
rendű felperesnek tájékoztatást kell adni a
profilalkotásról, amit pedig a döntés értelmében nem
végez. Ha az alperes határozata kis részben is
jogszerűtlen – jelen esetben a profilalkotás kapcsán –
akkor a bíróság nem teheti meg, hogy a kereset
elutasítása mellett helybenhagyja a határozatot,
mivel azáltal nem tölti be jogvédelmi funkcióját. Ez
pedig egyértelműen kihatott a bírság mértékére is,
mert a bíróság nem mérlegelte külön-külön a GDPR
egyes cikkeit és alpontjait, így a profilalkotást sem.
Az ezzel összefüggő tájékoztatási kötelezettség
állítólagos megsértése azonban a bírság részét
képezte, így, ha ez jogsértő, akkor a bírság kiszabása
is.
Tiltakozási joggal kapcsolatos megállapítások
A GDPR 17. cikk (3) bekezdés a) pontjára tekintettel
nem lehet alkalmazni a 21. cikk (4) bekezdését. A
törléshez való jog nem gyakorolható ugyanis, ha az
adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás
szabadságához és tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából. Jelen esetben az érintetteknek
nincs joga a személyes adatainak törlését kérni az I.
rendű felperestől. Márpedig nem lehet elvárás, hogy
az adatkezelő egy olyan jog gyakorlásának
lehetőségéről oktassa ki az érintettet, amely jog nem
gyakorolható. Mindazonáltal az újságíró által
legitimnek tartott és nyilvánosan elérhető adatok
alapján közölt cikkben szereplő személy előzetes
véleményét kikérni és a figyelmét hangsúlyosabban
felhívni a tiltakozás jogára elodázhatja a sajtócikk
megjelenését. Az adatkezelési tájékoztató 8.12.
pontja kifejezetten tartalmazza a tiltakozási jogot,
amelyet, mint csatolt bizonyítékot a bíróság nem
értékelt.
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Bírság kiszabása
Az I. rendű felperes megítélése szerint a bírság
összege aránytalan, az sérti a GDPR 83. cikkét. A
bírság kiszabása generális prevenciós célokat nem
szolgálhat. A bírságot ugyanis nem a lista tartalma
miatt szabta ki az alperes, hanem az érdekmérlegelés,
előzetes tájékoztatás és hozzáférési jog kapcsán
állított jogsértések miatt. Ezért érthetetlen, hogy a
lista tényleges tartalmával kapcsolatos alperesi
elvárás milyen okból szerepelhet a bírság
kiszabásának és mértékének indokai között.
Jogszerűtlen magatartást lehet bírsággal sújtani, nem
pedig az alperes által nem követendő
tartalomszerkesztést.
Előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése
Egyidejűleg felülvizsgálati kérelmében az I. rendű
felperes az EUB előzetes döntéshozatali eljárásának
kezdeményezését indítványozta.
A II–IV. rendű felperesek felülvizsgálati kérelme
A II–IV. rendű felperesek a törvényszék ítéletének az
alperes határozatára is kiterjedő hatályon kívül
helyezését és a kereseti kérelmüknek történő
helytadást indítványozták.
Megítélésük szerint a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének sem az e) pontja, sem az f) pontja nem
alkalmazható mint jogalap.
Az f) pont közfeladat hiányában nem alkalmazható,
mivel a gazdaglista nem a tényfeltáró újságírás
körébe, hanem a bulvár kategóriába tartozik, amely
esetben fel sem merülhet a közérdekből történő
adatkezelés. Az f) pont azért nem alkalmazható, mert
eredetileg az I. rendű felperes maga sem erre alapozta
az adatkezelését.
Az érintetti tiltakozást követően az adatkezelőt
terhelte a jogos érdek bizonyítása, az egyediesített
érdekmérlegelés elvégzését pedig nem korlátozhatja,
hogy az érintett indokolja-e a tiltakozását, kifejti-e
mögöttes érdeksérelmeit. Ha nincs egyediesített
érdekmérlegelés, a személyes adatokat a tiltakozást
követően a GDPR 18. cikk (1) bekezdése alapján
korlátozni, majd pedig a 17. cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján törölni kellett volna. Ugyanakkor
mivel az adatkezelés is jogszerűtlen volt, a GDPR 17.
cikk (1) bekezdés d) pontja alapján az alperesnek el
kellett volna rendelnie az adatok törlését.
Pletykaéhséget kielégítő sajtótermék esetén a GDPR
17. cikk (3) bekezdés a) pontja nem korlátozhatja az
információs
önrendelkezési,
valamint
az
Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdés szerinti
magánszférához való jogukat.
A vagyonbecslés spekuláción alapult, annak
eredménye nem valós volt, ezzel sérült a GDPR 5.
cikk (1) bekezdés d) pontja, valamint a személyes
adatok gépi feldolgozása során az 5. cikk d) pontja.
Nem elvárható a II–IV. rendű felperesektől, hogy a
jogsértő
adatkezeléshez
pontos
adatokat
szolgáltassanak, a pontatlanságot pedig az is
alátámasztja, hogy a II. rendű felperes és a B. család
teljes vagyona megegyezik, ami nem felel meg az
Smtv. 10. § (1) bekezdésében foglalt pontos
tájékoztatási kötelezettségnek.
A határozat egyidejűleg sérti a GDPR 5. cikk (1)
bekezdés c) pontja szerinti adattakarékosság elvét is.
Jogszerűnek ítélik, hogy az elsőfokú bíróság
megállapítása szerint az alperes elmulasztotta az
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Infotv. 60/A. § (6) bekezdésében, valamint a GDPR
77. cikk (2) bekezdésében előírt értesítési és
tájékoztatási kötelezettségét, azonban álláspontjuk
szerint ez az eljárási szabálysértés az ügy érdemére
kihatott. Azon joguktól fosztotta meg az alperes őket,
hogy előadhassák az érintetti érveiket, amelyeket
sem az adatkezelő, sem a hatóság nem ismert és nem
ismerhetett. Ezt a jogsértést pedig nem reparálja a
döntés ellen biztosított jogorvoslati joguk.
Súlyos hiányosságként és jogszabálysértésként
értékelték, hogy az elsőfokú bíróság nem vizsgálta a
GDPR 5. és 6. cikkének sérelmét a körben, hogy a
jogszerű adatkezelés feltétele az, hogy tisztességes és
jogszerű célból, meghatározott jogalap alapján
történjen az adatkezelés. Kifejezett jelentősége annak
van, hogy az adatkezelés első fázisa az adatgyűjtés, a
profilozás, illetőleg az adatok rendezése hogyan
történik. Ha az adatgyűjtés jogellenes, az erre
alapított további adatkezelési művelet is az.
Sérelmezték, hogy a törvényszék nem vizsgálta,
személyes adatról van-e szó minden egyes gyűjtött és
közölt információ tekintetében; volt-e célja az
adatkezelésnek és ez a cél jogszerűnek minősül-e; az
adatkezelés elengedhetetlenül szükséges-e a cél
megvalósításához;
van-e
jogalapja
az
adatkezelésnek. Amennyiben mind a négy esetben
megállapítható a jogszerűség, helyesen vizsgálta az
alperes azt a kérdést, hogy teljesítette-e az I. rendű
felperes az érintettek felé fennálló kötelezettségeit.
Az elsőfokú bíróság azonban nem értékelte, hogy a
hatóság az Ákr. 62. §-ában foglalt tényállás-tisztázási
kötelezettségének sem tett eleget.
Megítélésük szerint jogsértő az ítélet 69. pontja
abban a tekintetben, hogy olyan védiratban szereplő
érvelést fogadott el, amely nem tárgya az eredeti
határozatnak. Nem kaptak lehetőséget arra, hogy
kifejtsék, a GDPR 77. cikk megsértése körében
milyen negatív hatásokat tapasztaltak, és
magánéletüket hogyan korlátozta az I. rendű felperes
kiadványában történő megjelenés.
A pontosság elve azt követelné meg, hogy egy
becsült információt személyes adat formájában
jogszerűen ne lehessen közölni. Ugyanakkor az ítélet
82. pontja szerint a vélemény nem lehet személyes
adat, ami nem más, mint a személyes adat
fogalmának téves értelmezése. Ha ugyanis az
érintettre
vonatkozóan
egy
véleményre
következtetést lehet levonni és ezáltal az érintett
azonosítható, az a GDPR 4. cikk 1. pontja alapján
személyes adat. Az alperes eseti döntéseire
hivatkozással
hangsúlyozták,
egy
adott
„botránykrónika” az érintett magánéletére rendkívül
negatív hatással van és a magánszféra védelméhez
fűződő jog primátusa egyértelműen kell
érvényesüljön.
Felülvizsgálati ellenkérelem
Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős
ítélet hatályában történő fenntartását indítványozta.
A Kúria döntése és jogi indokai
A felperesek felülvizsgálati kérelme – az alábbiak
szerint – alaptalan.
A felülvizsgálati eljárás kereteit a Kp. 115. § (2)
bekezdése folytán alkalmazandó Kp. 108. § (1)
bekezdése szerint a felülvizsgálati kérelem és az
ellenkérelem jelöli ki. A Kp. 120. § (5) bekezdésére
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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.
Figyelemmel arra, hogy mind I. rendű, mind II–IV.
rendű felperesek felülvizsgálati kérelemmel éltek, a
Kúria azokat együttesen vizsgálva, az adott
jogsérelem kapcsán értékelte.
A Kúria megállapította, az eljárt bíróság a pontosan
és
törvényesen
megállapított
tényállásból
összességében helytálló jogi következtetéseket vont
le. A felperesek keresetét minden vonatkozásában
elemezte és elbírálta, ítéleti indokolása nagyobb
részben megfelelő jogértelmezésen alapul, kellően
részletes, okszerű és logikus érvelést tartalmaz. A
kifejtett jogi álláspontot a Kúria nagyobb részben
osztja, a felülvizsgálati kérelmekre figyelemmel a
következőket hangsúlyozza.
Eljárási jogi jogsérelmek
A természetes személyek személyes adatainak
kezelésével összefüggő védelem mind az Európai
Unió jogában, mind Magyarország Alaptörvényében
biztosított alapvető jog.
A Charta a személyes adatok védelmének
deklarálásával közös európai hivatkozási alapot
teremtett azáltal, hogy a 8. cikk (1) bekezdése – az
EUMSZ 16. § (1) bekezdésével egyezően – rögzíti,
mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes
adatok védelméhez.
Magyarország Alaptörvénye VI. cikkének (3)
bekezdése kimondja, hogy mindenkinek joga van
személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű
adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.
A
személyes
adatok
védelmének
követelményrendszerét az Alkotmánybíróság már a
GDPR hatályba lépését megelőzően, korai
döntéseiben [15/1991. (IV. 13.) AB határozat]
kidolgozta, hangsúlyozva, hogy azt nemcsak
hagyományos védelmi jogként kell értelmezi, hanem
annak aktív oldalát is figyelembe véve, információs
önrendelkezési jogként. A magánélet védelmének
része a személyes adatok védelméhez való jog.
Ez a védelem a természetes személyeket
állampolgárságuktól és lakóhelyüktől függetlenül
megilleti az Európai Unióban.
Ugyanakkor a GDPR hatályára vonatkozó
rendelkezések szerint annak előírásai, a személyes
adatok védelme kizárólag a természetes személyek
adataival kapcsolatban értelmezhető, a perbeli
esetben a jogi személy ilyen adatait, ekként a II–IV.
rendű felperesek tulajdonában, illetve ügyvezetésük
alatt álló cég adatait nem illeti meg ez a típusú
védelem.
Személyes adat a GDPR 4. cikkének 1. pontja
értelmében az azonosított vagy azonosítható
természetes
személyre
(a
GDPR
fogalomrendszerében érintettre) vonatkozó bármely
információ. Azonosítható az a természetes személy,
aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely
azonosító,
például
név,
szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező
alapján azonosítható.

Adatkezelésnek minősül a 4. cikk 2. pontja szerint a
személyes adatokon vagy adatállományokon
automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés.
A
személyes
adat
fogalmának
a
meghatározásában szereplő bármely információ
kifejezés az adatok széles körét foglalja magában,
vagyis minden olyan információ személyes adatnak
tekintendő, amely kötődik az egyénhez. Ezáltal a
személyes adatok relációjával ebbe a körbe tartoznak
az érintettre vonatkozó adatok, valamint az adatokból
az érintett kontextusában levont következtetések is.
Elemezve az Adatkezelés 1. és Adatkezelés 2.
folytán
megjelent
sajtótermékek
tartalmát
megállapítható, az annak során végzett adatkezelési
műveletek a GDPR 2. cikk (1) bekezdése értelmében
a hatálya alá tartoznak, a GDPR mint európai uniós
rendelet közvetlenül alkalmazandó.
Nem vitatott, hogy a II. rendű felperes az
Adatkezelés 2. esetében egyértelműen azonosítható,
érintett, ügyfélnek minősül. A Kúria ugyanakkor – az
elsőfokú bírósággal egyezően – alaptalannak találta
az I. rendű felperes azon hivatkozását, hogy a III–IV.
rendű felperesek ügyféli jogállással ne rendelkeztek
volna.
A személyes adatok védelméhez fűződő jog
alanyát érintettnek nevezzük. Érintett a fentiekben
meghatározott definíció alapján bármely olyan
meghatározott természetes személy lehet, aki a
személyes adata alapján akár közvetetten is, de
beazonosítható.
Közvetetten
akkor
válik
azonosíthatóvá, ha bizonyos információk összessége
alapján meghatározható, behatárolható a személye.
Ez megtörténhet akként is, hogy az adott információt
más információkkal összekapcsolva másoktól
megkülönböztethetővé teszi.
Az Adatkezelés 1. eredményeképpen megjelent
sajtótermékben az I. rendű felperes a II–IV. rendű
felperesek családnevét és a család két generációját
tüntette fel, amelynek alapulvételével a nyilvános
cégadatokból a III–IV. rendű felperesek, illetve
közeli hozzátartozójuk is egyértelműen, név szerint
beazonosíthatóak voltak. Az I. rendű felperes
ugyanezeket a nyilvános cégadatokat használta fel az
Adatkezelés 2. vonatkozásában is, amely
adatkezelések során szükségszerűen jutott a III–IV.
rendű felperesek és közeli hozzátartozójuk
személyes adatainak birtokába. Személyes adataikat
a GDPR 4. cikkének 2. pontja értelmében kezelte,
ezáltal érintettként az Infotv. 60. § (1) bekezdése és
az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján ügyféli
jogállással rendelkeztek.
Alaptalan az I. rendű felperes azon hivatkozása,
hogy a támadott határozat rendelkező részének 1.1.
és 1.2. pontjai egymással átfedésben vannak, az 1.1.
pont az 1.2. ponthoz képest többletelemet nem
tartalmaz, az nem más, mint a jogalapban tévedés
kétszeres értékelése, így azok kizárják egymást.
A határozat rendelkező részének 1.1. pontja a 6.
cikk (1) bekezdés f) pontjának, míg 1.2. pontja az 5.
cikk (1) bekezdés a) pontjának, az 5. cikk (2)
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bekezdésének, a 12. cikk (1) és (4) bekezdéseinek,
14. cikkének, 15. cikkének és a 21. cikk (4)
bekezdésének sérelmét állapította meg.
Tény, hogy az I. rendű felperes tévesen jelölte
meg az Adatkezelés 1. jogalapját.
A GDPR 83. cikk (5) bekezdés a) pontja azonban
kifejezetten előírja a bírság kiszabását az adatkezelés
elveinek az 5., 6., 7. és 9. cikkben előírtak megsértése
miatt. A határozat megállapításainak alapvető indoka
a jogalap téves megjelölésével és elsődlegesen ennek
következményei elmulasztásával következett be.
Ebből pedig értelemszerűen következik a bírság
kiszabása. Ugyanakkor attól, hogy a jogalapot
tévesen jelöli meg az adatkezelő, nem zárható ki az,
hogy más jogalapon jogszerű az adatkezelése.
Az Infotv. 60/A. § (6) bekezdésében, valamint a
GDPR 77. cikk (2) bekezdésében előírt értesítési,
illetve tájékoztatási kötelezettség megsértését a
törvényszék megállapította, azzal, hogy mint eljárási
jogszabálysértés, az ügy érdemére érdemben nem
hatott ki. E tekintetben kiemelt jelentősége van
annak, hogy a kérelemre indult adatvédelmi hatósági
eljárásban a II–IV. rendű felperesek már
előterjesztett kérelmükben kifejthették érveiket. Sem
az elsőfokú bírósági eljárásban, sem a felülvizsgálati
kérelmükben nem tudtak felhozni olyan tényt,
bizonyítékot, amelyet az alperes a tényállás
megállapítása során figyelmen kívül hagyott volna.
Védekezéshez való joguk, jogorvoslati joguk nem
sérült, mivel közigazgatási pert indítottak,
felülvizsgálattal éltek, az értesítés elmaradása
igazolhatóan nem eredményezte az Alaptörvény
XXIV. cikkében biztosított alapjogok sérelmét sem.
Az alperesnek az Ákr. 62. §-a alapulvételével az
ügyben releváns tényállást a döntésének
meghozatalához szükséges mértékben kellett
kizárólag tisztáznia, ennek során az adatkezelések
jogszerűségéről állást foglalnia, így ezen eljárási jogi
jogsérelem sem valósult meg, ahogy az elsőfokú
bíróság
indokolási
kötelezettségének
is
maradéktalanul eleget tett.
A Kúria a továbbiakban a felülvizsgálati
kérelmekkel érintett anyagi jogi kifogásokat
vizsgálta.
Az adatkezelés jogalapja
A GDPR [41] preambulum bekezdése kimondja,
az adatkezelés jogalapjának vagy az azt meghatározó
jogalkotási intézkedésnek világosnak és pontosnak,
alkalmazásának pedig előreláthatónak kell lennie a
hatálya alá tartozó személyek számára, összhangban
az EUB és az EJEB ítélkezési gyakorlatával.
Az EUB ítélkezési gyakorlata (Österreichischer
Rundfunk és társai ügyében hozott döntés C-465/00,
C-138/01 és C-139/01, 77. pont; Privacy
International
ítélet
C-623/17,
65.
pont)
megfogalmazza az előreláthatóság e követelményét,
amelynek célja többek között annak biztosítása, hogy
a szóban forgó intézkedés hatályát és alkalmazását
szabályozó rendelkezések kellően egyértelműek és
pontosak legyenek, és ennek következtében az
érintett személy megérthesse, hogy miként, milyen
célból és milyen típusú adatok kezelésére kerül sor.
A Kúria szükségesnek tartja kiemelni, jelen ügy
tárgya nem általánosságban a sajtó adatkezelési
tevékenysége jogalapjának meghatározása, hanem
kifejezetten az I. rendű felperes által kiadott és a
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perrel érintett online és nyomtatott kiadványok
körében vizsgálta a kezelt adatok körét és az
adatkezelés jogszerűségét.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) és f) pontja
értelmében a személyes adatok kezelése kizárólag
akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az
alábbiak egyike teljesül:
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető
jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az
érintett gyermek.
Az (1) bekezdés f) pontja nem alkalmazható a
közhatalmi szervek által feladataik ellátása során
végzett adatkezelésre.
A Kúria kiemeli, a GDPR 6. cikk (2)
bekezdésének rendelkezése szerint a rendeletbe
foglalt,
adatkezelésre vonatkozó szabályok
alkalmazásának kiigazítása érdekében a tagállamok
az (1) bekezdés c) és e) pontjának való megfelelés
céljából fenntarthatnak vagy bevezethetnek
konkrétabb
rendelkezéseket,
amelyekben
pontosabban meghatározzák az adatkezelésre
vonatkozó konkrét követelményeket, és amelyekben
további intézkedéseket tesznek az adatkezelés
jogszerűségének
és
tisztességességének
biztosítására, ideértve a IX. fejezetben meghatározott
egyéb konkrét adatkezelési helyzeteket is.
A (3) bekezdés kimondja azt is, hogy az (1)
bekezdés c) és e) pontja szerinti adatkezelés
jogalapját vagy az uniós jognak vagy azon tagállami
jognak kell megállapítania, amelynek hatálya alá az
adatkezelő tartozik. Az adatkezelés célját e jogalapra
hivatkozással kell meghatározni, illetve az (1)
bekezdés e) pontjában említett adatkezelés
tekintetében annak szükségesnek kell lennie
valamely közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához. Ez a jogalap
tartalmazhat az e rendeletben foglalt szabályok
alkalmazását kiigazító rendelkezéseket, ideértve az
adatkezelő általi adatkezelés jogszerűségére
irányadó általános feltételeket, az adatkezelés tárgyát
képező adatok típusát, az érintetteket, azokat a
jogalanyokat, amelyekkel a személyes adatok
közölhetők, illetve az ilyen adatközlés céljait, az
adatkezelés céljára vonatkozó korlátozásokat, az
adattárolás időtartamát és az adatkezelési
műveleteket,
valamint
egyéb
adatkezelési
eljárásokat, így a törvényes és tisztességes
adatkezelés biztosításához szükséges intézkedéseket
is, ideértve a IX. fejezetben meghatározott egyéb
konkrét adatkezelési helyzetekre vonatkozóan. Az
uniós vagy tagállami jognak közérdekű célt kell
szolgálnia, és arányosnak kell lennie az elérni kívánt
jogszerű céllal.
Nem csak az erre irányuló indítványok, de az ügy
uniós jogi vonatkozása okán is vizsgálta a Kúria az
EUB-hoz
fordulás
lehetőségét,
annak
szükségességét. Az EUMSZ 267. cikkében
meghatározott együttműködés keretében a nemzeti
bíróság feladata, hogy az ügy sajátos körülményeire
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tekintettel megállapítsa mind az előzetes
döntéshozatal szükségességét az ítélethozatalhoz,
mind pedig annak relevanciáját.
A GDPR [45] preambulum bekezdése többek
között arra is kitér, hogy ha az adatkezelésre az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
keretében kerül sor, vagy ha az közérdekű feladat
végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány
gyakorlásához szükséges, az adatkezelésnek az uniós
jogban vagy valamely tagállam jogában foglalt
jogalappal kell rendelkeznie. Ez a rendelet nem
követeli meg, hogy az egyes konkrét adatkezelési
műveletekre külön-külön jogszabály vonatkozzon.
Elegendő lehet az is, ha egyetlen jogszabály szolgál
jogalapul több olyan adatkezelési művelethez is,
amely
az
adatkezelőre
vonatkozó
jogi
kötelezettségen alapul, illetve amelyre közérdekből
végzett feladat ellátásához vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlásához van szükség. Az
adatkezelés célját is uniós vagy tagállami jogban kell
meghatározni. E rendeletnek a személyes adatok
kezelésének jogszerűségére vonatkozó általános
feltételeit ezen túlmenően ezek pontosíthatják, az
adatkezelő megjelölésére vonatkozó pontos
szabályokat, az adatkezelés tárgyát képező
személyes adatok típusát, az érintetteket, azokat a
szervezeteket, amelyekkel a személyes adatok
közölhetők, az adatkezelés céljára vonatkozó
korlátozásokat, az adattárolás időtartamát, valamint
egyéb, a jogszerű és tisztességes adatkezelés
biztosításához
szükséges
intézkedéseket
is
meghatározhatják.
Itt utal a Kúria az Infotv. 5. § (3) bekezdésének
rendelkezésére, mely szerint a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) és e) pontjában meghatározott
adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az
adatkezelés célját és feltételeit, az adatok
megismerhetőségét, az adatkezelő személyét,
valamint az adatkezelés időtartamát vagy
szükségessége időszakos felülvizsgálatát az
adatkezelést
elrendelő
törvény,
illetve
önkormányzati rendelet határozza meg. Vagyis
hazánkban nemcsak általában tagállami jog, hanem
kifejezetten törvény vagy önkormányzati rendelet
kell meghatározza a fenti adatok körét.
A GDPR 85. cikk (1) és (2) bekezdése értelmében
a tagállamok jogszabályban összeegyeztetik a
személyes adatok a rendelet szerinti védelméhez való
jogot a véleménynyilvánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való joggal, ideértve a személyes
adatok újságírási célból, illetve tudományos,
művészi vagy irodalmi kifejezés céljából végzett
kezelését is. A személyes adatok újságírási célból,
illetve tudományos, művészi vagy irodalmi kifejezés
céljából végzett kezelésére vonatkozóan a
tagállamok kivételeket vagy eltéréseket határoznak
meg a II. fejezet (elvek), a III. fejezet (az érintett
jogai), a IV. fejezet (az adatkezelő és az
adatfeldolgozó), az V. fejezet (a személyes adatok
harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek
részére történő továbbítása), a VI. fejezet (független
felügyeleti hatóságok), a VII. fejezet (együttműködés
és egységesség) és a IX. fejezet (az adatkezelés
különös esetei) alól, ha e kivételek vagy eltérések
szükségesek ahhoz, hogy a személyes adatok
védelméhez való jogot össze lehessen egyeztetni a

véleménynyilvánítás
szabadságához
és
a
tájékozódáshoz való joggal.
A GDPR [153] preambulum bekezdése szerint a
tagállamok jogának össze kell egyeztetnie a
véleménynyilvánítás és a tájékozódás – ideértve az
újságírói, a tudományos, a művészi, illetve az
irodalmi kifejezés – szabadságára vonatkozó
szabályokat a személyes adatok védelmére
vonatkozó, e rendelet szerinti joggal. Helyénvaló,
hogy a kizárólag a személyes adatoknak az újságírás,
a tudományos, a művészi vagy az irodalmi kifejezés
céljából végzett kezelése eltérés tárgyát képezze
vagy mentesüljön az e rendelet egyes
rendelkezéseiben szereplő követelmények alól, ha ez
ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok
védelméhez való jogot a véleménynyilvánítás
szabadságához és tájékozódáshoz való joggal
összeegyeztessék, amelyet a Charta 11. cikke
biztosít. Ez alkalmazandó különösen a személyes
adatok audiovizuális területen, valamint a
hírarchívumokban és sajtókönyvtárakban történő
kezelésére. Következésképpen a tagállamok
jogalkotási intézkedések elfogadásával határozzák
meg az ezen alapvető jogok közötti egyensúly
érdekében a szükséges kivételeket és eltéréseket. A
tagállamok kivételeket és eltéréseket fogadnak el az
általános elvek, az érintett jogai, az adatkezelő és
adatfeldolgozó, a személyes adatoknak harmadik
országokba vagy nemzetközi szervezetek részére
történő továbbítása, a független felügyeleti
hatóságok, az együttműködés és az egységes
alkalmazás, illetve az egyedi adatkezelési helyzetek
tekintetében. Ha ezek a kivételek vagy eltérések a
tagállamok között különböznek, az adatkezelőre
alkalmazandó tagállami jogot kell alkalmazni. A
véleménynyilvánítás szabadságához való jog minden
demokratikus
társadalomban
fennálló
jelentőségének figyelembevétele érdekében az e
szabadsághoz tartozó olyan fogalmakat, mint az
újságírás, tágan kell értelmezni.
Újságírási célból kivételek, eltérések tagállami
meghatározására nem került sor. Következésképpen
a jogalkotó szerint kivételek vagy eltérések nem
szükségesek ahhoz, hogy a személyes adatok
védelméhez való jogot össze lehessen egyeztetni a
véleménynyilvánítás
szabadságához
és
a
tájékozódáshoz való joggal. Pontosan a tagállami
hatáskör fenntartása okán született a GDPR 6. cikk
(2) bekezdése, ugyanakkor a magyar jogalkotó az
adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazásának
kiigazítása érdekében az (1) bekezdés e) pontjának
való megfelelés céljából nem vezetett be konkrétabb
rendelkezéseket,
amelyekben
pontosabban
meghatározza az adatkezelésre vonatkozó konkrét
követelményeket. A sajtó általi konkrét adatkezelési
műveletekre külön jogszabály nem született, az
Smtv. ilyen irányú módosítására nem került sor.
Ezáltal tagállami jogszabályban az sem került
meghatározásra, hogy az adatkezelés jogalapja
körében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontjában
foglalt közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat alatt mit értünk pontosan.
Az egyes fogalmak meghatározása kapcsán a
Kúria rámutat, az EUB ítélkezési gyakorlata
értelmében az uniós jog egységes alkalmazásának
követelményéből és az egyenlőség elvéből egyaránt
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az következik, hogy a jelentésének és hatályának
meghatározása érdekében a tagállami jogokra
kifejezett utalást nem tartalmazó uniós jogi
rendelkezést az egész Európai Unióban általában
önállóan és egységesen kell értelmezni, figyelembe
véve nemcsak annak kifejezéseit, hanem e
rendelkezés összefüggéseit és a kérdéses szabályozás
célját is, a tagállamokban használt minősítésektől
függetlenül (C-18/20. számú ítélet 32. pont).
A Kúria mindezek ismeretében arra a
következtetésre jutott, az e kérdésben történő
tagállami hatáskör fenntartása okán előzetes
döntéshozatali eljárás lefolytatása nem lehetséges.
A Kúria a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e)
pontjában foglalt jogalap kapcsán leszögezi, akkor
lehet jogszerűnek tekinteni az adatkezelést, ha az
adatkezelés közérdekű vagy az az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Az e feltételnek való megfelelést azonban nem lehet
általánosságban a sajtó tevékenységére értelmezni,
az ügy tárgya nem is általánosságban a gazdasági
újságírás adatvédelmi szempontú értékelése, hanem
azt mindig konkrétan, az egyes adatkezelés
vonatkozásában,
az
adatkezelés
célja
figyelembevétele mellett szükséges vizsgálni. A
Kúria ennek megfelelően kizárólag az Adatkezelés 1.
és Adatkezelés 2. kapcsán született sajtótermékek
körében tette vizsgálat tárgyává az I. rendű felperes
adatkezelői tevékenységét. Abból kell kiindulni, mi
az adatkezelés konkrét célja, ehhez kell megtalálni a
jogalapot, és vizsgálni annak közérdekűségét.
A Kúria a sajátos és egyedi körülmények
összességének értékelése során arra a megállapításra
jutott, hogy az Adatkezelés 1. és az Adatkezelés 2.
jogalapja helyesen a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja, jelen esetben az adatkezelés nem az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának
keretében
végzett
feladat
végrehajtásához volt szükséges és nem minősül
közérdekűnek.
A magyar jogban a közérdekűség fogalma
meghatározásra nem került. A Kúria utal arra,
támpontul szolgálhat az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény, amely kimondja,
hogy közhatalmi tevékenység különösen „a
jogszabályalkotási, az igazságszolgáltatási, az
ügyészi, a védelmi, a rendvédelmi, a külügyi és
igazságügyi
igazgatási,
a
közigazgatási
jogalkalmazói, a hatósági ellenőrzési és pénzügyi
ellenőrzési, a törvényességi felügyeleti és
ellenőrzési, az államháztartási, európai uniós és
egyéb nemzetközi támogatás elosztásáról való
döntési tevékenység”.
Ez a meghatározás azonban még nem elegendő a
GDPR. 6. cikk (1) bekezdés e) pontjában foglaltak
értelmezéséhez.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontjának
második fordulata szerinti közhatalom gyakorlása
közvetlenül jogszabályhoz kötött, ami azt jelenti,
jogszabály hozza létre a közhatalmi szervezetet,
jogszabály ruházza fel cselekvési hatáskörrel, és
jogszabály rögzíti az elérendő célokat is, amelyek
érdekében a tevékenységét kifejti. Ezt a GDPR is
megerősíti, amikor kimondja: a közhatalmi
jogosítvány
gyakorlásához
szükséges
adatkezelésnek az uniós jogban vagy valamely
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tagállam
jogában foglalt jogalappal
kell
rendelkeznie. A közhatalmi szervek feladataik
ellátása során végzett adatkezelésük esetében
azonban nem alkalmazhatják a jogos érdek jogalapot.
Az
adatkezelő
közfeladatait
meghatározó
jogszabályi rendelkezéseken alapuló adatkezelés
jogalapja tehát a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e)
pontja.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja második
fordulatának alkalmazásához szükséges közhatalmi
hatáskörrel az I. rendű felperes nem rendelkezett, így
ebből eredő feladatellátásra és ahhoz szükséges
adatkezelésre nem kerülhetett sor.
Hangsúlyozni kell azt is, hogy a sajtó
tevékenysége rendkívül szerteágazó a politikai
híradástól kezdődően egészen a sport-, a
tudományos, a közéleti, de a pletykatartalomig is. Az
újságírói
tevékenység eltér
minden más
tevékenységtől. Az egyes sajtótermékeket nem lehet
egyazon mérce alapján minősíteni. Az adatkezelések
sokfélesége okán, a Kúria megítélése szerint
elengedhetetlen az adott tevékenységre vonatkozó
ágazati jogszabályok – az Infotv. alapján törvény
vagy önkormányzati rendelet – vizsgálata ahhoz,
hogy megállapítsuk, közérdekű tevékenységről vane szó. Ilyen tagállami törvényre az I. rendű felperes
maga is hivatkozott, ezáltal helytálló volt az Smtv.
10. §-ának e körben történő vizsgálata.
A Kúria Magyarország Alaptörvénye 28.
cikkének jogértelmezésre adott iránymutatására is
figyelemmel volt, miszerint a bíróságok a
jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét
elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel
összhangban értelmezik. A jogszabályok céljának
megállapítása során elsősorban a jogszabály
preambulumát, illetve a jogszabály megalkotására
vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell
figyelembe venni. Az Alaptörvény és a jogszabályok
értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan
észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és
gazdaságos célt szolgálnak.
Az Smtv. 10. §-a kimondja, hogy mindenkinek
joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a
helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről,
valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet
tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. A
médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors,
pontos tájékoztatás ezen ügyekről és eseményekről.
Ez a rendelkezés összhangban áll az Alaptörvény
IX. cikk (2) bekezdésében foglaltakkal, amely szerint
Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és
sokszínűségét,
biztosítja
a
demokratikus
közvélemény kialakulásához szükséges szabad
tájékoztatás feltételeit.
A hivatkozott jogszabályi rendelkezés a
tájékozódáshoz való jogot deklarálja, ugyanakkor a
tájékoztatási kötelezettség előírása nem keletkeztet
konkrét kötelezettséget az egyes médiatartalomszolgáltatókra.
A Kúria megítélése szerint az Adatkezelés 1. és
Adatkezelés 2. eredményeként létrejött ún.
gazdaglisták fenti jogszabályhelyek alapján nem
minősülnek közérdekűnek és azok nem az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében készültek még azzal együtt
sem, hogy azok közpénzek felhasználására
vonatkozó adatokat is tartalmaznak. A legnagyobb
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családi vállalkozások és a leggazdagabb magyarok
listájának összeállítását tartalmazó kiadvány
elkészítése nem közfeladat, nem közérdekű
tevékenység.
A felek által felhívott alkotmánybírósági
döntések értelmezése sem arról szól, hogy az I. rendű
felperes tevékenysége jogszabályban meghatározott
közérdekű tevékenység, hanem arról ad számot,
hogy az kapcsolódik az Alaptörvényben
meghatározott tájékoztatáshoz és tájékozódáshoz
fűződő alapjoghoz, ami nem vitatott. Az
Alkotmánybíróság
gyakorlatában
a
véleménynyilvánítás jogának kitüntetett helye volt
mindig is az alapjogok rendszerében. A
véleményszabadság érvényesülése a demokrácia, a
nyitott társadalom előfeltétele. Az Alkotmánybíróság
vélemény-, sajtó- és szólásszabadsággal kapcsolatos
gyakorlata több ízben utalt e jogok mögött álló
értékre: a kommunikációs jogok érvényesülése révén
alakul ki és marad fönn a demokratikus közvélemény
[30/1992. (V. 26.) AB határozat, a továbbiakban:
ABh1]. Az Alaptörvény e szabadságjogok
deklarálásakor megismétli az alkotmánybírósági
határozatokban
visszatérő
megfogalmazást:
„Magyarország
biztosítja
a
demokratikus
közvélemény kialakulásához szükséges szabad
tájékoztatás feltételeit.”
A 3/2015. (II. 2.) AB határozat rendelkezése
szerint a közéleti véleménynyilvánítás fokozott
védelme nemcsak a közügyekben megfogalmazott
értékítéletekre, hanem a közügyek körébe tartozó
tényállításokra is vonatkozik. A közügyekkel
kapcsolatos tények, információk közlésének fokozott
védelme kiváltképp vonatkozik a sajtó működésére,
mivel a sajtónak alkotmányos küldetése, hogy a
közügyek alakulására befolyással lévő történéseket,
körülményeket, összefüggéseket feltárja, és a
nyilvánosság tudomására hozza. A média szabad
tájékoztató tevékenysége a modern demokratikus
nyilvánosság legfontosabb alkotóeleme, ezért
központi jelentősége van annak, hogy a sajtó
bizonytalanság, megalkuvás és félelem nélkül
láthassa el ezt a feladatát. Ez nem azt jelenti, hogy a
sajtó
tájékoztató
tevékenységére
ne
vonatkozhatnának törvényi előírások – ilyen
előírásokat az Alkotmánybíróság már több esetben
alkotmányosnak talált (lásd 1/2007. (I. 18.) AB
határozat, illetve 3096/2014. (IV. 11.) AB határozat)
–, de ezek megalkotásakor és értelmezésekor mindig
úgy kell eljárni, hogy a sajtó alkotmányos
küldetésének teljesítését, a közérdeklődésre számot
tartó információk közzétételét ne akadályozzák vagy
hátráltassák.
Következésképpen a sajtó feladata az
Alaptörvényben védett alkotmányos alapjogok
biztosítása, ez pedig szükségszerűen maga után vonja
az adatkezelést is. Azonban ezek a rendelkezések
nem határozzák meg a sajtó adatkezelési jogcímét.
A Kúria szerint a jogos érdek mint jogalap az
információk közzétételét nem akadályozza vagy
hátráltatja, ellenben a véleménynyilvánításhoz és
tájékoztatáshoz való jog mellett megjelenő
személyes adatok védelmét garanciálisan biztosítja.
A 7/2014. (III. 7.) AB határozat megállapításai
szerint a sajtó – tevékenységének egyre összetettebb
és szerteágazóbb jellege mellett is – mindenekelőtt a
véleménynyilvánításnak, a véleményformálásnak és

a
véleményalkotáshoz
nélkülözhetetlen
információszerzésnek az eszköze. A szólásszabadság
kitüntetett jellege e tekintetben a sajtószabadságra is
vonatkozik, és vonatkozik rá a szabadság kettős
igazolása is: a sajtószabadság jelentőségét a
szubjektív alapjog és a demokratikus közvélemény
alkotmányos intézménye egyaránt igazolja. Az
Alaptörvény IX. cikkének (2) bekezdése ennek
megfelelően a sajtószabadság elismerése mellett a
demokratikus
közvélemény
kialakulásához
szükséges
szabad tájékoztatás feltételeinek
biztosításáról is rendelkezik.
Az
Alkotmánybíróság
e
döntésében
hangsúlyozza, hogy a szólás- és sajtószabadság
kétféle igazolása és tartalma, azaz az egyéni
önkifejezésre fókuszáló alanyi, valamint a
demokratikus közvéleményt középpontjába állító
intézményi oldal nem versengő, még kevésbé
egymást gyengítő érvek, hanem egymást
kölcsönösen kiegészítő és támogató alkotmányos
szempontok. Előfordulhat, hogy hol az egyik, hol a
másik oldal kerül előtérbe, de összességében – és
egyes alkotmányjogi kérdéseknél egészen konkrétan
is – erősítik egymást. Egyértelműen ilyen
alkotmányjogi kérdésnek minősül a szólásszabadság
és a közéleti szereplők személyiségvédelme
kollíziójának problémája.
A szólásszabadság kitüntetett szerepe azzal jár,
hogy egyrészt csak kivételes jelleggel kell engednie
a korlátozására felhozott más jogokkal, illetve
alkotmányos értékekkel szemben, másrészt a szabad
véleménynyilvánítást
korlátozó
törvényeket
megszorítóan kell értelmezni. „A vélemény
szabadságával szemben mérlegelendő korlátozó
törvénynek nagyobb a súlya, ha közvetlenül másik
alanyi alapjog érvényesítésére és védelmére szolgál,
kisebb, ha ilyen jogokat csakis mögöttesen, valamely
»intézmény« közvetítésével véd, s legkisebb, ha
csupán valamely elvont érték önmagában a tárgya
(pl. a köznyugalom)”. A korlátozásnál is
figyelemmel kell lenni a szólásszabadság kettős,
egymást erősítő igazolására, azaz a jogalkotónak „a
véleménynyilvánítási
szabadság
alkotmányos
határait úgy kell meghatároznia, hogy azok a
véleményt nyilvánító személy alanyi joga mellett a
közvélemény kialakulásának, illetve szabad
alakításának
a
demokrácia
szempontjából
nélkülözhetetlen érdekét is figyelembe vegyék”. A
sajtószabadságra
szintén
vonatkoznak
a
szólásszabadság korlátozásánál irányadó tételek,
azzal együtt, hogy azoknak a sajtó működésének
sajátosságaihoz igazodva kell érvényesül (ABh1).
Az Alkotmánybíróság döntéseinek adatvédelmi
szempontú vizsgálata is az egyes jogos érdekek
összevetésének szükségességét vetik fel, amelynek
során a sajtószerv alapjogi kollíziót is végez.
Megjegyzi a Kúria, az I. rendű felperes azon
felülvizsgálati érve, hogy a Charta 8. cikkét kibontó
GDPR nem ronthatja le a sajtószabadság védelmi
szintjét téves, mivel a Charta a korábban kifejtettek
szerint védi a magánélethez való jogot és kiemelten a
személyes adatokat. Alapjogok konkurálnak
egymással, a kollíziót fel kell oldani. Mindemellett a
jogos érdek mint jogalap jelen esetben nem
korlátozza a sajtószabadságot, a megfelelő eljárás
lefolytatását követően az I. rendű felperesnek
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lehetősége van jogszerű adatkezelést végeznie. A
tevékenysége nem lehetetlenül el.
Érdekmérlegelés
A GDPR [4] preambulum bekezdés értelmében a
személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút
jog, azt az arányosság elvével összhangban, a
társadalomban betöltött szerepének függvényében
kell figyelembe venni, egyensúlyban más alapvető
jogokkal. Ez a rendelet minden alapvető jogot
tiszteletben tart, és szem előtt tartja a Chartában
elismert és a Szerződésekben rögzített szabadságokat
és elveket, különösen ami a magán- és a családi élet,
az otthon és a kapcsolattartás tiszteletben tartásához
és a személyes adatok védelméhez, a gondolat-, a
lelkiismeretés a vallásszabadsághoz,
a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódás
szabadságához, a vállalkozás szabadságához, a
hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz,
és a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséghez való
jogot illeti.
Valamennyi adatkezelés az érintett információs
önrendelkezési jogára hatással van, mivel annak
körülményeit az adatkezelő alakítja ki. Mind a
Chartában, mind az EUMSZ-ben, mind pedig
Magyarország Alaptörvényében rögzített jogot vagy
szabadságot érinthet. Így az egyértelműen hatással
lehet az érintettek magánszférához való jogára, a
családi élet, az otthon és a kapcsolattartás tiszteletben
tartásához való jogára, de ugyanúgy akár a jóhírnév
védelméhez fűződő jogra is. Ebből fakadóan az
érdekmérlegelés körében az adatkezelőnek fel kell
térképeznie, hogy milyen elvárásokat támaszthat az
érintett az adatkezeléssel szemben. Ez valósul meg
az előzetes érdekmérlegelés során, valamint további
figyelembe veendő körülmény, hogy a személyes
adatok kezelésére a lehető legrövidebb ideig kerüljön
sor és ezen személyes adatokhoz csak a legszűkebb
személyi kör férjen hozzá.
A jogos érdek fennállta esetén annak az
adatkezelő általi precíz és indokolt alátámasztása is
szükséges.
A jogos érdek mint jogalap esetén az
adatkezelőnek ki kell választania azt, hogy mely
célból, meddig és milyen adatokat kezel, milyen
garanciális intézkedéssel biztosítja, hogy az
adatkezelés csak szükséges mértékben és arányosan
korlátozza az érintettek jogait és szabadságát. Az
érdekmérlegelés elvégzését az adatkezelőnek
igazolni tudnia kell, amely az elszámoltathatóság
elvéből [GDPR 5. cikk (2) bekezdés] fakad. Ebben
az esetben az adatkezelőnek érdekmérlegelést kell
elvégeznie, amely bemutatja, hogy miért írja felül az
adatkezelő jogos érdeke az érintettek jogait.
A Kúria kiemeli, mindig az adott konkrét
helyzetre, tevékenységre vonatkozóan kell vizsgálni
a jogos érdeket és azt, hogy szükséges-e az
adatkezelés a cél eléréséhez, avagy vannak-e olyan
alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával a
tervezett cél adatkezelés nélkül, illetve kevésbé
korlátozó eszközökkel szintén megvalósítható.
Ezt követően történik az érdekek, elvárások
felmérése és az érintettekre gyakorolt hatás
elemzése. Az, hogy a személyes adatát valakinek
kezelik és ez nem sérelmes rá nézve, még nem jelent
megfelelő mérlegelést, vagyis azt, hogy az
adatkezelő az érintett szempontjait, érdekeit,

1097
alapvető jogait és szabadságait teljes körűen
figyelembe vette. Jelen ügyben az előbbiek
összevetése szempontjából releváns kérdés az, hogy
milyen kedvezőtlen és kedvező hatással jár az
adatkezelés az érintettek magánszférájára. Az
érdekmérlegelés alkalmazása tehát mindig együtt jár
azzal a követelménnyel, hogy az adatkezelőknek kell
gondoskodniuk
meghatározott
garanciák
beépítéséről.
Végezetül meg kell határozni, hogy miért
korlátozza arányosan az adatkezelő vagy harmadik
fél jogos érdeke az érintettek jogait.
Tény, hogy az Adatvédelmi Munkacsoportot
felváltotta az Európai Adatvédelmi Testület, azonban
a munkacsoport ajánlásai támpontul szolgálnak
azokban a kérdésekben, amelyek a korábbiakhoz
hasonlóan kerültek szabályozásra azzal a
megjegyzéssel, hogy az ajánlás nem minősül uniós
jogszabálynak, annak kötőereje nincs.
Alaptalan az I. rendű felperes azon érvelése, hogy
az érdekmérlegelést a jogalkotó már maga elvégezte.
Az Infotv. 3. § 6. pontjának megfelelően a Ctv. 10. §
(2) bekezdésében meghatározott teljes körű
nyilvánosság a cégadatok körében nem értelmezhető
úgy, hogy bárkinek bármilyen célból teljes körű
felhatalmazást biztosítana a nyilvános cégadatok
kezelésére vonatkozóan. Valamely személyes adat
jogszerűen történt nyilvánosságra hozatala nem teszi
jogszerűvé az előzőekben felsorolt kritériumok
nélkül a további adatkezelést, ezeknek az adatoknak
a gyűjtését, felhasználását. Ez a jogértelmezés a
célhoz kötött felhasználás elvébe is ütközne. Fontos
hangsúlyozni, személyes adatot kezelni csak
meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, a
céllal összeegyeztethető módon lehet. Vagyis
önmagában az, hogy a II–IV. rendű felperesek
érdekeltségébe tartozó cégadatok a Ctv. által bárki
által megismerhető közérdekből nyilvános adatok,
még nem jelenti azt, hogy az ebből megismerhető
személyes adataik bármilyen célból, korlátozás
nélkül kezelhetőek. Az adatkezeléssel érintett adatok
személyes adat minőségüket megtartják.
A jogos érdekek összevetésének az I. rendű
felperes nem tett maradéktalanul eleget.
Felsorakoztatta a jogos érdekeit, azt azonban
igazolhatóan nem vetette össze az érintettek olyan
érdekeivel, alapvető jogával és szabadságával,
melyek a személyes adatok védelmét szükségesség
teszik. Az érdekmérlegelés és erről az érintettek
tájékoztatása azt biztosítja, hogy az adatkezelő a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló jogos
érdekét és ekként adatkezelésének jogalapját
megfelelően alátámassza.
Jogszerűen állapította meg az elsőfokú bíróság,
hogy a teljes körű érdekmérlegelés hiányában a jogos
érdek fennállhat, azonban az annak megállapításához
szükséges adatkezelői aktív tevékenység elvégzése
nem igazolható. Az érdekmérlegelést az adatkezelést
megelőzően kell elvégezni. Nem szolgálhat
kimentésül az I. rendű felperes infrastrukturális
hátterének, anyagi- és humánerőforrásainak nem
megfelelő volta.
Hangsúlyozni kell, az I. rendű felperest a perrel
érintett sajtótermékek elkészítésében a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdek
megállapításához
szükséges
érdekmérlegelés
elvégzése nem akadályozza, a sajtószabadság
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megvalósításához szükséges feladatainak ellátása
nem lehetetlenül el, számára aránytalan terhet nem
jelenthet, mivel az több hónapos előkészítő munka
eredménye.
A Kúria a II–IV. rendű felperesek felülvizsgálati
kérelmében foglaltak kapcsán vizsgálta az
adatkezelés célját, a megjelent sajtótermékek
minősítését. Az alperes és a II–IV. rendű felperesek
szerint az adatkezelések „pletykaéhséget” kielégítő
sajtótermékek megjelenését szolgálták, míg az I.
rendű felperes és az elsőfokú bíróság akként foglalt
állást, hogy az üzleti -gazdasági újságírás körébe
tartozó sajtótermékek megjelenése a szócikkeken
keresztül hozzátett a sajtó közéleti „őrkutya”
szerepköréhez.
A sajtó funkciójának egyik értelmezése szerint a
média „őrkutyaként” áll a hatalmat gyakorlók felett.
A családi vállalkozás piaci szegmensében elért
sikeréhez kapcsolódó állami támogatások közlése, a
vállalkozás jövőbeni fejlődésének az MNB
hitelprogramja segítségével történő előrevetítése a
gazdasági újságírás része. A közvélemény
tájékoztatása a közpénzeknek a magánvállalkozások
fejlesztése érdekében történő felhasználásáról –
ezáltal a magyar gazdaság és társadalom
fejlődésének, mint legitim célnak az elősegítéséről –
a sajtó „őrkutya” azaz a „nyilvánosság őre”
szerepköréhez
tartozik,
ugyanakkor
a
legtehetősebbeket
tartalmazó
gazdaglista
összeállítása a pletykaéhséget kielégítő újságírás
körébe is sorolható. Élesen ezekben a
sajtótermékekben a két funkció nem válaszható
külön, azok együttesen jelen vannak.
Az I. rendű felperes által is megjelölten a
véleménynyilvánítás és a tájékozódáshoz való jog,
mely adatvédelmi cél az egyes jogos érdekek
összevetése kapcsán bír jelentőséggel.
Az alapelveknek a személyes adatok kezelése
során – az adatkezelő személyétől, az adatkezelés
jellegétől, az érintett esetleges akaratától,
nyilatkozatától vagy bármilyen más körülménytől
függetlenül – folyamatosan érvényesülniük kell. A
Kúria e tekintetben hangsúlyozza, az adatkezelés
céljának meghatározása kiemelkedik az elvek közül,
figyelemmel arra, hogy annak meghatározása
előfeltétele
kell
legyen
az
adatkezelés
megkezdésének.
„Az
információs
önrendelkezési
jog
gyakorlásának feltétele és egyben legfontosabb
garanciája a célhoz kötöttség, ami azt jelenti, hogy
személyes adatot feldolgozni csak pontosan
meghatározott és jogszerű célra szabad. Az
adatfeldolgozásnak minden szakaszában meg kell
felelnie a bejelentett és közhitelűen rögzített célnak.
A célhoz kötöttségből következik, hogy a
meghatározott cél nélküli, „készletre” történő, előre
nem meghatározott jövőbeni felhasználásra való
adatgyűjtés és tárolás alkotmányellenes” [15/1991.
(IV. 13.) AB határozat, 3110/2013. (VI. 4.) AB
határozat, 2396/2021. AB határozat]. A célhoz
kötöttség alapelve csak akkor érvényesül, ha a cél
konkrétan meghatározott, a túl homályos, általános
adatkezelési cél nem megfelelő. Az I. rendű felperes
a hatósági eljárás és a bírósági eljárás során
különböző célokat jelölt meg. Ugyanakkor a II–IV.
rendű felperesekkel folytatott levelezés tartalmából –
mely tájékoztatásnak ki kell terjednie a célra is –

megállapítható, hogy adatkezelése célja a
véleménynyilvánítás és a tájékozódáshoz való jog
biztosításán túl a legnagyobb magyar családi
vállalkozásokat és a leggazdagabb magyarokat
tartalmazó kiadvány elkészítése volt.
A II–IV. rendű felperesek nem közszereplők,
ezért az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdésében és
IX. cikk (4) bekezdésében foglalt alapjogaik
korlátozása szűk körben lehetséges, így feltétlenül
vizsgálni szükséges a kezelt személyes adataik
jellegét, az adatkezelés célját, szükségességét és
arányosságát.
Az EUB gyakorlata is azt követi, a magánélet
tiszteletben tartásához való alapvető jog védelme
uniós szinten megköveteli, hogy a személyes adatok
védelme alóli kivételek és e védelem korlátozásai a
feltétlenül szükséges határokon belül maradjanak
(Tele2 Sverige és Watson és társai ítélet, C-203/15 és
C-698/15, 96. pont; Puškár ítélet, C-73/16, 112.
pont).
A személyes adatok védelméhez való jog – mint
információs önrendelkezési jog – korlátozható.
Az Alaptörvény I. cikkének (3) bekezdése szerint
alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy
valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a
feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt
céllal arányosan, az alapvető jog lényeges
tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. Az
alapjog-korlátozásnak ez a tesztje mindenekelőtt a
jogalkotót kötelezi, ugyanakkor hatáskörükhöz
igazodva a jogalkalmazókkal szemben is
alkotmányos követelményt fogalmaz meg. E
követelményből – az Alaptörvény 28. cikkére is
tekintettel – a bíróságoknak az a kötelezettsége
adódik, hogy ha olyan jogszabályt értelmeznek,
amely valamely alapjog gyakorlását korlátozza,
akkor a jogszabály engedte értelmezési mozgástér
keretein belül az érintett alapjog korlátozását
kizárólag a szükséges és arányos mértékű
beavatkozás szintjére szorítsák [3/2015. (II. 2.) AB
határozat [21] bekezdés].
A Kúria utal a Pfv.IV.20.096/2018/5. számú
döntése
indokolásának
[14]
bekezdésében
foglaltakra, amely szerint, ha az érintett személy nem
is minősül közszereplőnek, a gazdasági életben való
részvétele, vagyonosodása, a közpénzt és
közbeszerzést érintő ügyek kapcsán személye
közérdeklődésre tarthat számot, a közügyeket érintő
témákban a tűrési kötelezettségének határai
tágabbak, elérik a közszereplőkhöz hasonló
mértéket.
A jogos érdekek összevetése kapcsán kiemelt
jelentősége van annak, hogy az adatkezelések
kizárólag a II–IV. rendű felperesek gazdasági–üzleti
életben elért személyes adatainak kezelésére
korlátozódtak, az adatkezelések a családi- és
magánéletükkel nem álltak összefüggésben. Az I.
rendű felperes a Ctv., a Vagyontv. és az Infotv.
felhívott rendelkezései alapján közérdekből
nyilvános személyes adatokból szerzett információt
feldolgozva
határozta
meg
vagyonukat.
Megállapíthatóan, az adatkezelés a GDPR 5. cikk (1)
bekezdésének b)–e) pontjaiban foglalt alapelvekkel
összhangban a szükséges és arányos értéket nem
lépte túl. A II–IV. rendű felperesek magánélethez
fűződő joga nem sérült, az adatkezelés csak a
gazdasági–üzleti tevékenységüket érintette. Az
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adatkezelések és a sajtótermékekben megjelenített
tényadatok negatív értékítéletet nem közvetítettek.
Tiltakozás joga
A GDPR 21. cikkének (1) bekezdése értelmében
az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f)
pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Mindez azt jelenti, ha a jogos érdek a jogalap, a
GDPR alapján az érintett élhet tiltakozási jogával.
Miután széleskörű mérlegelési szabadsága van az
adatkezelőnek, éppen ezért az érintett tiltakozáshoz
való joga az információs önrendelkezési jog,
valamint a vele szemben álló érdekek érvényesítése
közötti egyensúly megteremtését szolgáló egyik
jogvédelmi és jogorvoslati eszköz. Az adatkezelő
ebben az esetben is bizonyítja, hogy az érintett
érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival
szemben az ő kényszerítő erejű jogos érdeke
elsőbbséget élvezhet (GDPR [69] preambulum
bekezdés).
A jogosultság az érintettnek az érdekmérlegelés
eredményének bemutatását követően lehetőséget
biztosít arra, hogy tiltakozni tudjon a személyes
adatai további kezelése ellen.
Az érintett nem köteles megjelölni azt a saját
helyzetével kapcsolatos okot, amelyre a kérelmét
alapozza. Azonban ennek hiányában, ha nem fejti ki
önkéntesen, kellő részletességgel a tiltakozásának az
okát, az adatkezelő nem tudja elvégezni az egyedi
érdekmérlegelést, csak a korábbi érdekmérlegelés
eredményét tudja felmutatni.
Azt vizsgálja ebben az esetben az adatkezelő,
hogy az érintettnek a tiltakozási jog során általa
megjelölt érdekeivel, jogaival szemben az ő jogos
érdekei továbbra is elsőbbséget élveznek-e. Fontos
azt is hangsúlyozni, hogy a mérlegelés és a
bizonyítási teher elsődlegesen az adatkezelőre hárul,
aki köteles minden tényezőt kellő súllyal figyelembe
venni, vagyis az általa hivatkozott okoknak minden
esetben relevanciával kell bírniuk egy vizsgálat
során.
Mindezek ismeretében a Kúria megállapította,
hogy a II–IV. rendű felperesek tiltakozása folytán
hivatkozott
társadalmi
megítélést,
negatív
értékítéletet, magánéletre való negatív hatásokat,
befolyásokat értékelnie kellett volna az I. rendű
felperesnek. Mint adatkezelőnek meg kellett volna
vizsgálnia, hogy az érintettek magánszféráját
kevésbé
korlátozó
eszköz,
módszerek
alkalmazhatóak-e és, hogy a jogos érdeke megelőzie ezek ismeretében is az érintettek érdekeit, alapvető
jogait, szabadságait.
E vizsgálat hiányában is azonban a Kúria
megítélése szerint a II–IV. rendű felperesek olyan
érvet nem hoztak fel, amely adataik törlését
eredményezhette volna.
A tiltakozáshoz való jogról szóló tájékoztatást
kötelező jelleggel írja elő a GDPR 14. cikk (2)
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bekezdés c) pontja. Önmagában pedig az, hogy a
törlés, mint adatkezelési művelet alól vannak
rendeleti kivételek, nem mentesíti a tájékoztatás
kötelezettsége alól az adatkezelőt.
Tájékoztatás
A GDPR 14. cikke többek között kimondja, ha a
személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg
– ami jelen esetben fennáll – az adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a) az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és
elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van
ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja,
valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek
kategóriái.
Mindemellett a tájékoztatási kötelezettség
kiterjed a személyes adatok tárolásának időtartamára,
vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjaira, jelen esetben az
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeire. Az
adatkezelőnek tájékoztatnia kell az érintetteket arról
a jogukról, hogy kérelmezhetik a rájuk vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
és tiltakozhatnak a személyes adatok kezelése ellen.
Szintén ki kell terjednie a tájékoztatásnak a
felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának
jogára és a személyes adatok forrására.
Az érdekmérlegelés értelmében az érintetteknek
egyedi tájékoztatást kellett volna kapniuk a GDPR
14–15. cikkeiben foglaltakról. A tájékoztatások
azonban nem terjedtek ki az GDPR 14. cikk (1)
bekezdés a), b) és d) pontjaiban (az Adatkezelés 1.
tekintetében továbbá a c) pont második
fordulatában), (2) bekezdés c), e) és f) pontjaiban
foglaltakra. Úgyszintén elmaradt az érintettek
tájékoztatása a 15. cikk (1) bekezdés b), e), f) és g)
pontjaiban foglaltakról.
A Forbes honlapján közzétett általános
adatkezelési tájékoztatóban szereplő érintetti
jogérvényesítési lehetőségek egyértelműen nem
pótolják a GDPR 14–15. cikkeiben foglaltakat,
azonban rámutat a Kúria, a honlapon elhelyezett
adatvédelmi tájékoztató az érdekmérlegelés körében
az egyéni tájékoztatás mellett figyelembe vehető, ha
az adatkezelő arra igazolhatóan felhívja az érintettek
figyelmét. Erre jelen esetben nem került sor, továbbá
annak tartalma is megtévesztő, mivel az kizárólag a
felhasználók által a honlapon önkéntesen, a társaság
által nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében
megadott személyes adatok kezelésének elveit
tartalmazza.
Megjegyzi a Kúria, a támadott határozat alapja a
téves jogalap megjelölése mellett az érdekmérlegelés
elvégzésének és a tájékoztatási kötelezettségének a
hiányossága volt. Azonban a GDPR 14. cikk (5)
bekezdése a tájékoztatási kötelezettség alóli
kivételeket fogalmaz meg. E körben azt is, ha a
szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényelne vagy komolyan veszélyeztetné
az adatkezelés céljainak elérését.
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A felülvizsgálattal érintett kiadványok időszakos
jellege, az azokat megelőző több hónapos munka,
hosszas előkészítés, a felek között folytatott
levelezgetések ezt nem támasztják alá, azonban más
sajtótermék esetében hivatkozási alap lehet.
Fontos azonban, hogy ezekben az esetekben is az
adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia
– az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is
ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és
jogos érdekeinek védelme érdekében.
Profilalkotás
A GDPR 4. cikkének 4. pontja értelmében a
profilalkotás a személyes adatok automatizált
kezelésének bármely olyan formája, amelynek során
a személyes adatokat valamely természetes
személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére,
különösen
a
munkahelyi
teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi
állapothoz,
személyes
preferenciákhoz,
érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez,
tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
Következésképpen a profilalkotás nem más, mint
egy automatizált, egyedi döntési mechanizmus,
olyan adatkezelési művelet, amely arról szól, hogy az
adatkezelő a felhasználó személyiségéről, annak
számára jelentőséggel bíró részéről alkot egy képet.
Ezt követően a levont következtetésből az
adatgyűjtés irányultságától függően felvázolható
valamely tulajdonsága, viselkedése.
Azt, hogy az adatkezelés során a GDPR 4.
cikkének 4. pontjában meghatározott profilalkotás
nem történt, a felülvizsgálati kérelmekben a felek
már nem vitatták. Az I. rendű felperes azt kizárólag a
bírság
összegének
meghatározása
körében
sérelmezte.
A Kúria rámutat, ez a tény a tájékoztatási
kötelezettség egészének elmulasztására nem hatott
ki, a határozatból megállapíthatóan az alperes a
bírságkiszabás jogalapja vagy összegszerűsége
körében a profilalkotást nem értékelte, az a
döntésének
jogszerűségét
érdemben
nem
befolyásolta.
Pontosság
A GDPR 5. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint a
személyes adatok kezelésének pontosnak és szükség
esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az
adatkezelés
céljai
szempontjából
pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
helyesbítsék.
A GDPR 18. cikk (1) bekezdés a) pontja
értelmében amennyiben az érintett vitatja a
személyes adatok pontosságát, akkor a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi,
hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát.
A pontosság alapelve biztosítja, hogy az
adatkezelő figyelemmel legyen arra, hogy az általa
kezelt adatok a valóságnak megfelelő, helyes, teljes
adatok legyenek. Ha ennek nem felel meg az
adatkezelés, az érintett élhet a helyesbítés jogával is.
A II. rendű felperes neve, a II–IV. rendű
felperesek családi neve, az érdekkörükbe tartozó
vállalkozás neve pontossága nem vitatott.

Ugyanakkor családi vállalkozásuk értéke már egy
becsült érték, csakúgy, mint a II–IV. rendű felperesek
vagyonának értéke.
Kiemeli a Kúria, az I. rendű felperes elküldte a
II–IV. rendű felperesek részére a módszertana által
készített vagyon- és értékbecslést. Minden esetben
visszajelzést is kért tőlük és kérte, ha szükséges
pontosítsák az adatokat. A sajtótermékekben
megjelent becslések egy újságírói elemzés
eredményeképpen születettek, ennek a becsült
összegnek a vagyon tényleges összegétől való
eltérésének mértéke nem állapítható meg anélkül,
hogy azt az érintettek pontosan megjelölnék.
A nyilvános cégadatokból előállított adatok, tehát
az I. rendű felperes következtetésének helyessége az
érintettek által cáfolható lett volna, amelyet azonban
a II–IV. rendű felperesek nem tettek meg, a családjuk
vagy a II. rendű felperes leggazdagabbak körébe
tartozásának téves voltát nem is állították, e vagyon
becsült összegétől való eltérést nem határozták meg.
Mindazonáltal az adatok pontosságának a
követelménye jogot keletkeztet az érintett részére
arra, hogy a személyes adatainak a helyesbítését
kérje. A GDPR [39] preambulum bekezdése is
rögzíti, hogy a pontatlan személyes adatok
helyesbítése érdekében minden észszerű lépést meg
kell tenni. A személyes adatok vonatkozásában ez azt
jelenti, hogy az adatkezelés céljához viszonyítva a
személyes adatok ne legyenek töredékesek, azok
pontosak legyenek.
Adatok korlátozása, törlése
A GDPR 17. cikk (1) bekezdés d) pontjában
foglaltak szerint az érintett jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az
adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje, ha az adatkezelés
jogellenesen történt.
Az érintett – elhatározása szerint – nyújthat be
kérelmet az adatok törlése iránt, ugyanakkor köteles
nyilatkozni arról is, hogy milyen, a GDPR-ban
foglalt indokok alapján kezdeményezi személyes
adatai törlését. E körben a II–IV. rendű felperesek a
jogellenes adatkezelést jelölték meg. Azonban
vannak olyan helyzetek, amelyek a törléshez való jog
negatív feltételeit jelentik, ami azzal a
következménnyel jár, hogy a törlést annak ellenére
nem kell végrehajtani, hogy annak egyéb, pozitív
feltételei fennállnak.
A GDPR 17. cikk (3) bekezdés a) pontja
kimondja, az (1) bekezdés nem alkalmazandó,
amennyiben az adatkezelés a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából szükséges.
A szabad véleménynyilvánításhoz való jog a
demokratikus jogállam kiemelt alapértéke, amely
szavatolja, hogy az egyén a gondolatait, véleményét
szabadon megfogalmazza és kifejtse, hozzájárul
különböző nézetek és eszmék szabad áramlásához. A
szabad véleménynyilvánítás a „fejlődni képes és
valóban eleven társadalom létezésének alapfeltétele”
[ABh1].
A véleménynyilvánítás szabadsága e körben
magában foglalja a tájékozódáshoz való jogot, az
információk átadásának szabadságát, de felöleli a
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sajtószabadságot, a közérdekű és közérdekből
nyilvános adatok megismerésének, terjesztésének
jogát, vagyis a teljes információ szabadságot. Ezen
információk törlésének korlátlan lehetősége
kiüresítené és sértené e jogosultságokat. Éppen ezért
a
véleménynyilvánítás
szabadsága
és
a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása, valamint a
törléshez való jog között megfelelő egyensúlyt kell
teremteni, ennek biztosítása pedig a nemzeti
bíróságokra és hatóságokra hárul (C-360/10. ítélet
[46] bekezdés).
A véleménynyilvánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való jogot mint adatkezelési célt az I.
rendű
felperes
kifejezetten
megjelölte,
következésképpen az érintettek személyes adatai
törlésére jelen esetben nem kerülhetett sor. A
véleménynyilvánítás szabadságát mint a Charta 11.
cikkében nevesített alapjogot és mint a
tájékozódáshoz való jog alapjogát, a GDPR ezen a
ponton is kiemelten védi.
Többletjogsértés megállapítása
A támadott határozathoz képest a törvényszék
ítélete többletjogsértést nem állapított meg, a GDPR
15. cikkének megsértését az alperes kifejezetten
kimondta határozata 46. oldalán. A profilalkotás
kapcsán tett elsőfokú bírósági megállapítás
következménye értelemszerűen az ennek körében
előírt tájékoztatás szükségtelensége. A 15. cikk
felhívott rendelkezései azonban nem kizárólag a
profilalkotásról történő tájékoztatást követelik meg.
Annyiban osztja a Kúria az I. rendű felperes
álláspontját, hogy a levelezgetések során a kezelt
adatok egy része, a forrás és a címzettek köre
megjelölésre került, azonban ennek kihatása az ügy
érdemére nincs. Az I. rendű felperes ugyanis teljes
körű érdekmérlegelést nem végzett a jogszabályi
előírásoknak megfelelően.
Bírság
A GDPR 83. cikk (2) bekezdése értelmében
közigazgatási bírságot az adott eset körülményeitől
függően az 58. cikk (2) bekezdésének a)–h) és j)
pontjában említett intézkedések mellett vagy helyett
kell kiszabni. Annak eldöntésekor, hogy szükség
van-e közigazgatási bírság kiszabására, illetve a
közigazgatási bírság összegének megállapításakor
minden egyes esetben kellőképpen figyelembe kell
venni többek között a jogsértés jellegét, súlyosságát
és időtartamát, a szóban forgó adatkezelés jellegét,
körét vagy célját, továbbá azon érintettek számát,
akiket a jogsértés érint. Szintén értékelni kell a
jogsértés szándékos vagy gondatlan jellegét, az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó felelősségének
mértékét, az általa korábban elkövetett releváns
jogsértéseket, a felügyeleti hatósággal a jogsértés
orvoslása és a jogsértés esetlegesen negatív
hatásainak
enyhítése
érdekében
folytatott
együttműködés mértékét. Figyelembe kell venni azt
is, hogy a jogsértés milyen személyes adatokat
érintett, és az eset körülményei szempontjából
releváns egyéb súlyosbító vagy enyhítő tényezőket.
A bírság összegének meghatározása az alperes
mérlegelési
tevékenységének
eredménye.
Megállapítható, hogy az alperes a bírság összegének
meghatározása során egyenként és tételesen vizsgálta
a hivatkozott felsorolásban szereplő körülményeket,
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de ezen túl az I. rendű felperes gazdasági
teljesítőképességét is, részletesen indokolta az I.
rendű felperes javára és terhére értékelhető
körülményeket. Nem volt ellenben szempont az
egyes jogsértések külön-külön történő értékelése.
Ezen mérlegelés eredményeként a felülvizsgálati
bíróság szerint az alperes a jogsértés súlyával
arányban álló bírságot szabott ki, kirívóan
okszerűtlen következtetéseket nem vont le.
Mindezekre figyelemmel a Kúria a felülvizsgálati
kérelmekben
hivatkozott
jogszabálysértések
megállapíthatóságának hiányában a Kp. 121. § (2)
bekezdését alkalmazva a jogerős ítéletet – ezen
indokolásbeli
kiegészítéssel
–
hatályában
fenntartotta.
(Kúria Kfv.III.37.978/2021/10.)
Az Ebktv. 19. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
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foglaltak, vagyis a védett tulajdonság és a
hátrány valószínűsítése esetén a másik félnek azt kell
bizonyítania, hogy a jogsérelmet szenvedett fél által
valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy az
egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve
az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles
megtartani. Ha a sérelmet szenvedett ilyen védett
tulajdonságot és hátrányt valószínűsít, a bizonyítási
eljárás lefolytatása nem mellőzhető [2003. évi CXXV.
törvény (Ebktv.) 5. §, 8. §, 13. § (1) bek., 14. § (1) bek.
a) pont, 19. § (1) bek. a), b) pont, 19. § (2) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
A felperes 2020. május 1-jétől állt közszolgálati
jogviszonyban az alperesi érdekelttel gépjármű
üzemeltetési koordinátor munkakörben.
2020. szeptember 16-án koronavírus-fertőzés
tüneteit észlelte magán, ezért másnap nem ment
dolgozni. A tünetekről telefonon értesítette a
munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki otthoni
munkavégzést rendelt el számára és kérte, hogy
végeztessen tesztet. A felperes 2020. szeptember 18án megkapott COVID-teszt eredménye pozitív lett,
erről késlekedés nélkül értesítette az alperesi
érdekeltet.
Az alperesi érdekelt Üzemeltetési és Vagyonkezelési
Igazgatóság igazgatója 2020. október 5-én telefonon
kereste meg a felperest és fegyelmi eljárás
megindítását helyezte kilátásba vele szemben. A
felperes
megkeresésére
a
Humánerőforrás
Igazgatóság igazgatója azt a tájékoztatást adta, hogy
azért indul az eljárás, mert megbetegedésével
összefüggésben felelőtlen volt, több helyen járt, ahol
tudottan
kapcsolatba
került
koronavírusfertőzöttekkel. A megelőzés terén nem volt eléggé
körültekintő és óvatos.
A fegyelmi eljárás nem indult meg a felperessel
szemben.
2020. október 7-én az alperesi érdekelt honlapján egy
közlemény jelent meg arról, hogy egy munkatársuk
megfertőzte a többieket koronavírussal. A
tájékoztatásban a felperes neve nem szerepelt. A
közleményt a felperes tiltakozása nyomán a
megjelenés napján eltávolították a honlapról.
2020. október 15-én a felperes soron következő
teljesítményértékelésekor megállapította az alperesi
érdekelt, hogy a felperes a koronavírus-fertőzéssel
kapcsolatosan
nem
volt
együttműködő,
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fertőzöttségéről tudott vagy tudnia kellett, így a
munkatársait viselkedésével megfertőzte, a tünetek
jelentkezése előtt felelőtlenül közösségbe járt.
Teljesítményét ezért a megelőző évekhez képest
alacsonyabban értékelték (58%).
Az alperesi érdekelt a felperest – megkeresésére –
arról is tájékoztatta, hogy pozitív COVID-teszttel
rendelkező személyekkel történt kontaktusa után
felelőtlenül jelent meg a munkahelyén, egyik idősebb
felettese emiatt 5 hetet töltött kórházban, ebből több
napot az intenzív osztályon. Mindez a
járványhelyzetben semmiképpen sem tekinthető
felelős, kollegiális magatartásnak.
A felperes az alperes jogelődjéhez fordult, mivel
álláspontja szerint az alperesi érdekelt azáltal, hogy
fegyelmi eljárást akart kezdeményezni vele szemben,
továbbá a közlemény közzétételével, teljesítménye
alacsony értékelésével, ennek következményeként a
jutalom
megvonásával,
valamint
annak
elrendelésével, hogy tartsa távol magát a
telephelytől, hátrányos megkülönböztetést valósított
meg vele szemben egészségi állapota miatt.
Az
alperes
EBF-AJBH-13-3/2021.
számú
határozatával a felperes kérelmét elutasította.
Indokolásában az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 5. § d)
pontjának, a 8. § h) és t) pontjainak, a 13. § (1)
bekezdésének, a 14. § (1) bekezdés a) pontjának, a
19. § (1) bekezdés a)–b) pontjainak rendelkezéseire
hivatkozott.
Leszögezte, a felperest az általa valószínűsített
hátrányok nem az egészségi állapota, hanem az
alperesi érdekelt által feltételezett magatartása miatt
érték, ami viszont nem védett tulajdonság, azzal
összefüggésben nem állapítható meg az egyenlő
bánásmód követelményének megsértése. Az alperes
ezért a védett tulajdonság és a hátrány közötti okokozati összefüggés hiányában elutasította a
kérelmet.
A kereseti kérelem
A felperes keresetében anyagi és eljárási
jogsértésekre hivatkozással kérte az alperes
határozatának
bírósági
felülvizsgálatát.
Hangsúlyozta, koronavírus-fertőzöttségéből mint
védett tulajdonságból fakadt az alperesi érdekelt
hátrányos megkülönböztetése, e csoporthoz tartozás
miatt szenvedett hátrányt, kizárólag ebből az okból
feltételezték azt, hogy ő fertőzte meg a munkatársait.
Nem választható külön a feltételezett magatartása és
a fertőzöttsége, mert az alperesi érdekelt által vélt
tevékenysége kizárólag a védett tulajdonságából
következett. Sérelmezte, hogy az alperes nem
folytatott le bizonyítást arra, hogy más munkavállalót
értek-e hasonló intézkedések.
Az elsőfokú bíróság ítélete
A törvényszék ítéletében az alperes határozatát
megsemmisítette és az alperest új eljárásra kötelezte.
Hivatkozással az Ebktv. 19. § (1) és (2)
bekezdésének rendelkezéseire rögzítette, az egyenlő
bánásmód követelményének megsértése miatt
indított eljárásokban a bizonyítás három szakaszra
tagolódik. A bizonyítás során először az eljárás
megindítása körében a sérelmet szenvedett félnek
kell eleget tennie valószínűsítési kötelezettségének.

Ezt követően indul a bizonyítás második szakasza,
amelynek során az eljárás alá vont személy terhére
esik a kimentésének igazolása. Végül – az eljárás
harmadik szakaszában – a sérelmet szenvedett félnek
szükséges a kimentési bizonyításban előadottakat
cáfolni. Kizárólag akkor van szükség kimentési
bizonyításra, ha a sérelmet szenvedett fél a
valószínűsítési kötelezettségének sikeresen eleget
tett.
Megállapította, hogy a perben nem volt vitatott, hogy
a felperes valószínűsítette az őt ért hátrányt és a
védett tulajdonságát (egészségi állapot). Ennek okán
az alperesi érdekelt csak három vagylagos esetben
kerülhette volna el a jogsértés megállapítását és a jogi
felelősségre vonást, ha bizonyítja, hogy a
valószínűsített körülmények nem állnak fenn, teljes
mértékben hiányzik az okozati összefüggés, vagy
nem volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód
követelményét.
A közigazgatási eljárás során az alperesi érdekelt
kimentése körében a bizonyítás azonban hiányos
volt, a közigazgatási perben az alperes hatáskörének
gyakorlását ilyen terjedelemben a bíróság nem
vehette át. Mindezek alapján a megismételt eljárásra
nézve előírta, hogy az alperes a bizonyítás másik két
szakaszától nem tekinthet el, fel kell hívnia az
alperesi érdekeltet a kimentésre, majd a felperest a
kimentési bizonyításban előadottak cáfolatára. Az
alperesnek különösen azt kell vizsgálnia, hogy a
felperes tanúsított-e bármilyen magatartást, amely
okot adott az alperesi érdekelti megállapításokra,
vagy azokra a munkáltató kizárólag a betegség
tényéből következett.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
Az alperes felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen
az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és a
felperes keresetének elutasítását, míg másodlagosan
a hatályon kívül helyezés mellett az ügyben eljárt
bíróság új eljárás lefolytatására, új határozat
hozatalára utasítását kérte.
Hangsúlyozta, a felperest nem az egészségi állapota
miatt, hanem azért érték az általa sérelmezettek, mert
a munkáltató szerint kifogásolható magatartást
tanúsított, ami viszont nem védett tulajdonság.
Álláspontja szerint a bíróság tévesen értelmezte az
Ebktv. 19. §-át, a 8. § h) pontját és az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 62. §-át. Ha ugyanis
a kérelmező kérelmében valószínűsíti az őt ért
hátrányt és a védett tulajdonságát, az alperes a
kérelmet
érdemben
elbírálja.
Ugyanakkor
amennyiben a rendelkezésre álló adatok elegendőek
a döntéshozatalhoz, úgy a hatóság nem folytat le
bizonyítást.
A közigazgatási eljárásban az ügyfelet valamely
olyan tény bizonyítására kötelezni, amely már a
kérelem alapján is megállapítható, vagy amely
szükségtelen a kérelem elbírálásához, ellentmondana
az Ákr. 2–4. §-aiban foglalt alapelveknek. Nem
mondható ki tehát általános érvénnyel, hogy az
alperes eljárásában a bíróság által kifejtett módon
különülnek el az eljárás egyes szakaszai, és azokat
semmilyen esetben sem lehet elhagyni.
Megítélése szerint az ítélet nem tartalmaz érvelést az
alperes azon álláspontjára, amelyre a támadott
határozatát alapozta: azaz nem védett tulajdonság az,
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ha a munkavállalóról a munkáltatónak az a
meggyőződése alakul ki, hogy járványhelyzetben
nem a tőle elvárt magatartást tanúsította. Az Ebktv.ben meghatározott védett tulajdonságok alapvetően
csoportjellemzők, az olyan egyedi helyzetek, ahol a
tanúsított
munkavállalói
magatartás
kifogásolhatósága a kérdés, védett tulajdonságot nem
alapoz meg. Ezekben az esetekben munkaügyi per a
munkajogi szabályok megtartása szempontjából
indulhat.
A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében az ítélet
hatályában fenntartására tett indítványt.
A Kúria döntése és jogi indokai
Az alperes felülvizsgálati kérelme – az alábbiak
szerint – alaptalan.
A felülvizsgálati eljárás kereteit a Kp. 115. § (2)
bekezdése folytán alkalmazandó Kp. 108. § (1)
bekezdése szerint a felülvizsgálati kérelem és
ellenkérelem jelöli ki. A felülvizsgálati eljárásban a
bizonyítékok
felülmérlegelésének,
további
bizonyítás felvételének nincs helye.
A Kúria szerint az elsőfokú bíróság a megfelelően
feltárt tényállásból végkövetkeztetésében helyes jogi
következtetésre jutott, az indokolást azonban az
alábbiakkal egészíti ki.
Az Ebktv. 5. § d) pontja alapján az alperesi érdekelt
a foglalkoztatási jogviszony alapján az egyenlő
bánásmód betartására köteles.
Az Ebktv. 8. § h) és t) pontja értelmében közvetlen
hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan
rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy
vagy csoport valós vagy vélt egészségi állapota,
illetve egyéb tulajdonsága, helyzete vagy jellemzője
miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint
amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő
személy vagy csoport részesül, részesült vagy
részesülne.
Az Ebtv. 19. §-a szerint az egyenlő bánásmód
követelményének megsértése miatt indított
eljárásokban a jogsérelmet szenvedett félnek vagy a
közérdekű igényérvényesítésre jogosultnak kell
valószínűsítenie, hogy
a) a jogsérelmet szenvedő személyt vagy csoportot
hátrány érte vagy – közérdekű igényérvényesítés
esetén – ennek közvetlen veszélye fenyeget, és
b) a jogsérelmet szenvedő személy vagy csoport a
jogsértéskor – ténylegesen vagy az eljárás alá vont
személy feltételezése szerint – rendelkezett a 8. §-ban
meghatározott valamely tulajdonsággal.
Mindezek valószínűsítése esetén a másik félnek kell
azt bizonyítania, hogy a jogsérelmet szenvedett fél
vagy a közérdekű igényérvényesítésre jogosult által
valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy az
egyenlő bánásmód követelményét megtartotta,
illetve az adott jogviszony tekintetében nem volt
köteles megtartani.
Az eljárásban a kérelmezőnek mindösszesen azt kell
valószínűsítenie, hogy rendelkezik az általa
megjelölt védett tulajdonsággal és hátrány érte. A
munkáltató akkor marasztalható el az egyenlő
bánásmód követelményének megsértése miatt, ha a
hátrányt okozó magatartás az adott személlyel
szemben tényszerűen a megállapított védett
tulajdonsága miatt következett be, a védett
tulajdonság és a hátrány közötti ok-okozati
összefüggés megállapítható.
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A Kúria már több döntésében leszögezte, az egyenlő
bánásmód követelményének megsértése miatt
indított eljárásban az Ebktv. szerinti bizonyítási
szabályok alapján kell eljárni. (EBH 2018.K.23).
Megállapíthatóan a felperes kérelmében védett
tulajdonságként egyrészről egészségi állapotára,
másrészről ebből fakadó egyéb helyzetére
hivatkozott. Az őt ért hátrányt a fegyelmi eljárás
kilátásba
helyezésével,
teljesítménye
alulértékelésével, jutalma megvonásával, internetes
közlemény közzétételével és a telephelytől történő
távoltartással indokolta.
A felperes SARS-CoV-2 vírussal fertőzöttsége mint
egészségi állapota nem volt vitatott. A felperes az őt
ért hátrányokat valószínűsítette.
Az alperes döntését arra alapította, hogy a felperest
ért hátrány nem az egészségi állapotából fakad,
annak oka a járványhelyzetben az alperesi érdekelt
által feltételezetten megvalósított magatartás volt.
Önmagában pedig ez a magatartás nem minősül
védett tulajdonságnak, nem egészségi állapot és nem
egyéb helyzet. Ez egy egyedi körülmény, nem
csoportalkotó tényező.
A Kúria rámutat, ha a kérelmező kérelmében
valószínűsíti a védett tulajdonságát és az őt ért
hátrányt, az alperes az Ebktv. szerinti bizonyítási
eljárást köteles lefolytatni és a kérelmet érdemben
elbírálni. A jogszabály egyértelműen fogalmaz, az
Ebktv. 19. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak
valószínűsítése esetén kell a másik félnek azt
bizonyítania, hogy a jogsérelmet szenvedett fél által
valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy az
egyenlő bánásmód követelményét megtartotta,
illetve az adott jogviszony tekintetében nem volt
köteles megtartani.
Tény tehát, hogy ha a védett tulajdonság és a hátrány
nem állapítható meg, az egyenlő bánásmód
követelményének megsértése miatt a hatóságnak
nem kell felhívnia az alperesi érdekeltet a
kimentésre.
Jelen ügyben ez a megállapítás azonban csak a
munkáltató azon meggyőződésére vonatkozik, hogy
a felperes a járványhelyzetben nem a tőle elvárt
magatartást tanúsította. Az alperes azonban a
felperes által megjelölt védett tulajdonsággal, az
egészségi állapottal nem foglalkozott. A felperes
eljárást megindító kérelme ugyanakkor kifejezetten
erre is hivatkozott. E körben pedig nem mellőzhető
az elsőfokú bíróság által előírt bizonyítási eljárás
lefolytatása.
Hangsúlyozza azt is a Kúria, a felperesnek csak azt
kellett valószínűsítenie, hogy az Ebktv. 8. §-a szerinti
valamely védett tulajdonsággal rendelkezik és
hátrány érte. A törvény nem hárította át az
igényérvényesítőre a hátrány és a védett tulajdonság
közötti okozati összefüggés bizonyításának
kötelezettségét. Az egyenlő bánásmód megsértése
esetén érvényesülő kimentéses bizonyítás alapján a
munkáltató kötelezettsége a későbbiekben azt
bizonyítani, hogy hiányzik ez az okozati összefüggés
a hátrány és a védett tulajdonság (jelen esetben a
felperes által hivatkozott egészségi állapot) között.
Ehhez azonban az szükséges, hogy az új eljárás során
az alperes felhívja az alperesi érdekeltet a
kimentésre, majd a felperest a kimentési
bizonyításban előadottak cáfolatára.

Közigazgatási Kollégium

1104
Mindezekre figyelemmel a felülvizsgálati bíróság a
Kp. 121. § (2) bekezdését alkalmazva a jogerős
ítéletet – ezen kiegészítéssel – hatályában
fenntartotta.
(Kúria Kfv.III.37.888/2021/5.)
Bíróság kijelölése. Szerződésen alapuló
191
szociális ellátás esetén a szociális intézmény
térítési díjának módosítása tekintetében a törvényszék
mint polgári bíróság rendelkezik hatáskörrel [2017. évi
I. törvény (Kp.) 15. § (4) bek.; 1999. évi III. törvény
(Szt.) 115. § (4) bek.; 2016. évi CXXX. törvény (Pp.)
20. §].

A kijelölés iránti kérelem alapjául szolgáló
tényállás
A rendelkezésre álló iratok szerint a felperes által
gondnokolt testvére, az alperes fenntartásában
működő Idősek Otthonában részesül szociális
ellátásban.
Az alperes által fenntartott intézmény vezetője 2021.
június 8. napján arról értesítette a felperest levelében,
hogy a napi térítési díj 1564 forintról 3350 forintra
változik 2021. július 1. napjától. A felperes a
fenntartó vezetőjéhez fordult a térítési díj
emelkedését sérelmezve. A sikertelen panaszt
követően a felperes keresetlevelet nyújtott be a
Nyíregyházi Járásbíróságra, melyben kérte a térítési
díj megállapítását, kifogásolva az alperesi intézmény
által megállapított díj összegét.
A Nyíregyházi Járásbíróság a 2021. október 13.
napján meghozott és 2021. november 4. napján
jogerőre emelkedett, 27.P.21.537/2021/6. számú
végzésével megállapította hatáskörének hiányát és
elrendelte az ügy áttételét a Debreceni
Törvényszékhez. A polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 24.
§ (1) bekezdését, a 174. § (1) bekezdését, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 5. § (1)
bekezdését, a közigazgatási perrendtartásról szóló
2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 1. § (1)
bekezdését, a 4. § (1) bekezdését, a 12. § (1)
bekezdését, a 7. § (1) bekezdés a) pontját, a 13. § (1)
bekezdés e) pontját idézve azzal indokolta
határozatát, hogy az ügyben közigazgatási pernek
van helye, és hatáskörrel, valamint illetékességgel
rendelkező bíróságként a Debreceni Törvényszék az
eljárásra jogosult bíróság a közigazgatási jogvitában.
A kijelölés iránti kérelem
A Debreceni Törvényszék – mint közigazgatási
bíróság – 104.K.700.274/2022/3. számú végzésében
megállapította hatáskörének hiányát és a Kp. 15. §
(1) és (4) bekezdései alapján a Kúria megkeresésről
döntött az eljáró bíróság kijelölése iránt, az iratok
egyidejű felterjesztése mellett.
Az eljáró bíróság kijelölését kérő bíróság
mindenekelőtt arra hivatkozott, hogy az Szt. 115. §
(4) bekezdés b) pontja szerint ha az ellátott, a
törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető
személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve
annak csökkentését vagy elengedését kéri, egyházi és
nem állami fenntartó esetén a bíróságtól kérheti a
térítési díj megállapítását. Az Szt. 11. § (2) bekezdése
szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

ellátások esetében a 94/A. § (3) bekezdése, a 94/D. §,
a 101. § (5) bekezdése, a 115. § (4) bekezdése és a
119/B. § (4) bekezdése alapján indított perben a
bíróság a polgári perrendtartásról szóló törvény
szabályai szerint, soron kívül jár el.
Indokolásában hivatkozott az Szt. 11. §-ához fűzött
Nagykommentárra (szerk.: HOFFMANN István–
MATTENHEIM Gréta), mely szerint: „Az Szt. a polgári
ügyben eljáró bíróság hatáskörét állapítja meg, és
ezzel a Pp. szabályai szerinti eljárást ír elő az Szt.
94/A. § (3) bekezdése, 94/D. §-a, 101. § (5)
bekezdése, 115. § (4) bekezdése és a 119/B. § (4)
bekezdése alapján, személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokkal kapcsolatban indított perekre
nézve.”
Az eljáró bíróság kijelölését kérő bíróság szerint
tehát a felperes által kezdeményezett jogvita nem
közigazgatási, hanem polgári bíróságra tartozó
jogvita. A keresettel érintett jogvita ugyanis nem
közigazgatási
hatósági
jogviszonyt,
hanem
intézményi jogviszonyt érint. A térítési díj
megállapítása a Kp. 4. § (1) és (3) bekezdései,
valamint (7) bekezdésének 1. és 2. pontjai alapján
sem minősül közigazgatási szerv közigazgatási
cselekményének, az intézménnyel kötött szerződést
pedig jogszabály nem minősíti közigazgatási
szerződésnek. Emellett az Szt. idézett, tételes
rendelkezései is egyértelműen a Pp. szerint
elbírálandó jogvitára utalnak.
Végezetül hivatkozott arra, hogy a Pp. 20. § (1)
bekezdése és (3) bekezdésének a) pontja alapján a
Debreceni Törvényszéknek polgári jogi jogvitaként
sincs hatásköre az ügyre, mivel az egy évi teljes
térítési díj összege 1 222 750 forint, amely esetleges
vagyonjogi perként nem alapozza meg a törvényszék
hatáskörét. Mindezek okán a bíróság arra az
álláspontra helyezkedett, hogy az áttett peres ügy
járásbírósági hatáskörbe tartozó polgári per, melyre a
Nyíregyházi Járásbíróság illetékessége a Pp. 25. § (2)
és (4) bekezdései és a 28. § (1) bekezdésének c)
pontja alapján egyaránt fennállt.
A Kúria döntése és jogi indokai
A negatív hatásköri összeütközés feloldása
érdekében a Kúria eljáró tanácsának azt kellett
vizsgálnia, hogy a jogvita elbírálása polgári vagy a
közigazgatási bíróság hatáskörébe tartozik-e. Ehhez
mindenekelőtt azt kellett tisztázni, hogy a
közigazgatási jogvita Kp. szerinti fogalmi elemei
fennállnak-e, s közigazgatási bíróság rendelkezhet-e
hatáskörrel az ügy elbírálására.
A Kp. 4. § (1) bekezdése szerint a közigazgatási
jogvita tárgya a közigazgatási szerv közigazgatási
jog által szabályozott, az azzal érintett jogalany jogi
helyzetének megváltoztatására irányuló vagy azt
eredményező (3) bekezdés szerinti cselekményének,
vagy a cselekmény elmulasztásának (a továbbiakban
együtt: közigazgatási tevékenység) jogszerűsége. Ez
alapján a közigazgatási tevékenységnek három
(konjunktív) fogalmi eleme azonosítható. Az első az,
hogy a tevékenységet közigazgatási szerv végzi, a
második fogalmi elem a tevékenység közigazgatási
jog általi szabályozottsága, a harmadik fogalmi elem
pedig, hogy a közigazgatási tevékenység joghatást
vált ki, azaz a közigazgatási tevékenység az azzal
érintett jogalany jogi helyzetének megváltoztatására
irányul
vagy
azt
eredményezi
(Kúria

Közigazgatási Kollégium
Kpkf.VI.39.649/2020/2.). A joggyakorlat alapján
közigazgatási jogvita nem csak közhatalmi jellegű,
hatósági jogkörben keletkezett közigazgatási aktus
lehet. Ugyanakkor az elengedhetetlen, hogy a
jogviszony egyik oldalán közigazgatási szerv álljon,
s ezen felül szükséges az is, hogy a jogviszonyt
közigazgatási jog szabályozza. Ebből kifolyólag nem
valamennyi
jogvita
minősül
közigazgatási
jogvitának abban az esetben sem, ha az érintett
jogviszony egyik oldalán közigazgatási szerv áll. A
polgári és közigazgatási bíróságok hatáskörének
vizsgálatakor a felek személyén túl nem mellőzhető
ezért annak vizsgálata, hogy az adott jogviszony
közigazgatási jog által szabályozott-e, a felek között
valóban alá- és fölérendeltségi viszony áll-e fenn.
A Kúria jelen ügyben megállapította, hogy az
alperesi intézmény az Szt. szerinti egyházi
fenntartású intézmény, mely térítési díjjal
kapcsolatos döntésére az Szt. 115. § (4) bekezdés b)
pontja az állami fenntartású intézményhez képest
eltérő jogorvoslatot biztosít, ugyanis kimarad a
fenntartóhoz való fordulás lehetősége, s közvetlenül
bíróságtól kérhető a térítési díj összegének
meghatározása. Erre tekintettel a Kúria eljáró tanácsa
úgy ítélte meg, hogy az ügyben nem valósul meg a
közigazgatási jogvita fogalmának első eleme, tehát a
jogviszony egyik oldalán – a szociális intézmény
fenntartójaként – nem közigazgatási szerv áll,
továbbá a jogviszony közigazgatási jog általi
szabályozottsága, a felek alá- és fölérendeltségi
viszonya sem volt megállapítható.
A Kúria személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra
kötött megállapodásokkal kapcsolatosan, a Kp.
hatálya alatt kialakult gyakorlata egységes, melytől
jelen eljáró tanács sem kíván eltérni. A Kúria
kiemeli,
hogy
a
Kpk.III.39.927/2020/3.,
Kpk.III.40.503/2020/3.,
Kkk.IV.39.259/2022/3.
számú döntéseiben úgy foglalt állást, hogy az Szt.
94/C. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szociális
ellátás igénybevételének megkezdése előtt állami
fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az
intézményvezető (szolgáltató vezetője) az ellátást
igénylővel, illetve annak törvényes képviselőjével
megállapodást köt. Az Szt. 94/C. § (1) bekezdése
szerinti megállapodáson alapuló jogviszony esetén a
közigazgatási jogviszonyok sajátosságát képező aláés fölérendeltségi viszony nem áll fenn, a felek között
polgári jogi jogviszony jön létre.
Mindezek alapján az Szt. 115. § (4) bekezdés b)
pontja szerinti kereset a szerződés bírósági
módosítását jelenti, amely per polgári bíróság
hatáskörébe tartozik.
Ugyanakkor a Kúria eljáró tanácsa kiemeli, hogy a
hatásköri összeütközésben érintett bíróságok egyike
sem a megfelelő hatásköri és illetékességi
szabályokra hivatkozott döntésében. Ugyanis a Pp.
20. § (1) bekezdése értelmében a törvényszék
hatáskörébe tartoznak mindazon perek, amelyek
elbírálását törvény nem utalja a járásbíróság
hatáskörébe. A Pp. 20. § (3) bekezdése rendelkezik a
járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekről, amely
felsorolásban az Szt. 115. § (4) bekezdése szerinti per
nem szerepel, az Szt. pedig nem utalja ezen pert
járásbírósági
hatáskörbe.
Az
illetékesség
meghatározásánál a Kúria utal a Pp. 25. § (4)
bekezdésében foglaltakra, amely szerint a nem
természetes személyek elleni perekben az általános
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illetékességet a nem természetes személy székhelye
mellett az a hely is megalapozza, ahol a jogvitában
érintett ügyben eljáró, képviseletére hivatott szerv,
illetve szervezeti egység a működését kifejti.
Tekintettel arra, hogy az alperes székhelye SzabolcsSzatmár-Bereg megyében található, a Kúria
a Kp. 15. § (3) és (4) bekezdése alapján – tekintettel
a Pp. 25. § (4) bekezdésére – eljáró bíróságnak a
Nyíregyházi Törvényszéket jelölte ki és utasította az
eljárás lefolytatására.
(Kúria Kkk.IV.39.317/2022/3.)
Ha a kérelem tartalma és az ahhoz csatolt
192
bizonyítékok
alapján
egyértelműen
megállapítható, hogy a kérelmezőt ért hátrány nem a

védett tulajdonságával van okozati összefüggésben, az
alperesnek az Ebktv. 19. § (2) bekezdésében foglalt
bizonyítási szabályt nem kell alkalmaznia [2016. évi
CL. törvény (Ákr.) 2. §, 3. §, 4. §, 62. §; 2003. évi CXXV.
törvény (Ebktv.) 8. § j) pont, 19. § (1), (2) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
A felperes az egyesület kommunikációs munkatársa.
Az egyesület 2020-ban egy s.-i telket vásárolt abból
a célból, hogy hajléktalan emberek és rászorulók
számára önálló lakhatásukat biztosító három lakásból
álló sorházat építsen. A projekt kapcsán egyeztetést
folytattak a település polgármesterével.
Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020.
október 14-én meghozott, 41/2020. (X. 14.) számú
önkormányzati rendeletben – a polgármester
javaslatára – változtatási tilalmat rendelt el a szóban
forgó telekre.
A polgármester 2020. október 7-én az egyesület által
tervezett projekttel kapcsolatban – a saját hivatalos
Facebook-oldalán egy bejegyzést tett közzé,
amelyben leírta, hogy S. egy nyugodt, kertvárosi
hangulatú kerület, amelyen „a jövőben sem kívánunk
változtatni”. Az elmúlt években a lakosság eleget
szenvedett három hajléktalanszálló miatt, ahol közel
500 személy él, és ami rendkívüli terhet jelent már
így is S. számára. A környéken élők közérzetét – a
visszajelzések szerint – negatívan befolyásolja az
intézmény. „Hisszük, hogy a leginkább elesett és
rászoruló polgártársaink megsegítése rendkívül
fontos feladat, ám a s.-iak érdekeit előtérbe helyezve,
olyan megoldást kell találnunk a kérdésben, amely
mindenki számára elfogadható.” Közölte, hogy
egyeztetést folytat az egyesülettel annak érdekében,
hogy a tervezett beruházás ne az adott telken
valósuljon meg, és csereingatlan lehetőségét is
felvetette. Biztosította a lakosságot, hogy amíg ő a
polgármester, addig a kerületben nem lesz több
hajléktalanszálló, és a település központi részén nem
fog hajléktalanok számára lakás épülni.
A felperes a polgármester Facebook-bejegyzése alá
kommentként beillesztett egy linket, amely
ismertette az egyesület célját, tevékenységét és
tartalmazott egy látványtervet a tervezett épületről.
Ebben a közleményben az is szerepelt, hogy
ismeretlenek szórólapon hazug módon azt terjesztik
róluk, hogy hajléktalanszállót akarnak építeni.
Egy magánszemély hozzászólásában kifejtette, arra
kellene törekedni, hogy a hajléktalanok a már
jelenleg is erősen leterhelt kerületek helyett az
elnéptelenedő falvakban kaphassanak otthont, ahol
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önfenntartással, közmunkával a megélhetésük is
biztosítható lenne, és a falu sem néptelenedne el.
A felperes erre a véleményre úgy reagált, hogy „Amit
Ön javasol, azt úgy nevezik, rezervátum és csak
remélni tudom, hogy nem a közösségünkből való
kizárás az egyetlen megoldás, ami eszébe jut a
lakhatási válság kapcsán.” Leírta, hogy már 70 ember
lakhatását biztosítják, és soha nem érkezett panasz a
szomszédoktól. A hozzászólását a következőkkel
zárta: „… nem tudom miért kell ez a gyűlölködés és
elutasítás. Jó lenne, ha megpróbálnánk emberségesek
lenni egymással.”
A felperes által közzétett egyesületi közleményt és a
hozzászólását
rövidesen
eltávolították
a
polgármester Facebook-oldaláról, és lehetetlenné
tették számára, hogy a véleményét ott kifejezze,
azóta csak a „share” (megosztás) funkció érhető el a
számára.
A felperes kérelmet nyújtott be az alperes
jogelődjéhez, az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz,
mert véleménye szerint a polgármester részéről
közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte politikai
vagy más véleménye miatt.
Az alperes az EBH/HJF/457/2/2020. számú
határozatával a kérelmet elutasította. Döntését az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a
továbbiakban: Ebktv.) 4. § b) pontjában, a 7. § (1)
bekezdésében, a 8. § j) pontjában, a 14. § (1)
bekezdés a) pontjában, a 19. § (1)–(2) bekezdéseiben
foglalt rendelkezésekre alapította.
Indokai szerint a felperes rendelkezett az Ebktv. 8. §
j) pontjában meghatározott védett tulajdonsággal – az
évtizedek óta fennálló, rendszerszintű baloldali
meggyőződésére tekintettel – politikai és más
vélemény miatt. Az is megállapítható volt, azáltal,
hogy véleményét eltávolították és megakadályozták
további véleménynyilvánítását, hátrány érte.
Ugyanakkor az okozati összefüggés vizsgálata
körében megállapította, hogy a kérelemben foglaltak
szerint sem az évtizedek óta fennálló rendszerszintű,
a személyisége lényegi vonását jelentő baloldali
politikai vagy más véleménye miatt került sor az
általa kifogásolt intézkedésre, hanem egy adott
konkrét kérdésben kifejtett véleménye miatt,
melynek lényege a felperes és a polgármester között
kialakult azon nézetkülönbség, hogy az adott telekre
épüljön-e hajléktalanok számára bérlakás vagy sem.
Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület
288/2/2010. (IV.9.) TT. számú állásfoglalására (a
továbbiakban: TT állásfoglalás) hivatkozással
hangsúlyozta, hogy az Ebktv. 8. § j) pontjában védett
politikai vagy más vélemény nem egy adott
véleményre, hanem egy rendszerszintű, régebb óta
fennálló és általában a tulajdonság lényegiségére
felállított tesztnek megfelelő eszmerendszer
megnyilvánulására vonatkozik. A felperesnek ebben
a kérdésben fennálló véleményét nem tekintette egy
baloldali
eszmerendszer
közvetlen
megnyilvánulásának, mert a jobb- és baloldali
eszmerendszer híve is vélekedhet e kérdésben
támogató és ellenző módon is.
Minderre tekintettel megállapította, hogy a felperest
egy konkrét kérdésben kifejtett véleménye miatt érte
hátrány, nem pedig védett tulajdonsága miatt.

A kereseti kérelem és a védirat
Az alperesi határozattal szemben a felperes –
eljárásjogi és anyagi jogi jogszabálysértésre
hivatkozással – keresetet terjesztett elő, melyben
annak hatályon kívül helyezését és az alperes új
eljárás lefolytatására kötelezését kérte.
Az alperes a védiratában a kereset elutasítását kérte.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 2–4. §-aiban
foglalt rendelkezésekben rögzített alapelvekre és az
Ákr. 62. § (4) bekezdésében foglaltakra
hivatkozással kiemelte, hogy a kérelem alapján
egyértelműen megállapítható volt, hogy a felperest
nem az általa valószínűsített védett tulajdonsága
miatt, hanem más okból érte hátrány.
Következésképpen nem volt szükség további
bizonyításra, így a bepanaszolt személyt nem kellett
nyilatkoztatni, bizonyításra felhívni, pusztán azért,
mert az Ebktv. 19. § (2) bekezdése szerint őt terheli a
bizonyítási kötelezettség.
Az elsőfokú bíróság 2. sorszámú végzésével az
Egyenlő Bánásmód Hatóság általános jogutódját, az
Alapvető Jogok Biztosát a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 25. § (5) bekezdése alapján
alperesként perbe állította.
Az elsőfokú ítélet
Az ügyben eljárt bíróság ítéletével az alperesi
határozatot megsemmisítette és az alperest új
eljárásra kötelezte.
Az ítélet [16] bekezdésében rögzítette, hogy az
Ebktv. 19. § (1) és (2) bekezdései speciális
bizonyítási szabályokat állapítanak meg az egyenlő
bánásmód követelményének megsértése miatt
indított közigazgatási eljárásokban, és az alapján a
bizonyítás három szakaszra tagolódik, amely alól az
Ebktv. nem ad felmentést. A bizonyítás első
szakaszában a sérelmet szenvedett félnek kell
valószínűsítenie, hogy hátrány érte, valamint, hogy
rendelkezett valamely, a törvényben meghatározott
védett tulajdonsággal. Mindennek sikeressége esetén
megindul a bizonyítás második szakasza, amelyben
az eljárás alá vont személyt terheli a kimentésének
bizonyítása. Végül – az eljárás harmadik
szakaszában – a sérelmet szenvedett félnek
szükséges a kimentési bizonyításban előadottakat
megcáfolni.
Mindezekből következően kizárólag akkor van
szükség kimentési bizonyításra, ha a sérelmet
szenvedett fél a valószínűsítési kötelezettségének
sikeresen eleget tett.
Leszögezte, hogy a felperes valószínűsítette az őt ért
hátrányt (bejegyzés, hozzászólás törlése és jövőbeni
letiltás) és a védett tulajdonságát (politikai
vélemény). Ezért az Ebktv. 19. § (2) bekezdése
értelmében az eljárás alá vont polgármester csak
három vagylagos esetben kerülhette volna el a
jogsértés megállapítását és a jogi felelősségre vonást:
ha bizonyítja, hogy a valószínűsített körülmények
nem állnak fenn, vagy, hogy teljes mértékben
hiányzik az okozati összefüggés a hátrány és a védett
tulajdonság között, avagy hogy nem volt köteles
megtartani az egyenlő bánásmód követelményét.
Nem fogadta el az alperes hivatkozását az Ákr.
alapelveire és 62. § (4) bekezdésére, mert az Ebktv.ben foglalt speciális bizonyítási szabályokat nem
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írhatja felül az alperes egyoldalú döntése, azok
megkerüléséről nem rendelkezhet.
Hangsúlyozta, hogy előzőekben kifejtettekre
tekintettel nem volt törvényes lehetősége a hátrány és
a védett tulajdonság közötti okozati összefüggés
meglétére vonatkozó keresetrészek vizsgálatára,
mert a megelőző eljárás során a polgármester
kimentése és a felperesi cáfolat körében a bizonyítás
elmaradt.
Indokolása
[17]
bekezdésében
ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy a polgármester hivatalos –
politikusi – minőségében tett nyilatkozata
(Facebook-poszt) politikai véleménynek minősül,
amellyel az ellentétes álláspontot tartalmazó
felperesi bejegyzés, hozzászólás sem értékelhető
másképp. A politikai vélemény ugyanis jellemzően
épp konkrét ügyben kifejtett állásponton keresztül
fejeződik ki, ezért a politikai vélemény fogalmi
kereteit nem lehet az alperes határozata szerinti
megszorító módon értelmezni.
Az új eljárásra adott iránymutatása alapján az alperes
a bizonyítás másik két szakaszát nem hagyhatja
figyelmen kívül, vagyis fel kell hívnia a
polgármestert a kimentésre, majd a felperest a
kimentési bizonyításban előadottak cáfolatára. A
nyilatkozatok megvizsgálását követően pedig
érdemben kell döntenie a felperes kérelméről,
melynek során nem tekinthet el a politikai vélemény,
mint
védett
tulajdonság
általa
kifejtett
értelmezésétől.
A felülvizsgálati kérelem és a felülvizsgálati
ellenkérelem
Az alperes a felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen
a jogerős ítélet – különösen annak [16] bekezdése –
hatályon kívül helyezését és a kereset elutasítását;
másodlagosan a jogerős ítélet hatályon kívül
helyezését, és az ügyben eljárt bíróság új eljárás
lefolytatására, új határozat hozatalára utasítását kérte.
Állította, hogy az elsőfokú bíróság ítélete sérti az
Ebktv. 8. § j) pontját, a 19. § (1) és (2) bekezdéseit és
az Ákr. 62. §-át, valamint ellentétes az alperesi
jogelőd és az alperes jogértelmezésével és
joggyakorlatával.
A bizonyítási szabályok értelmezését illetően
rámutatott arra, hogy bár előfordulhat olyan eset
amikor a hátrány és a védett tulajdonság fennállása
nem kétséges, azonban a kérelem és a rendelkezésre
álló
bizonyítékok
alapján
egyértelműen
megállapítható, hogy nem történt diszkrimináció,
mert nem áll fenn okozati összefüggés a hivatkozott
védett tulajdonság és a hátrány között, vagyis
hiányzik a hátrányos megkülönböztetés egyik
tényállási eleme. Az alperes eddigi joggyakorlata
szerint ilyen esetekben – anélkül, hogy az eljárás alá
vontat bizonyításra hívná fel – a rendelkezésre álló
bizonyítékok alapján a kérelmet érdemben elutasítja.
Hangsúlyozta, hogy az eljárására az Ebktv.
szabályait az Ákr. szabályaival együttesen kell
alkalmazni. Az Ebktv. bizonyítási szabályai nem
zárják ki, illetve nem írják felül az Ákr. szabályainak
alkalmazását. Az Ákr. 62. § (1) bekezdése szerint
ugyanis a hatóság akkor folytat le bizonyítási eljárást,
ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a
rendelkezésre álló adatok. Ilyen esetben kell az Ebtv.
19. § (2) bekezdésében szereplő bizonyítási
szabályokat alkalmazni.
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Rámutatott arra, hogy a jogerős ítélet [16]
bekezdésében nem azt mondta ki, hogy az adott
ügyben – mivel a bíróság szerint a hátrány okaként
megjelölt körülmények védett tulajdonságnak
minősülnek – az alperes nem tekinthetett volna el a
bizonyítás meghatározott lépéseitől, hanem általános
érvénnyel fogalmaz meg olyan megállapításokat,
amelyek általános értelemben véve helytelenek.
Hivatkozása szerint az elsőfokú bíróság az Ebktv.
bizonyítási szabályait – az Ebkt.-ben biztosított
kimentési lehetőségeket – sem teljes körűen
értelmezte és ebből adódóan e körben is helytelen
megállapításokat tett.
A támadott ítélet [17] bekezdésében foglaltakat –
politikai vélemény, mint védett tulajdonság
értelmezése – illetően rámutatott arra, hogy az Ebktv.
a 8. §-ának egyes pontjait áttekintve látható, hogy a
jogalkotó jellemzően a veleszületett, az egyén egész
életét, vagy legalábbis egy jelentős életszakaszát
végig kísérő, azt nagymértékben meghatározó,
jellemzően az egyén szándékától, akaratától
nagymértékben függetlenül fennálló helyzeteket,
tulajdonságokat minősít védett tulajdonságnak. A
védett tulajdonságok nem egyszeri személyes
döntések, cselekedetek eredményei, azok jellemzően
a személyiség lényegi vonásai. A védett
tulajdonságok
homogén
csoportképzésre,
általánosításra alkalmasak, társadalmi előítéletek
alapjául szolgálhatnak. Az alperes számára nem csak
az Ebktv. 8. § t) pontjában szereplő egyéb helyzet
mint védett tulajdonság értelmezésekor, hanem más
védett tulajdonságok, így az Ebktv. 8. § j) pontjában
szereplő védett tulajdonság értelmezése során is
útmutatóul szolgált a TT állásfoglalás, amely a fenti
jogértelmezést alátámasztja.
Utalt továbbá arra, hogy jogértelmezését és az ezen
alapuló gyakorlatát a Kúria több ízben megerősítette
a
Kfv.III.37.771/2017/4.,
a
Kúria
Kfv.III.37.615/2015/4. számú határozataiban.
Végezetül rámutatott arra, hogy azért is indokolt az
Ebktv. 8. § j) pontjában szereplő védett tulajdonság
viszonylag szűkítő értelmezése, mert tág értelmezés
esetén a véleménynyilvánítás korlátozása – mivel az
eleve valamilyen véleménnyel függ össze –
automatikusan diszkrimináció megállapításához
vezethetne olyan esetekben, amikor valójában nem
diszkriminációról van szó.
A felperes a felülvizsgálati ellenkérelmében a
jogerős ítélet hatályában fenntartását kérte.
Nézete szerint a jogerős ítélet [16] bekezdése
helytállóan tartalmazza, hogy az Ebktv. nem ad
felmentést a speciális bizonyítási szabályok
alkalmazása alól. Továbbá, ha a bizonyítás egyik fele
elmarad, akkor a döntés felülvizsgálata sem
lehetséges, hiszen a bíróságnak nincs lehetősége az
ok–okozati összefüggés fennállására vonatkozó
kereseti kérelem vizsgálatára.
Hangsúlyozta, az alperes az érvelésében nem oldotta
fel azt az ellentmondást, hogy ahhoz, hogy az eljárás
alá vont abba a helyzetbe kerüljön, hogy kimentse
magát, az ügyében eljáró hatóságnak, bíróságnak –
az osztott bizonyítási teherről rendelkező jogszabály
megfelelő alkalmazásával – először lehetőséget kell
teremtenie arra, hogy az eljárás alá vont ezt meg is
tehesse.
A politikai vélemény mint védett tulajdonság
értelmezését illetően az eljárt bíróság helyesen
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állapította meg, hogy a polgármester politikusi
minőségében tett nyilatkozata politikai véleménynek
minősül, az azzal ellentétes felperesi vélemény sem
értékelhető másképp. Hozzászólása azon túl, hogy
politikai jellegű, egyúttal nézetrendszerének
immanens részét alkotja. Emellett olyan egyesületnél
dolgozik kommunikációs munkatársként, amely a
hajléktalanság felszámolására törekszik. Az általa
megfogalmazott rendszerszintű véleménye évtizedek
óta fennálló nézetrendszerén alapszik, a hajléktalan
emberek jogaiért való kiállás, a velük való
szolidaritás személyisége lényegi vonásának
tekinthető. Azzal, hogy a polgármester nem csupán
az érintett hozzászólásokat törölte, hanem
általánosságban kitiltotta őt a hivatalos Facebookoldaláról – amely állapot jelenleg is fennáll – azt
igazolta, hogy a hajléktalansággal kapcsolatos
politikai véleménye miatt részesült és részesül azóta
is hátrányban.
A Kúria döntése és jogi indokai
A felülvizsgálati kérelem alapos.
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) 120. § (5) bekezdésére
figyelemmel a felülvizsgálati eljárásban bizonyítás
felvételének nincs helye, a Kúria a felülvizsgálati
kérelem elbírálása során a jogerős határozat
meghozatalakor rendelkezésre álló iratok és
bizonyítékok alapján dönt.
A Kúria szerint az ügyben eljárt bíróság lényegében
helyesen tárta fel a jogvita elbírálása szempontjából
releváns tényállást, azonban a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések téves értelmezéséből helytelen jogi
következtetésre jutott a megelőző eljárásban
lefolytatott bizonyítás jogszerűségét illetően.
Az Ebktv. 4. § m) pontja értelmében a költségvetési
szervek
jogviszonyaik
létesítése
során,
jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során
kötelesek az egyenlő bánásmód követelményét
megtartani.
Az Ebktv. 7. § (1) bekezdése szerint az egyenlő
bánásmód követelményének megsértését jelenti a
közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a
jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az
ezekre adott utasítás.
Az Ebktv. 8. § j) pontja alapján valakinek a politikai
vagy más véleménye védett tulajdonságnak minősül.
Az uniós szabályozásra figyelemmel a magyar jog is
a diszkrimináció két fő típusát különbözteti meg: a
közvetlen
és
a
közvetett
hátrányos
megkülönböztetést.
A
közvetlen
hátrányos
megkülönböztetés azt jelenti, hogy valakit valamely
a törvényben felsorolt ún. védett tulajdonsága miatt
részesítenek kedvezőtlenebb bánásmódban, mint
amilyenben más, vele összehasonlítható helyzetben
lévő személy vagy csoport részesül, részesült, vagy
részesülne. A diszkrimináció tényállás első tényállási
eleme a kérelmezőt ért hátrány. A második, hogy a
kérelmező ezt a hátrány egy védett tulajdonsággal
hozza összefüggésbe. A harmadik, hogy oksági
összefüggés van a védett tulajdonság és a bánásmód,
rendelkezés, gyakorlat között.
A fenti anyagi jogi rendelkezésekből következően
bárki akkor marasztalható el az egyenlő bánásmód
követelményének megsértése miatt, ha a kifogásolt
hátrányt okozó magatartást az adott személlyel, vagy

csoporttal szemben a védett tulajdonsága miatt, arra
tekintettel tanúsítják.
A diszkriminációmentességhez való jog hatékony
érvényesítését, a hatékony jogvédelmet az eljárási
szabályok biztosítják. A felperes kérelmére indult
közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazandó
eljárási rendelkezéseket illetően kiemelendő, hogy a
közigazgatási eljárásokat kódexjelleggel szabályozó
Ákr. rendelkezései a hatósági eljárásokban
elsődlegesek. Ezt az elvet az Ákr. azáltal juttatja
érvényre, hogy saját maga határozza meg, mely
eljárásokra nem terjed ki a hatálya [kivett eljárások,
Ákr. 8. § (1) bekezdés], és arról is rendelkezik, hogy
az általános szabályoktól milyen esetben lehetséges
eltérni [Ákr. 8. § (2) bekezdés]. Az Ákr. 8. § (3)
bekezdése csak a saját szabályaival összhangban álló
kiegészítő rendelkezések megállapítására ad
lehetőséget. Mindebből pedig az Ákr. hatálya alól
kivett eljárásnak nem minősülő egyenlő bánásmód
követelményének
megsértése
miatt
indult
közigazgatási hatósági eljárásokra az következik,
hogy annak során az Ákr. rendelkezései együttesen
alkalmazandóak az azokat kiegészítő Ebktv.
rendelkezésekkel.
Diszkriminációs ügyekben a bizonyítási teher
megosztása eltér az általános szabálytól. Ezt a sajátos
tehermegosztást az Emberi Jogok Európai Bírósága
alakította ki a közvetett hátrányos megkülönböztetés
kapcsán keletkezett esetjogában [Danfoss és Enderby
esetek voltak az elsők ebben a vonatkozásban: Union
of Commercial and Clerical Employees, Denmark
versus Danish Employers’ Association, C-109/88
ECJ; Enderby versus Frenchay Health Authority, C127/92 ECJG].
A hazai jogban a bizonyítási teher speciális
megosztására vonatkozó rendelkezéseket az Ebktv.
19. §-a rögzíti, a (1) bekezdése alapján az egyenlő
bánásmód követelményének megsértése miatt
indított eljárásban a jogsérelmet szenvedett félnek
kell valószínűsítenie, hogy őt hátrány érte és a
jogsértéskor rendelkezett a védett tulajdonsággal. A
(2) bekezdés alapján az (1) bekezdésben foglaltak
valószínűsítése esetén a másik félnek kell azt
bizonyítania, hogy a) a jogsérelmet szenvedett fél
vagy a közérdekű igényérvényesítésre jogosult által
valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy b)
az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta,
illetve az adott jogviszony tekintetében nem volt
köteles megtartani.
A felülvizsgálati kérelem alapján a Kúriának
lényegében abban a kérdésben kellett állást foglalnia,
hogy olyan esetben, amikor már a kérelemből,
illetőleg az ahhoz csatolt bizonyítékokból
egyértelműen megállapítható a harmadik tényállási
elem, az okozati összefüggés hiánya, akkor az
alperesnek csak a formalitás érdekében végig kell-e
járnia a bizonyítási eljárás különböző lépcsőit.
A Kúria álláspontja szerint az Ákr. és az Ebktv.
szabályainak együttes értelmezésével arra a
következtetésre lehet jutni, hogy ha már a kérelem és
az ahhoz csatolt iratok alapján egyértelműen
megállapítható, hogy a diszkrimináció tényállás
egyik tényállási eleme, az okozati összefüggés
hiányzik, akkor szükségtelen a bepanaszolt személyt
nyilatkozattételre,
bizonyításra
felhívni
az Ebktv. 19. § (2) bekezdése alapján, mivel a
rendelkezésre álló iratok alapján az ügy eldönthető.
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Az Ákr. 62. § (1) bekezdése értelmében ugyanis
bizonyítási eljárást csak akkor kell lefolytatni, ha a
rendelkezésre álló adatok nem elegendőek a
döntéshozatalhoz. Az Ákr. 62. § (2)–(4)
bekezdéseiben foglaltakra tekintettel az alperes az
eljárása során minden olyan bizonyítékot
felhasználhat, amely a tényállás tisztázására
alkalmas, döntését hivatalosan ismert és
köztudomású tényekre is alapozhatja, szabadon
választja meg a bizonyítás módját, és rendelkezésre
álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint
értékeli. Ebből értelemszerűen az is következik, hogy
ha a bizonyítási eljárás megkezdése után feltárt
bizonyítékok már elegendőek a döntéshozatalhoz,
akkor azt nem kell tovább folytatni. Az eljárással
szemben megkövetelt hatékonyság ellen hatna a
formális, ténylegesen szükségtelen bizonyítási
eljárás folytatása.
Mindezek alapján nem jelenthető ki, hogy az Ebktv.
19. §-ában rögzített három lépcsős bizonyítás minden
esetben végigjárandó. Az ilyen bizonyítás sértené a
diszkriminációs ügyekben elsődleges Ákr. 2. és
a 4. §-ában rögzített alapelveket, valamint az Ákr. 62.
§ (1)–(4) bekezdéseiben foglaltakkal is ellentétes
lenne.
A Kúria rámutat továbbá arra, hogy önellentmondást
tartalmaz az elsőfokú ítélet annak okán, hogy az
elsőfokú bíróság az ügy érdemére kiható eljárási
szabálysértés miatt semmisítette meg a határozatot és
kötelezte az alperest új eljárás lefolytatására,
kiemelve, hogy az eljárási szabálysértés miatt nem
vizsgálhatta érdemben a védett tulajdonság és a
hátrány közötti okozati összefüggés meglétére
vonatkozó keresetrészeket. Mindezek ellenére
azonban az ügy érdemében tett megállapítást
mintegy kinyilatkoztatva, hogy a felperes
hozzászólása politikai véleménynek minősül.
A fentiekben kifejtettekre figyelemmel 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 – érdemben – az eset összes
körülményére tekintettel kell abban állást foglalnia,
helytállóan állapította-e meg az alperes a keresettel
támadott határozatában, hogy a kérelem és az ahhoz
csatolt
bizonyítékok
alapján
egyértelműen
megállapítható, hogy a más kerületben lakó, nem az
egyesület képviseletében eljáró magánszemély
felperest egy konkrét kérdésben kifejtett véleménye
miatt érte hátrány, nem pedig védett tulajdonsága
miatt.
(Kúria Kfv.VI.37.989/2021/7.)
Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjával
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kapcsolatos jogvita közigazgatási jogvita,
amelyet közigazgatási perben, a Kp. általános
szabályai alapján kell elbírálni, a közszolgálati jogvita
elbírálására vonatkozó speciális rendelkezések nem
alkalmazhatók [2017. I. évi törvény (Kp.) 4. § (1) bek.,
5. §, 12. §; 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 35. §].

A fellebbezés alapjául szolgáló tényállás
A felperes keresetet terjesztett elő a bíróságnál,
amelyben önkormányzati képviselői tiszteletdíj
megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Keresetét
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 28. § (1) bekezdésében és a 35. § (1)
bekezdésében foglaltakra alapította, és azzal
indokolta, hogy a 2019. október 13-án megtartott
helyi önkormányzati képviselői választáson
önkormányzati képviselőnek megválasztották, ebben
a tisztségében tiszteletdíj illeti meg, azonban az
alperes nem fizette ki a részére az őt a
megválasztásától 2021. október 31-ig megillető
1 228 885 forint tiszteletdíjat.
Az elsőfokú határozat
A Debreceni Törvényszék 8.K.702.404/2021/2.
számú végzésével elrendelte a keresetlevél áttételét a
hatáskörrel
és
illetékességgel
rendelkező
Fehérgyarmati Járásbírósághoz.
Döntését a közigazgatási perrendtartásról szóló
2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 5. § (1) és
(4) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében, a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 20. § (1) és (3) bekezdésében,
25. § (1) bekezdésében, 508. § (1) bekezdésében, a
Mötv. 28. § (1) bekezdésében, a bíróságok
elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi
területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Illetékességi
törvény) 1. számú melléklete 16. pont 16/2.
alpontjában foglalt rendelkezésekre alapította.
A végzés indokolása szerint a helyi önkormányzati
képviselő „egyedi jogviszonyban” áll, amely nem
feleltethető meg a Kp. 5. § (1) és (4) bekezdésében,
valamint a Pp. 508. §-ában meghatározott
jogviszonynak, a helyi önkormányzat és az
önkormányzati képviselő közötti jogvitában a helyi
önkormányzati képviselő igényével kapcsolatos
perben az általános hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróságok járnak el. A keresetlevélből
megállapítható, hogy a perre a Fehérgyarmati
Járásbíróság
rendelkezik
hatáskörrel
és
illetékességgel.
Az elsőfokú bíróság irányadónak tekintette az
Mpk.I.10.868/2006/1. számú végzésben foglaltakat,
amely szerint az önkormányzati képviselő olyan
sajátos, választással létrejövő jogviszonyban áll,
amellyel összefüggésben keletkezett jogvita
elbírálása nem a munkaügyi, hanem az általános
hatáskörű bíróság hatáskörébe tartozik.
A fellebbezés és észrevétel
A végzéssel szemben a felperes terjesztett elő
fellebbezést, amelyben kérte annak hatályon kívül
helyezését, az elsőfokú bíróságnak az eljárás
lefolytatására kötelezését.
A felperes álláspontja szerint az elsőfokú bíróság
téves értelmezésével megsértette a Kp. 4. §-ában,
5. §-ában és a Pp. 174. § (1) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket,
ezért
megalapozatlan
következtetésre jutott, és nem alkalmazta a Kp. 7. §
(1) bekezdés a) pontjában, a 12. § (1) bekezdésében,
a 13. § (8) bekezdésében, az Illetékességi törvény 4.
számú mellékletében foglaltakat.
Állítása szerint kereseti kérelme közszolgálati
jogviszonyból eredő jogokkal és kötelezettségekkel
kapcsolatos igény érvényesítésére irányul, amelyet
közigazgatási perben, az alperes székhelye (a
felperes munkavégzési helye) szerinti, közigazgatási
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kollégiummal rendelkező törvényszéknek kell első
fokon elbírálni. Erre figyelemmel az áttételt
elrendelő végzés jogszabálysértő, az irányadó
törvényi rendelkezések helyes értelmezése alapján az
elsőfokú bíróság az eljárás lefolytatására köteles.
Az alperes a fellebbezésre nem tett észrevételt.
A Kúria döntése és jogi indokai
A fellebbezés az alábbiak szerint megalapozott.
A Kúriának a fellebbezés alapján abban a kérdésben
kellett állást foglalnia, hogy a Mötv. 28. § (1)
bekezdésére és 35. § (1) bekezdésére alapított, a helyi
önkormányzati képviselők részére – képviselőtestületi rendelettel – megállapított tiszteletdíj iránti
követelés közszolgálati jogviszonyból származik-e, a
felek közötti jogvita elbírálására a Kp. eljárási
szabályai alapján közigazgatási bíróság, vagy – az
elsőfokú bíróság döntésének megfelelően, a Pp.
szabályai alkalmazásával – általános hatáskörű
bíróság rendelkezik-e hatáskörrel. A Kúria
mindenekelőtt azt vizsgálta, hogy a helyi
önkormányzati
képviselők a Mötv.
által
szabályozott, tiszteletdíjra való jogosultságukat
megalapozó
tevékenységüket
közszolgálati
jogviszony keretében végzik-e.
Az Alaptörvény 31. cikkének (1) bekezdése szerint
Magyarországon a helyi közügyek intézése és a helyi
közhatalom
gyakorlása
érdekében
helyi
önkormányzatok működnek. Az Alaptörvény 32.
cikkének (1) bekezdése meghatározza a helyi
önkormányzat hatásköreit és a helyi közügyek
intézése körében – törvény keretei között – ellátandó
feladatait, a 33. cikk (1) bekezdése pedig úgy
rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat feladat- és
hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja.
A Mötv. preambuluma szerint „[a] helyi
önkormányzatok
az
egységes
állami
szervezetrendszer részeként” működnek; a helyi
önkormányzás a település, valamint a megye
választópolgárai közösségének joga, a helyi
közügyekben demokratikus módon, széles körű
nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a
helyi közakaratot [Mötv. 2. § (1)–(2) bekezdés]. A
helyi önkormányzás joga a települések és megyék
választópolgárainak közösségét illeti meg, a
választópolgárok az önkormányzáshoz való
közösségi jogaikat – népszavazáson való részvételük
mellett – választott képviselőik útján gyakorolják
[Mötv. 3. § (1), (4) bekezdés]. A helyi önkormányzat
törvényben meghatározott és önként vállalt feladatés hatásköröket lát el [Mötv. 10. § (1)–(2) bekezdés].
A Mötv. – felperes által is felhívott – 28. § (1)
bekezdése szerint a helyi önkormányzati képviselő
megbízatása,
jogai
és
kötelezettségei
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás
megszűnésével szűnnek meg, amelyre sajátos
szabályok vonatkoznak [29–31. §]. A Mötv.
részletesen meghatározza a képviselő jogait és
kötelezettségeit, a választói érdekei képviseletében
ellátandó feladatait [32. § (1)–(3) bekezdés],
rendelkezik a részükre – képviselő-testületi
rendeletben meghatározható – tiszteletdíj, juttatások,
költségtérítés megállapításáról [35. § (1)–(4)
bekezdés] és kifejezetten rendelkezik a Mötv.-ben
meghatározott kötelezettségeit megszegő képviselő
tiszteletdíja
csökkentésének,
megvonásának
lehetőségéről (33. §).

A helyi önkormányzati képviselők – az Alaptörvény,
valamint a Mötv. ismertetett rendelkezéseiből
következően
–
megbízatásukat
a
helyi
önkormányzati választások, a választópolgárok
választásának eredményeként nyerik el; jogaik
gyakorlásával és kötelezettségeik teljesítésével a
választópolgárok helyi önkormányzáshoz való jogát
valósítják meg, a választópolgároknak a helyi
közhatalom
gyakorlásában való részvételét
biztosítják. A helyi önkormányzati képviselői (és a
polgármesteri) megbízatás – ahogyan arra az
Alkotmánybíróság
a
Mötv.
rendelkezése
alaptörvény-ellenessége vizsgálata során rámutatott
– a közélet szempontjából kiemelten fontos tisztség,
amelynek az elnyerése a választópolgárok
bizalmának a megtestesülését jelenti, a közügyek
intézésére adott széleskörű társadalmi felhatalmazást
és legitimációt biztosít [23/2020. (VIII. 4.) AB
határozat].
A Kúriának ebben a perben is követendő határozata
(Kökif.I.5017/2014/4.) szerint a tiszteletdíj (és a
természetbeni juttatás) intézményének funkciója az
önkormányzati munka és az ahhoz kapcsolódó
felelősség elismerését, az önkormányzati megbízatás
zavartalan pénzügyi és dologi feltételeinek
biztosítását hivatott szolgálni. A tiszteletdíj és a
természetbeni juttatás ezért igazodik a juttatásra
jogosult képviselő által betöltött funkcióhoz, míg a
költségtérítés
a
képviseleti
tevékenységgel
összefüggésben kiesett jövedelmet ellentételezi
[79/2002. (XII. 19.) AB határozat, 77/2002. (XII.
19.) AB határozat].
A felperes a fenti jellemzőkkel rendelkező
önkormányzati képviselői jogviszonyát tévesen
azonosította a Kp. 4. § (7) bekezdés 3. pontjában
meghatározott közszolgálati jogviszonyként. A
rendelkezés szerint a Kp. alkalmazásában
közszolgálati jogviszony: az állam vagy az állam
nevében eljáró szerv és az állam nevében
foglalkoztatott személy között munkavégzés, illetve
szolgálatteljesítés céljából létesített, a köz
szolgálatára irányuló, törvényben meghatározott
speciális kötelezettségeket és jogokat tartalmazó
jogviszony; ide nem értve a bírák, az igazságügyi
alkalmazottak, továbbá az ügyészségi alkalmazottak
szolgálati viszonyát, valamint a munkaviszonyban
állók jogviszonyát.
Az idézett rendelkezés értelmében a közszolgálati
jogviszony lényeges fogalmi eleme, hogy az
foglalkoztatási jogviszony, amelyet a felek
munkavégzés
(szolgálatteljesítés)
céljából
létesítenek. A közszolgálati jogviszonyban álló
személyeknek van munkáltatójuk (az állam vagy az
állam nevében eljáró szerv), és az állam nevében
foglalkoztatott személyeknek minősülnek. A
közszolgálati jogviszonyok lényeges elemeit, a felek
jogait és kötelezettségeit ún. jogállási törvények (a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX.
törvény, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek
hivatásos
állományának
szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, a
kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV.
törvény stb.) szabályozzák. A jogviszony
kinevezéssel (és annak elfogadásával) jön létre,
annak tárgya az állam, állami szerv részére teljesített
önállótlan munkavégzés (ún. függő munka); a
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jogviszony jellemzője – egyebek mellett – az
alkalmazott munkáltatónak való alárendeltsége, a
munkakörbe tartozó feladatok rendszeres és
folyamatos
ellátásának
kötelezettsége,
a
munkáltatónak a munkavégzés elemeire kiterjedő
széles körű utasítási joga.
A fentiekkel szemben az önkormányzati képviselő
speciális
jogviszonya
nem
foglalkoztatási
jogviszony, az annak keretében teljesítendő sajátos
munkavégzése a választói akarat megvalósításának
egyik eszköze. Az önkormányzati képviselőnek
nincs
munkáltatója
(foglalkoztatója),
az
önkormányzat képviselő-testülete, illetve az
önkormányzat az önkormányzati képviselő
munkáltatójának nem minősíthető, foglalkoztatási
jogosultságuk és kötelezettségük nincs.
Mindezekből következően az önkormányzati
képviselő tisztségének ellátásával kapcsolatos
munkavégzése nem tekinthető a Kp. 4. § (7)
bekezdés 3. pontja szerinti közszolgálati jogviszony
keretében megvalósuló munkavégzésnek, ezért a
tiszteletdíjjal kapcsolatos jogvita sem minősül
közszolgálati jogviszonyból származó jogvitának.
A felperes ugyanakkor a Kp. 4. és 5. §-ának
megsértésére megalapozottan hivatkozott, a jogvita
elbírálására – az elsőfokú bíróság jogértelmezésével
szemben – az általános hatáskörű bíróság nem
rendelkezik hatáskörrel. Az önkormányzati
képviselő tiszteletdíjával kapcsolatos jogvita – a
következők szerint – közigazgatási jogvita, amelyet
közigazgatási perben, az általános szabályok alapján
kell elbírálni, a közszolgálati jogvita elbírálására
vonatkozó speciális szabályok nem alkalmazhatók.
A Kp. 1. § (1) bekezdése szerint a törvényt a
közigazgatási jogviták elbírálása iránti közigazgatási
perben és az egyéb közigazgatási bírósági eljárásban
kell alkalmazni. A (2) bekezdés szerint a Kp. hatálya
nem terjed ki azon a közigazgatási jogvitáknak az
elbírálására, amelyekre törvény más bírósági eljárási
szabályok alkalmazását rendeli.
A Kp. törvényjavaslatának 1. §-hoz fűzött indokolása
értelmében a Kp. tartalmazza a közigazgatási perek
és egyéb közigazgatási bírósági eljárások szabályait,
amelyeknek a keretében a közigazgatási ügyben
eljáró bíróság elbírálja a közigazgatási jogvitákat és
lefolytatja a hatáskörébe utalt egyéb eljárásokat,
illetve lehetővé teszi, hogy egyes közigazgatási
jogvitákat a Kp. hatálya alól kivegyen.
A fentiekre figyelemmel a jogalkotó a Kp. hatálya
alól egyértelműen kiveszi „a bírák, az igazságügyi
alkalmazottak, továbbá az ügyészségi alkalmazottak
szolgálati viszonyát, valamint a munkaviszonyban
állók jogviszonyát” [Kp. 4. § (7) bekezdés 3. pont].
A felsorolt jogviszonyokból származó jogviták a
polgári perrendtartás hatálya alá tartoznak és
munkaügyi perben bírálandók el (Pp. 508. §).
A Kp. 4. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási
jogvita tárgya a közigazgatási szerv közigazgatási
jog által szabályozott, az azzal érintett jogalanyok
jogi helyzetének megváltoztatására irányuló vagy azt
eredményező (3) bekezdés szerinti cselekményének,
vagy a cselekmény elmulasztásának a jogszerűsége.
A (3) bekezdés alapján ilyen közigazgatási
cselekménynek minősül az egyedi döntés, az egyedi
ügyben alkalmazandó – a jogalkotásról szóló törvény
hatálya alá nem tartozó – általános hatályú
rendelkezés, valamint a közigazgatási szerződés. A
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Kp. 4. § (7) bekezdés 1. pont b) pontja szerint e
törvény alkalmazásában közigazgatási szerv a helyi
önkormányzat képviselőtestülete és annak szerve.
A Kp. 5. § (1)–(5) bekezdései rendelkeznek a
közigazgatási bírói út igénybevételének a
lehetőségéről: a bíróság a – Kp. 4. §-a szerinti –
közigazgatási jogvitát közigazgatási perben bírálja
el; a bíróság közigazgatási perben dönt abban a
közjogi jogvitában, amelynek az elbírálását törvény
a közigazgatási ügyben eljáró bíróság hatáskörébe
utalta; az önkormányzati rendelet más jogszabályba
ütközésének vizsgálatára irányuló, valamint a helyi
önkormányzat
jogalkotási
kötelezettségének
elmulasztása miatti eljárásban; a rendelkezés ezen túl
közszolgálati jogviszonnyal, továbbá közigazgatási
szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos jogvitában
teszi lehetővé a közigazgatási bírói utat.
Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali
eljárások
megteremtésével
összefüggő
módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény (a
továbbiakban: Kp. novella) 2019. december 20-tól
hatályos rendelkezései módosították a Kp. 5. §
(4)–(5) bekezdését. A törvényjavaslatnak a Kp.
novella módosított
rendelkezéseihez fűzött
indokolása szerint „a tárgyi hatálya tekintetében a
szabályozási logika visszatér a 2018. előtti
szabályozáshoz, emiatt elhagyásra kerül a
generálklauzulából
a
hatósági
intézkedés
megtámadásának és az általános hatályú intézkedés
önálló
kifogásolásának
lehetősége.
Ezzel
összefüggésben beszűkül a Kp. tárgyi hatálya oly
módon, hogy csak a peresíthető konkrét ügyekre
terjed ki.” Másképpen megfogalmazható a jogalkotói
cél úgy is, hogy a Kp. hatálya nem valamennyi
közjogi vitára terjed ki, hanem csak azokra, amelyek
a Kp. 4. §-a által rögzített közigazgatási jogvita
fogalom körébe tartoznak, illetve a Kp. 5. § (2)
bekezdése értelmében – külön törvényi rendelkezés
hiányában is – a Kp. szerinti eljárási rend alapján kell
elbírálni a közigazgatási jogvitát, azonban a
közigazgatási jogvita fogalmi keretein kívüli közjogi
jogvita Kp. szerinti elbírálásához külön törvényi
rendelkezés szükséges.
A Kp. hatálya alá tartozó, peresíthető konkrét ügyek
körébe tartozik a Kp. 4. § (3) bekezdés a) pontja
szerinti közigazgatási cselekmények között az egyedi
döntés, ezért az ilyen egyedi döntéssel kapcsolatos
jogvitát közigazgatási perben kell elbírálni.
A Mötv. 35. § (1) bekezdése szerint a képviselőtestület az önkormányzati képviselőnek a
rendeletében
meghatározott
tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást állapíthat meg.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete – a fenti
rendelkezésekből következően – a Kp. szabályainak
alkalmazásában közigazgatási szerv, amely a
tiszteletdíjat megállapító rendelete alapján hozott, a
tiszteletdíj iránti igény teljesítéséről, a kifizetésről
való döntése meghozatala (vagy annak elmulasztása)
során közigazgatási tevékenységet végez (egyedi
döntést hoz). Ennek folytán a képviselő
tiszteletdíjával kapcsolatos jogvita a Kp. 4. § (1)
bekezdése szerinti közigazgatási jogvitának minősül,
amelyet a Kp. 5. § (1) bekezdése alapján
közigazgatási perben a közigazgatási ügyben eljáró
bíróságnak kell elbírálnia.
Az a körülmény, hogy az önkormányzati képviselő
tiszteletdíjával kapcsolatos jogvita közigazgatási
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jogvita tárgya lehet, nem jelenti azt, hogy a
képviselőt megillető tiszteletdíj iránti igény
közszolgálati jogvita keretében érvényesíthető, mert
az önkormányzati képviselő – a korábban kifejtettek
szerint – nem áll közszolgálati jogviszonyban. Az
önkormányzati képviselő tiszteletdíjával kapcsolatos
jogvita közigazgatási jogvita, amelyet közigazgatási
perben, a Kp. általános szabályai alapján kell
elbírálni, a közszolgálati jogvita elbírálására
vonatkozó
speciális
rendelkezések
nem
alkalmazhatók.
Az
elsőfokú
bíróság
által
felhívott
Mpk.I.10.868/2006/1. számú határozat, valamint az
általa ugyan nem hivatkozott, de lényegében azonos
tárgyú
és
jogértelmezésen
alapuló
Pkk.9.28.085/2011/3. és Mfv.II.10.279/2012/7.
számú határozatok azokat a – a jelenleg hatályos
szabályozás (Mötv. 28–39. §) alapján is fennálló –
körülményeket illetően irányadók, hogy az
önkormányzati képviselő munkavégzése sajátos
munkavégzési
kötelezettséget
jelent,
az
önkormányzati képviselő választással létrejövő
jogviszonyban áll, ezért az ilyen jogviszonyból
származó jogvita nem munkaügyi perben bírálandó
el (Pp. 508. §). A korábbi ítélkezési gyakorlat
azonban a Kp. hatályos rendelkezéseire figyelemmel
már nem alkalmazható, a jogvita elbírálása nem az
általános hatáskörű bíróság hatáskörébe tartozik. Az
elsőfokú bíróság a megváltozott jogszabályi
rendelkezéseket, a Kp. szabályozását figyelmen
kívül hagyta, amikor az Mpk.I.10.868/2006/1. számú
végzésében foglaltakat a hatáskör elbírálása során
teljeskörűen irányadónak tekintette, ezért az áttételt
elrendelő végzés emiatt is jogszabálysértő.
A Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint első fokon
ítélkezik a közigazgatási kollégiummal működő
törvényszék.
A Kp. 12. § (1) bekezdése szerint a törvényszék
hatáskörébe tartoznak azok a közigazgatási perek és
egyéb közigazgatási bírósági eljárások, amelyek
elbírálását törvény nem utalja a Kúria hatáskörébe.
A Kp. 13. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében,
ha más bíróság kizárólagos illetékessége
megállapítva nincs, a perre az a bíróság illetékes, a
melynek illetékességi területén a mulasztó
közigazgatási szerv székhelye található.
A
Debreceni
Törvényszék
közigazgatási
kollégiummal működő törvényszék, amelynek az
Illetékességi törvény 4. számú melléklete szerint
illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, JászNagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye.
A keresetlevél és a fentiekben elemzett jogszabályi
rendelkezések alapján megállapítható, hogy az
önkormányzati képviselő tiszteletdíjával kapcsolatos
közigazgatási jogvita elsőfokú elbírálására a
közigazgatási kollégiummal rendelkező Debreceni
Törvényszék
rendelkezik
hatáskörrel
és
illetékességgel.
A Kúria rögzíti, hogy a Kp. 6. §-a alapján
közigazgatási perben a Pp. 174. § (1) bekezdése (az
áttételre vonatkozó rendelkezése) nem alkalmazható,
illetve az elsőfokú bíróság döntését erre a jogszabályi
rendelkezésre nem alapította, ezért annak megsértése
az elsőfokú bíróság részéről fogalmilag kizárt.

Mindezekre tekintettel a Kúria a jogszabálysértő
áttételt elrendelő végzést – a Kp. 114. § (4) bekezdése
alkalmazásával – hatályon kívül helyezte.
(Kúria Kpkf.VII.45.057/2022/4.)
Mulasztási ítélet meghozatalának kizárólag a
194
Kp. 4. § (1) és (3) bekezdései szerinti
közigazgatási cselekmény elmulasztása esetén lehet
helye [2017. évi I. törvény (Kp.) 2. § (4) bek., 4. § (1), (3)
bek., 85. § (1) bek., 100. § (2) bek. b) pont, 124. § (1)
bek., 127. §, 129. §; 2016. évi CXXX. törvény (Pp.)
346. § (5) bek.; 2011. évi CLXXXVII. törvény (régi
Szkt.) 1. § (3) bek.; 315/2013. (VIII. 28.) Korm.rend.
(R) 5. §].

A fellebbezés alapjául szolgáló tényállás
A felperes a Kft. képző intézmény által meghirdetett
„OKJ 54 725 02 Audiológiai asszisztens és
hallásakusztikus” szakképesítést biztosító képzésen
vett részt. A képzés vizsgaszervezője – a képző
intézménnyel kötött megállapodás alapján – az
alperes volt. A felperes – a 2019. évi sikertelen
vizsgáit követően – 2020 januárjában, majd 2020
szeptemberében újabb komplex szakmai vizsgát tett.
A szóbeli vizsgatevékenységet elégséges (2)
eredménnyel teljesítette, azonban az írásbeli és a
gyakorlati
vizsgatevékenységének
eredménye
mindkét alkalommal elégtelen (1) lett.
A felperes a 2020. évi vizsgatevékenységeivel
összefüggésben
Budapest
Főváros
Kormányhivatalánál törvényességi kérelmeket
terjesztett elő, amelyeket a kormányhivatal
elutasított. A felperes a két elutasító határozat ellen
keresetet indított, egyúttal azonnali jogvédelem iránti
kérelmet is előterjesztett, amely kérelmeinek részben
helyt adva a bíróság elrendelte a keresetlevelek
benyújtásának halasztó hatályát.
A felperes 2021. február 9-én a képző intézményhez
fordult annak érdekében, hogy gyakorlati
vizsgatevékenységre a szegedi vizsgahelyen mielőbb
osszák be. Levelére 2021. február 12-én az alperes
válaszolt, miszerint a jelentkezést a 2021. márciusi
vizsgacsoportba nem tudják fogadni. A felperes
továbbra is kérte, hogy őt a vizsgázók közé vegyék
fel vagy az elutasításról hozzanak alakszerű döntést.
Az alperes 2021. február 18-án tájékoztatta a
felperest, hogy az ügyben nem hatóságként jár el, így
hatósági eljárást lezáró döntést hozni nem áll
módjában.
A felperes keresete, az alperes védekezése
A felperes keresetében annak megállapítását kérte,
hogy az alperes mulasztott, mert nem intézkedett a
gyakorlati
vizsgatevékenységre
a
szegedi
vizsgahelyen a 2021. március 8-i időpontra történő
beosztásáról, kérelme mellőzését pedig nem
indokolta.
Az alperes védekezése a kereset elutasítására
irányult.
Az elsőfokú bíróság ítélete és annak előzményei
Az elsőfokú bíróság a 2021. július 8-án kelt
19.K.702.195/2021/9. számú végzésével a felperes
keresetlevelét visszautasította a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 48. § (1) bekezdés e) és j) pontjai
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alapján. Azonban a felperes fellebbezésére eljárt
Kúria
a
2021.
október
13-án
kelt
Kpkf.III.40.773/2021/2. számú végzésével az
elsőfokú bíróság fenti végzését hatályon kívül
helyezte, az elsőfokú bíróságot az eljárás
lefolytatására és új határozat hozatalára utasította.
Nem értett egyet ugyanis azzal, hogy a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a
továbbiakban: régi Szkt.) 17. § (1)–(2) bekezdése
lehetőséget biztosított volna a felperes számára, hogy
akár az alperes feletti irányítási jogokat gyakorló
miniszterhez, akár a kormányhivatalhoz forduljon
annak érdekében, hogy a vizsgára való beosztásával
kapcsolatos jogsérelmét orvosolják. Az elsőfokú
bíróság végzésében felhívott hivatalbóli, a szerv
mérlegelésén alapuló eljárások célja nem a felperes
kereseti kérelmében hivatkozott jogsérelem
orvoslása, így azok kezdeményezésére sem
kötelezhető. Előírta, hogy a megismételt eljárásban
az elsőfokú bíróság a felperes kereseti kérelmét
érdemben köteles elbírálni.
Az elsőfokú bíróság ezt követően, a 2022. január
18-án kelt, fellebbezett ítéletében a Kp. 129. § (1)
bekezdése alapján megállapította: az alperes azzal,
hogy a felperes vizsgajelentkezésével kapcsolatos
együttműködési kötelezettségének nem tett eleget, őt
a vizsgajelentkezés módjáról és idejéről nem
tájékoztatta, mulasztást követett el; ezt meghaladóan
a keresetet elutasította. Ítéletének indokolásában
rámutatott, hogy felperes – nyilatkozata szerint – a
2021. márciusi vizsgára jelentkezésekor a komplex
szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013.
(VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §
(1) bekezdése szerinti jelentkezési lapot nem töltötte
ki. A R. 5. §-ából, különösen annak (6) bekezdéséből
az következik, hogy valamennyi javító- vagy
pótlóvizsgára külön jelentkezést kell benyújtani, a
jelentkezésnek pedig pontosan meghatározott formai
követelményei és határideje van. A felperes ezeket a
formai követelményeket – elismerten – nem
teljesítette, ezért vizsgára való beosztása nem volt
lehetséges, e tekintetben az alperes mulasztást nem
követhetett el. Ugyanakkor a régi Szkt. 1. § (3), (5)
és (6) bekezdéseiből következő, a szakképzésben a
feleket terhelő együttműködési és tájékoztatási
kötelezettség miatt az alperestől elvárható lett volna,
hogy a felperest a vizsgajelentkezés határidejéről,
módjáról, formai követelményeiről tájékoztassa.
A fellebbezések és a fellebbezési ellenkérelmek
A felperes fellebbezésében elsődlegesen az elsőfokú
bíróság ítéletének megváltoztatását, és a keresetének
teljes egészében helyt adó ítélet meghozatalát kérte,
másodsorban a keresetet részben elutasító
rendelkezés hatályon kívül helyezése és e körben az
elsőfokú bíróság új eljárásra és új határozat
hozatalára utasítása iránt terjesztett elő kérelmet. Jogi
álláspontja szerint az elsőfokú bíróság helyes indokai
alapján az alperes mulasztását teljes egészében
szükséges lett volna megállapítani, mert a
megállapított – együttműködési és tájékoztatási
kötelezettséget érintő – mulasztás következménye
volt a vizsgajelentkezésének szabályszerűtlensége,
és a vizsgára való beosztás, majd a
vizsgatevékenység elmaradása. Kifejtette: a
vizsgajelentkezés
szabályszerűtlenségében
közrejátszott az is, hogy hallássérült, és az
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Alaptörvény XV. cikk (5) bekezdésének és a XXIV.
cikk (1) bekezdésének idézése mellett sérelmezte,
hogy erre a körülményre tekintettel sem lett volna
helye a kereset részbeni elutasításának. Rámutatott,
hogy a Kp. 129. §-ára figyelemmel az alperesnek a
gyakorlati vizsgatevékenységét biztosítania kell.
Részletezte, hogy az alperes mulasztása számára
súlyos következményekkel jár. Az elsőfokú
perköltségének megállapított összegét alacsonynak
tartotta.
Az alperes fellebbezésében elsődlegesen az elsőfokú
bíróság ítéletének megváltoztatását, és a felperes
keresetének teljes egészében történő elutasítását
kérte, másodsorban az ítélet hatályon kívül helyezése
és az elsőfokú bíróság új eljárásra és új határozat
hozatalára utasítása iránt terjesztett elő kérelmet.
Perköltséget számított fel. Kifogásolta, hogy az
elsőfokú bíróság a Kp. 85. § (1) bekezdését
megsértve túlterjeszkedett a kereseti kérelmen, mert
a mulasztását olyan ok tekintetében állapította meg,
amelyre a felperes a keresetében egyáltalán nem
hivatkozott; utalt e tekintetben a kereseti kérelemhez
kötöttségről és a keresetváltoztatásról szóló 2/2011.
(V. 9.) KK véleményre. A polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Pp.) 346. § (5) bekezdésének felhívása mellett
hiányosnak tartotta a fellebbezett ítélet indokolását:
az elsőfokú bíróság nem foglalt állást abban a
kérdésben, amelyre a védiratában hivatkozott, azaz,
hogy az azonnali jogvédelemre tekintettel a javító
vizsgával meg kell-e várni a folyamatban lévő
közigazgatási per jogerős lezárását. A felperes
elsőfokú perköltségének megállapított összegét
magasnak tartotta.
A
felperes
fellebbezési
ellenkérelmében
hangsúlyozta, hogy nem megtámadási, hanem
mulasztási perről van szó, ezért a Kp. 85. § (1)
bekezdésének sérelme nem merülhetett fel. Az
alperes
együttműködési
és
tájékoztatási
kötelezettségének elmulasztásáról az elsőfokú
bíróság helyes ténybeli és jogi alapon döntött. Az
elsőfokú bíróság az indokolási kötelezettségét
teljesítette.
Az
alperes
fellebbezési
ellenkérelmében
mindenekelőtt arra hivatkozott, hogy a felperes
fellebbezése a Kp. 100. § (2) bekezdés b) pontja
ellenére nem tartalmazza a fellebbezést megalapozó
jogszabálysértést,
a
jogszabályhely
pontos
megjelölésével, ezért azt vissza kellett volna
utasítani. Kiemelte, hogy a felperes nem először
jelentkezett vizsgára, ismernie kellett a jelentkezés
menetét, feltételeit. Az, hogy a felperes hallássérült,
nem bizonyított, a korábbi vizsgákon való részvétele
tükrében a jelentkezése szabályszerűségével
összefüggésben ez tényleges relevanciával nem bír.
A
fellebbezésben
hivatkozott
súlyos
következmények nem a – vitatott – mulasztására
vezethetők vissza.
A Kúria döntése és jogi indokai
A felperes fellebbezése – az alábbiak szerint – nem
alapos, az alperes fellebbezése alapos.
A Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét a Kp. 108. § (1)
bekezdése szerint a fellebbezések és a fellebbezési
ellenkérelmek keretei között vizsgálta.
Mindenekelőtt kiemeli, hogy az alperes fellebbezési
ellenkérelmében felhívott Kp. 100. § (2) bekezdés b)
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pontjában a fellebbezés kötelező tartalmi elemeként
meghatározott, az azt megalapozó jogszabálysértés,
illetve a megsértett jogszabályhely pontos
megjelölésének elmaradása kétségtelenül
a
fellebbezés hiánypótlás nélküli visszautasításához
vezet [Kp. 99. § (3) bek., 48. § (1) bek. k) pont]. A
perbeli esetben ugyanakkor a felperes fellebbezése
egyértelműen tartalmazta a fellebbezést megalapozó
jogszabálysértést, és indokát is adta annak, hogy az
elsőfokú bíróság ítéletének jogszabálysértő jellegét
miben látja. Erre tekintettel a fellebbezés
visszautasításának nem volt helye, azt érdemben
kellett elbírálni.
Az elsőfokú bíróság a fellebbezett ítéletében
részletesen megindokolta, hogy a felperes vizsgára
történő beosztása kapcsán az alperest mulasztás nem
terheli, miután a felperes jelentkezése a R. 5. §-ában
meghatározott formai követelményeknek nem felelt
meg. A felperes fellebbezésében előadottak az
elsőfokú
bíróság
ítéletében
foglaltak
jogszerűségének cáfolatára nem voltak alkalmasak, a
vizsgatevékenység elmaradása nem az alperes,
hanem a felperes – nem is vitatott – hibájára
vezethető vissza közvetlenül. A peradatok szerint a
felperes nem első alkalommal jelentkezett vizsgára,
így – ahogyan arra az alperes is utalt – nyilvánvalóan
a rendelkezésére állt valamennyi ahhoz szükséges
információ, hogy jelentkezése szabályszerű legyen.
Ezen pedig az sem változtat, hogy a felperes
hallássérült, önmagában erre a körülményre
tekintettel
a
fogyatékkal
élők
védelme
követelményének,
illetve
a
tisztességes
ügyintézéshez való alapjog sérelmére való
hivatkozás a fellebbezett ítélet kapcsán nem foghatott
helyt. Hangsúlyozza a Kúria: nincs olyan jogszabályi
kötelezettsége az alperesnek, hogy meghatározott
napra beossza a vizsgára jelentkezőt, ezért e körben
a mulasztási per fogalmilag kizárt. Az alperes
mulasztása a Kp. 129. §-a alapján nem állapítható
meg, mulasztás hiányában pedig annak – állított –
súlyos következményei sem voltak értékelhetők.
Ekként a felperes fellebbezése eredményre nem
vezethetett.
Ezzel szemben az alperes a fellebbezésében alappal
hivatkozott arra, hogy az elsőfokú bíróság a felperes
kereseti kérelmén túlterjeszkedett, hiszen a felperes
az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség
elmulasztásának megállapítása iránt keresetet nem
terjesztett elő. A Kp. alperes által felhívott, a bíróság
döntési jogkörének korlátait meghatározó 85. § (1)
bekezdése – valamint a 2. § (4) bekezdésének
alapvető rendelkezése – a mulasztási perben is
alkalmazandó a Kp. 124. § (1) bekezdésére és
127. §-ára figyelemmel, így e jogszabályok
megsértése a felperes érvelésével ellentétben
megállapítható volt. A Kúria ehhez kapcsolódóan
hangsúlyozza, hogy az elsőfokú bíróság tévesen
értelmezte a mulasztási per rendeltetését. A
mulasztás fogalmát a Kp. 127. §-a határozza meg: a
mulasztás a közigazgatási szerv közigazgatási
cselekmény
megvalósítására
vonatkozó,
jogszabályban
rögzített
kötelezettségének
elmulasztása. A Kp. 129. § (1) bekezdése értelmében
a bíróság akkor állapít meg mulasztást, ha a
közigazgatási szerv a közigazgatási cselekmény
megvalósítására
vonatkozó,
jogszabályban
meghatározott kötelezettségének az irányadó

elintézési határidőn belül nem tett eleget. A
mulasztási per az elmulasztott közigazgatási
cselekmény kikényszerítésére irányul. Közigazgatási
cselekmény pedig – a Kp. 4. § (1) bekezdéséből
következően – a közigazgatási szerv közigazgatási
jog által szabályozott, az azzal érintett jogalany jogi
helyzetének megváltoztatására irányuló vagy azt
eredményező (3) bekezdés szerinti cselekménye: a)
az egyedi döntés; c) az egyedi ügyben alkalmazandó
– a jogalkotásról szóló törvény hatálya alá nem
tartozó – általános hatályú rendelkezés; d) a
közigazgatási szerződés. A régi Szkt. szerinti
együttműködési,
tájékoztatási
kötelezettség
teljesítése önmagában nem minősül közigazgatási
cselekménynek, így annak „elmulasztása” kapcsán
mulasztási ítélet meghozatalának sem lehetett helye.
A Pp. 346. § (5) bekezdésében meghatározott
indokolási kötelezettség a bíróságot a perbeli
tényállásra irányadó jogszabályok alkalmazásához
szükséges mértékben terheli. A jelen ügyben a
bíróságnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia,
hogy a felperes keresete mentén megállapítható-e az
alperes mulasztása, avagy sem, ezen túlmenően nem
volt feladata a védiratban felvetett kérdésekre történő
válaszadás.
Minderre tekintettel a Kúria az elsőfokú bíróság
ítéletét a Kp. 109. § (2) bekezdése alapján
megváltoztatta, és a felperes keresetét teljes
egészében elutasította.
(Kúria Kf.VII.39.209/2022/5.)
I.
Az
önkormányzat
településképi
195
rendeletében az ágazati jogszabályok
felhatalmazása nélkül nem jogosult a hiánypótlás
elrendelésének kizárására.
II. A településképi bejelentési eljárásban a
rendeltetésváltozásnak az országos településrendezési
előírásoknak való megfelelése is vizsgálat tárgyát
képezi a helyi építési szabályzat alkalmazása során
[2016. évi CL. törvény (Ákr.) 44. §; 2010. évi CXXX.
törvény (Jat.) 2. § (1) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
A felperes a … alatti, a … 15033/3 helyrajzi számú
ingatlanon, iroda és gazdasági épületként
nyilvántartott épület vonatkozásában 2021. február
15-én településképi bejelentéssel élt, melyben
jelezte, hogy az épületben iskolát üzemeltet.
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Polgármestere mint
elsőfokú hatóság (a
továbbiakban: polgármester) 2021. március 1-jén
kelt XXXVI/214-4/2021. számú határozatával az
épület
rendeltetésének
bejelentésben
írt
megváltoztatását
megtiltotta.
Döntésében
hivatkozott a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 8. § (2)
bekezdésének c)–d) pontjaira, az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
OTÉK) 42. § (9) bekezdésére, 104. §-ára, a 99. § (5)–
(6) bekezdéseire, a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
314/2012. Korm. r.) 26/B–26/D. §-aira, továbbá a
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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének a településkép védelméről
szóló 45/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: TKR.) 45. § (6) bekezdésének b)
pontjára. Megállapította, hogy az oktatási
rendeltetésű épület használata a kialakult
lakókörnyezettől jellegében eltérő, jelentős zaj- és
egyéb terhelést eredményez, ami nem támogatható.
Hivatkozott arra is, hogy az udvar jelentős részét a
gépkocsibeállókhoz úgy burkolták le, hogy az előírt
zöldfelületi határérték nem biztosított. Kifogásolta,
hogy
a
helyszínrajzon
a
parkolóhelyek
lakóépületektől számított távolságát nem tüntették
fel.
A hivatkozott kérdések vizsgálatát a TKR. 46. § (2)
bekezdése tette lehetővé a hatóság számára. A tiltás
jogalapját a TKR. 45. § (6) bekezdés b) pontjának bc)
és bd) alpontja, a 314/2012. Korm. r. 26/C. § b)
pontja
képezte,
ugyanis
a
tervezett
rendeltetésváltozás nem felelt meg a helyi építési
szabályzatnak
és
az
OTÉK-nak,
azaz
a TKR. 46. §-ban írt elbírálási szempontok sérültek.
Az érintett önkormányzat képviselő-testülete a 2021.
május 20-án kelt XXXVI/214-11/2021. számú
határozatával az elsőfokú határozatot az abban
foglalt indokok alapján helybenhagyta.
A felperes az önkormányzat képviselő-testülete ellen
keresetet terjesztett elő, egyúttal indítványozta a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) 144. §-a szerinti, az
önkormányzati
rendelet
más
jogszabályba
ütközésének
vizsgálatára
irányuló
eljárás
kezdeményezését. Sérelmezte, hogy a TKR. 45. § (4)
bekezdése alapján hiánypótlási felhívás hiányában
további bizonyítékok csatolásának szükségességéről
nem szerzett tudomást, valamint a TKR. 46. § (2)
bekezdése miatt a hatóságok olyan kérdéseket
vizsgáltak (OTÉK-nak való megfelelés, iskola
zajhatása), melyek a településképi bejelentési eljárás
törvényi keretein túlterjeszkednek.
A bíróság indítványa és az önkormányzat
védirata
A Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban:
indítványozó) a 15.K.704.373/2021. számú
végzésében a Kp. 144. §-a értelmében
kezdeményezte a Kúria Önkormányzati Tanácsánál
az önkormányzati rendelet más jogszabályba
ütközésének vizsgálatára induló eljárást és annak
megállapítását, hogy a TKR. 45. § (4) bekezdése és a
46. § (2) bekezdése más jogszabályba ütközik, ezért
a perben nem alkalmazható.
Indítványában elsőként arra hivatkozott, hogy a
TKR. 45. § (4) bekezdése az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 44. §-ába ütköző módon zárja ki
a hiánypótlási felhívás lehetőségét a településképi
bejelentési eljárásban. Kifejtette, hogy a
településképi bejelentési eljárás hatósági ügy,
melyben a polgármester hatóságként jár el, így az az
Ákr. hatálya alá tartozik. A hiánypótlási felhívásra az
Ákr. 44. §-a irányadó, mely főszabályként hiányos
kérelem esetére a hatóságoknak egyszeri felhívás
kiadását írja elő. Ettől való eltérést az Ákr. csak
törvény vagy kormányrendelet szabályozása esetén
teszi lehetővé. Ebből következően önkormányzati
rendeletben (így a TKR.-ben) nem lehet jogszerűen a
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hiánypótlási felhívás eljárásban való kizárásáról
rendelkezni.
Az indítványozó kérte továbbá a TKR. 46. § (2)
bekezdés a) pontja más jogszabályba ütközésének
vizsgálatát is. Kifejtette, hogy az ügy tárgya a
településképi bejelentési eljárás, így az arra irányadó
normaszöveg, nem pedig a településképi kötelezésre
irányuló rendelkezések alkalmazandók. A Tvt. 8. §
(1)
bekezdése
szerint
a
településképi
követelményeknek az egyedi építési beruházásoknál
való alkalmazását – a hatósági eljárásoktól független
–
önkormányzati
településkép-érvényesítési
eszközök segítik elő. A 8. § (2) bekezdés b)–d)
pontjában
szereplő
településkép-érvényesítési
eszközök alkalmazásának általános szabályait
kormányrendelet, részletes szabályait az egyes
önkormányzatok
településképi
rendelete
tartalmazza. A Tvt. 8. § (3) bekezdésében írt
kormányrendeleti hivatkozásnak a 314/2012. Korm.
r., míg az önkormányzati rendeletnek a TKR.
feleltethető meg az ügyben. A 314/2012. Korm. r.
26/C. § (1) bekezdés b) pontja, a településképi
bejelentési eljárásban a helyi építési szabályzatban
foglalt követelményeket is vizsgálat tárgyává teszi,
mivel
a
településképi
követelmények
a
településrendezési
eszközök
speciális
jogintézményének minősülnek a Tvt. 1. § (3)
bekezdése alapján, valamint a helyi építési
szabályzat településrendezési eszköz az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) II. része
szerint.
A Tvt. 10. § (1) bekezdése csak a településképi
tárgyú rendeleteket nevesíti mint amelyek a
településképi bejelentési eljárásra irányadók. A
TKR. 46. § (2) bekezdés a) pontjában írt, jelző nélkül
használt településrendezési eszközök körébe tartozik
az OTÉK is mint országos településrendezési
követelményeket meghatározó szabály, ám az
országos
településrendezési
követelményekre
explicit utalás – a TKR. II. részben idézett szakaszain
kívül – magasabb szintű jogforrásokban nincs. Ennek
alapján a TKR. 46. § (2) bekezdés a) pontja egyrészt
sérti a Tvt. 8. § (3) bekezdését, a 10. § (1) bekezdését,
valamint a 314/2012. Korm. r. 26/C. § (1) bekezdés
b) pontját azáltal, hogy az OTÉK szabályainak
vizsgálatát is megengedi az eljárásban, másrészt
indokolatlanul párhuzamos a Tvt. 1. § (3)
bekezdésével.
Hivatkozott továbbá az indítványozó a TKR. 46. §
(2) bekezdés c) pontjának más jogszabály(ok)ba
ütközésére is. Megítélése szerint ez a rendelkezés
egyrészt feleslegesen megkettőzi a jogi szabályozást,
ugyanis az Étv. 13. § (1) bekezdésében írtak alapján
az ott nevesített értékek vonatkozásában a környezeti
szempontokra tekintettel kerül sor a helyi építési
szabályzat megalkotására, és a helyi szabályozás a
településképi bejelentési eljárásában a TKR. külön
rendelkezése nélkül is – a 314/2012. Korm. r.
26/C. § (1) bekezdése által nevesítetten – vizsgálat
tárgyát képezi.
Továbbá a TKR. 46. § (2) bekezdés c) pontja felveti
a normavilágosság követelményének sérelmét is,
amennyiben az Étv. 13. § (2) bekezdésében nevesített
értékekhez képest tágabb értelemben – a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) szerint – használja
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a környezet fogalmát. A „rendeltetésszerű” mint
építési jogi fogalom valamennyi környezeti
összetevőre nem, csak az ingatlanok (épületek)
vonatkozásában használatos, az a környezet
valamennyi
elemével
összefüggésben
nem
értelmezhető, tekintve, hogy a környezethasználat
kívánatos mértékét más szempontok szerint
határozzák meg a Kvt. 6. § (1) bekezdésében írtak
szerint. Így az előírásban a jelző nélkül használt
„környezet” kifejezés és a „rendeltetésszerű
használat” együttes szerepeltetése sérti a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 2. § (1) bekezdésében foglalt
normavilágosság elvét.
Az indítványozó álláspontja szerint, amennyiben a
környezet fogalmát az Étv. 13. § (1) bekezdésében
írtakhoz képest tágabb értelemben vesszük
figyelembe, a TKR. 46. § (2) bekezdés c) pontja az
Ákr. 2. §-ában foglalt hatáskörben való eljárás
követelményét is sérti. Az önkormányzati szervek
közül a polgármesternek és a képviselő-testületnek
környezetvédelmi hatásköre nincs, az csak a jegyzőt
illeti meg a környezetvédelmi és természetvédelmi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
alapján. Emiatt a TKR. hiányos annyiban, hogy a
jegyző környezetvédelmi szempontú szakmai
véleményének beszerzését nem írja elő.
A Kúria a Kp. 140. § (1) bekezdése alapján
alkalmazandó 42. § (1) bekezdése szerint az érintett
önkormányzatot felhívta az indítványra vonatkozó
nyilatkozatának megtételére.
Az önkormányzat védiratában a TKR. 45. § (4)
bekezdésének az Ákr. 44. §-ába ütközésével
összefüggésben kifejtette, hogy az Ákr. hivatkozott –
hiánypótlásra vonatkozó – rendelkezése lehetővé
teszi, hogy törvény vagy kormányrendelet a
hiánypótlásra történő felhívás helyett másként
rendelkezhet. Jelen esetben a kivétel a 314/2012.
Korm. r. 26/C. § (1) bekezdés c) pontja mint ágazati
eljárásjogi rendelkezés rendelkezik másként:
amennyiben a kérelem és melléklete (a kérelmet
megalapozó dokumentumok) nem felelnek meg a
26/B. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott
követelményeknek,
nem
kell
hiánypótlást
kibocsátani, hanem az eljárást meg kell szüntetni.
Az önkormányzat az OTÉK településképi bejelentési
eljárások során történő alkalmazhatóságával
kapcsolatban a 314/2012. Korm. r. 26/C. (3)
bekezdésében foglaltakra hivatkozott. Ennek
értelmében a polgármester kérelemre, amennyiben a
rendeletmódosítás
örökségvédelmi
vagy
a
rendeletmódosítás hatóság engedélyéhez nem kötött,
és az építmény, az építménye belüli rendeltetési
egység az országos építésügyi követelményeknek,
valamint a helyi építési szabályzatnak megfelel – az
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése céljából
– hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, az
építményen
belüli
rendeltetési
egység
rendeltetésének megváltoztatásáról. Álláspontja
szerint ez a rendelkezés alátámasztja, hogy a TKR.
vitatott előírása összhangban van a magasabb szintű
jogszabályban meghatározottakkal.
A TKR. 46. § (2) bekezdés a) és c) pontjának a Jat.
3. §-ába történő ütközésével összefüggésben a Kúria
Köf.5073/2012/3.
határozatában
kifejtett
jogértelmezési gyakorlatára hivatkozott. Ennek

értelmében jogszabályi rendelkezés megismétlése
nem
vezet
az
önkormányzat
rendelet
jogellenességére, amennyiben a helyi szabályozást
az értelmezhetőség, azaz a jogbiztonság megköveteli
(ún. vegyes jogszabály-szerkesztési gyakorlat).
Megítélése szerint a TKR. – a településképi eljárások
elbírálási szempontjait (az ügyfelek számára)
összegző – támadott rendelkezésében az ismétlés
kifejezetten az értelmezhetőség és a jogbiztonság
miatt indokolt, így az nem ellentétes a Jat.
rendelkezéseivel.
Az
indítványozónak
a
normavilágosság
követelményének megsértésével kapcsolatban tett
felvetésére kifejtette, hogy amennyiben nem a TKR.
kiragadott
szövegrészét,
hanem
a
teljes
szövegkörnyezetet a vonatkozó jogszabályokkal
együtt vizsgáljuk, akkor egyértelmű, hogy a helyi
jogalkotó az Étv. és a Tvt. fogalmait, nem pedig a
Kötv. fogalmait használja, így az első- és a
másodfokú hatóság hatáskörét is e jogszabályokkal
összhangban állapítja meg, azaz a TKR. az így
meghatározott hatáskörén nem terjeszkedik túl.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének
indokolása
Az indítvány részben megalapozott.
I.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa elsőként a TKR.
45. § (4) bekezdésének más jogszabályba történő
ütközését vizsgálta, melynek során abban kérdésben
kellett állást foglalnia, hogy az alábbi rendelkezés az
Ákr. hiánypótlási felhívás kötelezettségét előíró
44. §-ába ütközik-e.
A TKR. vitatott rendelkezése a következő:
45. § (4) A településképi bejelentési eljárásban
hiánypótló felhívás kiadására nem kerül sor.
Amennyiben a dokumentáció
hiányos
a
Polgármester megszünteti az eljárást.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köf.5008/2021/4.
számú határozatában azonos szabályozás mellett ezt
a kérdés már vizsgálta, a döntésében elvi
megállapításként mutatott rá, hogy „[a]z Ákr. 44. §-a
szerinti hiánypótlásra felhívás kötelezettségétől
eltérni – bármilyen irányban – csak törvényben vagy
kormányrendeletben lehet. Az önkormányzat
képviselő-testülete a településképi rendeletében nem
rendelkezhet jogszerűen a hiánypótlási felhívás
mellőzéséről hiányos tartalmú bejelentések esetén. A
jogszerű hallgatás intézményének rendeltetése nem
az Ákr. 44. §-ától való eltérés, hanem az ügyfelet a
közigazgatási eljárásban megillető jogok védelme.”
A Kúria Önkormányzati Tanácsa e korábbi
határozatától a jelen ügyben nem kíván eltérni, az
alábbiakban a Köf.5008/2021/4. számú döntés
lényegét foglalja össze:
A Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványozó
bírósággal egyezően állapítja meg, hogy a
településképi bejelentési eljárás az Ákr. hatálya alá
tartozó önkormányzati hatósági ügy. Az Ákr. 8. § (2)
bekezdése szerint az Ákr. hatálya alól kifejezetten ki
nem zárt közigazgatási hatósági eljárásokra
[Ákr. 8. § (1) bekezdés] vonatkozó jogszabályok az
Ákr. rendelkezéseitől csak akkor térhetnek el, ha azt
az Ákr. megengedi. Az Alaptörvény 32. cikkének (1)
bekezdése „a helyi közügyek intézése körében
törvény keretei között”, „törvényben kapott
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felhatalmazás alapján” hatalmazza fel a helyi
önkormányzatokat rendeletalkotásra. Közigazgatási
hatósági eljárásban a hiánypótlási felhívás
kötelezettségéről az Ákr. 44. §-a rendelkezik. Az
Ákr. – jelen ügyben alkalmazandó – 2020. január 1jétől hatályos 44. §-a szerint, ha a kérelem a
jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel
meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a
mulasztás
jogkövetkezményeire
történő
figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy
kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy
ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A Kúria
Önkormányzati Tanácsa egyetért az indítványozó
bíróság álláspontjával, mely szerint a fenti
rendelkezésekből fakadóan a hiánypótlásra felhívás
kötelezettségétől eltérni – bármilyen irányban – csak
törvényben vagy kormányrendeletben lehet.
Jelen ügyben sem a védiratban megjelölt Tvt. 12. §
(2) bekezdése, sem a 314/2012. Korm. r. 26/B. § (1)
bekezdés b) pontja és a 26/C. § (1) bekezdés c) pontja
mint ágazati eljárásjogi rendelkezések nem engednek
az Ákr. 44. §-a szerinti főszabálytól való eltérést. A
Tvt. 12. § (2) bekezdése – többek között – a
településképi bejelentési eljárásra vonatkozó
részletes szabályok megalkotására hatalmazza fel az
települési önkormányzatok képviselő-testületét. A
314/2012. Korm. r. 26/B. § (1) bekezdés b) pontja a
kérelem és annak mellékletei benyújtására vonatkozó
követelményeket tartalmazza, a 26/C. § (1) bekezdés
c) pontja pedig az eljárás megszüntetéséről
rendelkezik. [A polgármester a bejelentést követően,
az Ákr. szerinti teljes eljárásban a Tvtv. 10. § (2)
bekezdésében meghatározott 15 napos határidőn
belül megszünteti az eljárást, ha a kérelem és
melléklete nem felel meg a 26/B. § (2) és (3)
bekezdésében meghatározott követelményeknek,
vagy az eljárás okafogyottá válik.] E jogszabályok
egyike
sem
rendelkezik
a
hiánypótlás
jogintézményéről, így azok együttes értelmezése
alapján is mindössze az állapítható meg, hogy
amennyiben a kérelem hiányos marad, annak
jogkövetkezménye nem a kérelem elutasítása, hanem
az eljárás megszüntetése.
A 314/2012. Korm. r. 26/B. § (4) bekezdése
értelmében a településképi bejelentési eljárásban az
Ákr. szerinti jogszerű hallgatásnak van helye.
Mindezzel összhangban a Tvtv. 10. §-ának (2)
bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti
tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha
ahhoz más hatósági engedély nem szükséges, és a
polgármester (főpolgármester) a tevékenység
végzését a bejelentést követő 15 napon belül nem
tiltja meg vagy az eljárást nem szünteti meg.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a fentiekben
hivatkozott a Köf.5008/2021/4. számú határozatában
rámutatott, hogy a 314/2012. Korm. r. 26/B. § (4)
bekezdése szerinti jogszerű hallgatás intézményének
rendeltetése mindenekelőtt az ügyfelet a
közigazgatási eljárásban megillető jogok védelme
abban az esetben, ha a közigazgatási szerv a
döntéshozatalt elmulasztja. Az Ákr. 80. §-ához fűzött
törvényalkotói indokolás szerint e rendelkezés
biztosítja, hogy – praktikusan tiltó – döntés
hiányában, az ügyintézési határidő eredménytelen
elteltével az ügyfelet megillesse a kérelmezett jog
gyakorlása. A jogszerű hallgatás intézményének
alapvető rendeltetésével volna ellentétes a 314/2012.
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Korm. r. 26/B. § (4) bekezdésének, valamint a Tvtv.
10. §-ának (2) bekezdése olyanfajta értelmezése,
mely szerint, mivel a településképi bejelentési
eljárásban jogszerű hallgatásnak van helye, a
hiánypótlásra felhívás mellőzhető. Ezt a
következtetést igazolja a 314/2012. Korm. rendelet
26/B. § (1b) bekezdés b) pontja, amely kifejezetten
rendelkezik a hiánypótlás lehetőségéről ezen
eljárásban: „a bejelentési eljárás során a hiánypótlás
csak írásban terjeszthető elő”. E rendelkezés nem
értelmezhető a védiratban kifejtettek szerint, azaz,
hogy a településképi bejelentési eljárásban csak
önkéntes hiánypótlásra van törvényes lehetőség,
hiánypótlási felhívás kibocsátására a polgármester
nem köteles a rövid ügyintézési határidőre
figyelemmel.
Így az önkormányzat településképi rendelete sem
tartalmazhat magasabb rendű jogszabályoktól eltérő
rendelkezést, mert az sem törvénynek, sem
kormányrendeletnek nem minősül, ezért a TKR. 45.
§ (4) bekezdése az Ákr.-be ütköző, törvénysértő
módon zárta ki a hiánypótlást a településképi
bejelentési eljárásban.
II.
Ezt követően a Kúria Önkormányzati Tanácsa a
TKR. 46. § (2) bekezdés a) pontjának magasabb
szintű jogszabályba ütközését vizsgálta. A vitatott
rendelkezés a következő:
46. § (2) „A meglévő építmény, építményrész
rendeltetését vagy a rendeltetési egységek számát
vagy méretét – részben vagy egészben – érintő
változás esetén településképi bejelentési eljárás során
vizsgálni kell, hogy
a) megfelel-e a településrendezési előírásoknak;
különös tekintettel a kialakításra kerülő funkcióra és
az ahhoz kapcsolódó gépkocsi elhelyezési
kötelezettségre.”
1. Az indítványozó álláspontja szerint a TKR. fenti
rendelkezése indokolatlanul párhuzamos a Tvt. 1. §
(3) bekezdésével (helyesen 2. § (3) bekezdésével). A
Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy
az
indítvány
vélhetően
elírást
tartalmaz
a Tvt. 1. §-ára hivatkozás kapcsán, mert annak nincs
(3) bekezdése, az idézet normaszöveg [„A
településképi követelmények az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvénynek
(a
továbbiakban:
Étv.)
a
településrendezési feladatok megvalósítását biztosító
egyik sajátos jogintézménye”] a Tvt. 2. § (3)
bekezdésében található. Az indítvány azonban e
jogszabályhely puszta megjelölésén túlmenő
indokolást nem tartalmaz, így a Kúria e
jogszabálysértés érdemi vizsgálat nem tudta
elvégezni.
2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa ezt követően
arról döntött, hogy a TKR. 46. § (2) bekezdés a)
pontja sérti-e a Tvt. 8. § (3) bekezdését és a 10. § (1)
bekezdését és a 314/2012 Korm. r. 26/C. § (1)
bekezdés b) pontját azzal, hogy az OTÉK
szabályainak vizsgálatát is megengedi.
A Tvt. 8. (3) bekezdése értelmében „[a] (2) bekezdés
b)–d) pontjában szereplő településkép-érvényesítési
eszközök alkalmazásának általános szabályait
kormányrendelet, részletes szabályait az egyes
önkormányzatok
településképi
rendelete
tartalmazza”.
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A Tvt. 10. § (1) szerint „[az] önkormányzat
településképi bejelentési eljárást folytathat le – a 8. §
(3) bekezdése szerinti kormányrendelet keretei
között, településképi rendeletben meghatározott
esetekben és módon – hatósági engedélyhez és az
Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem
kötött
építési
tevékenységek
és
rendeltetésmódosítások ... tekintetében.”
A Tvt. felhívott rendelkezései alapján a településképi
bejelentési eljárásban irányadó jogszabályok a
314/2012. Korm. r. és a településképi rendelet
(TKR.), amit az indítványozó is helyesen állapít meg.
A 314/2012. Korm. r. 36/B. § (3) bekezdése alapján
a rendeltetésváltozás esetén a településrendezési
eszközök
rendeltetésekre
vonatkozó
követelményeinek való megfelelést igazoló
dokumentációt kell mellékelni. Településrendezési
eszköz a településszerkezeti terv és a helyi építési
szabályzat, amelyeknek a rendeltetésre vonatkozó
előírásai alkalmazandók a megfelelőség vizsgálata
során. (314/2012 Korm. r. III. fejezet 7. és 8. pontja)
A 314/2012. Korm. r. 11. § (1) bekezdése kimondja,
hogy
„[a]
helyi
építési
szabályzat
a
településszerkezeti
tervvel
összhangban,
a
településképi
követelmények
kivételével,
megállapítja – a táj, az épített- és a természeti
környezet, valamint a környezeti elemek védelmével
kapcsolatos
területhasználati
korlátozásokkal,
továbbá az egyes területek felhasználásával, az
azokon való építés rendjével és intenzitásával
kapcsolatos előírásokkal – a helyi építési
követelményeket, jogokat és kötelezettségeket
a) a település teljes közigazgatási területére,
b) az együtt tervezendő területekre, amelyek
összességében a település teljes közigazgatási
területét lefedik, vagy
c) külön az együtt tervezendő területre vagy
területekre, és külön az együtt tervezendő területen,
területeken kívüli közigazgatási területre.”
Az Étv. 13. § (1) bekezdése alapján a települési
önkormányzatnak az országos szabályoknak
megfelelően, illetve az azokban megengedett
eltérésekkel kell megalkotnia a helyi építési
szabályzatát. Az Étv. 13. § (4) bekezdése értelmében
„[a] helyi építési szabályzatban megállapított
követelmények nem lehetnek megengedőbbek az
országos
településrendezési
és
építési
követelményekről
szóló
kormányrendeletben
foglaltaknál, kivéve, ha azt kormányrendelet
kifejezetten megengedi”.
A felhívott jogszabályi rendelkezések alapján a Kúria
Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy a
TKR. 46. § (2) bekezdés a) pontja nem
jogszabálysértő, mert a helyi építési szabályzat
alkalmazása során nem lehet figyelmen kívül hagyni
a vonatkozó magasabb rendű jogszabályokat, így az
OTÉK rendelkezéseit sem. Ez a TKR. –
indítványozó által nem támadott – 2. § (2) és (4)
bekezdésében is ekként jelenik meg. Ezt erősíti meg
a 314/2012. Korm. r. 26/C. § (1) bekezdés bc) pontja
is, mely szerint a polgármesternek meg kell tiltania
az építési tevékenységet, ha a „tervezett
rendeltetésváltozás nem felel meg a helyi építési
szabályzatban foglalt követelményeknek”.
Az OTÉK településképi bejelentési eljárás során
történő alkalmazhatóságával összefüggésben a
védirat utal a 314/2012. Korm. r. 26/C. § (3)

bekezdés 2021. március 1. előtt hatályos szövegére,
amelyben még a hatósági bizonyítvány kiadásának
feltételeként külön nevesítve volt az országos
építésügyi követelményeknek való megfelelés is. (A
településképi bejelentést 2021. február 15-én teszi
meg a felperes, így a perben az akkor hatályos
szabályok
alkalmazandók.)
A
módosított
normaszöveg már csak a helyi építési szabályzat
követelményeire
hivatkozik.
A
Kúria
Önkormányzati Tanácsa álláspontja szerint a
módosítás célja csak az (1) és (3) bekezdés
szövegének összhangba hozása volt, de az tartalmi
változást nem eredményezett. A helyi építési
szabályzatnak megfelelés egyben azt is magában
foglalja, hogy a rendeltetésváltozás az országos
követelményeket teljesíti, mert a helyi szabályozás
nem lehet megengedőbb.
III.
1. Az indítvány alapján a TKR. 46. § (2) bekezdés c)
pontja az Étv. 13. § (1) bekezdésével párhuzamos
szabályozásnak minősül, így a Jat. 3. §-ába ütközik.
A vitatott rendelkezés szerint:
„46. §
(2) A meglévő építmény, építményrész rendeltetését
vagy a rendeltetési egységek számát vagy méretét –
részben vagy egészben – érintő változtatás esetén a
településképi bejelentési eljárás során vizsgálni kell,
hogy
c) figyelembe veszi-e a környezet rendeltetésszerű
használatát és fejlesztésének lehetőségeit.”
A Jat. 3. §-a szerint „[az] azonos vagy hasonló
életviszonyokat azonos vagy hasonló módon,
szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a
jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem
lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A
jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény
vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a
jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet
ellentétes.”
Az Étv. 13. § (1) bekezdése alapján „[a]z építés helyi
rendjének biztosítása érdekében a települési
önkormányzat
az
országos
szabályoknak
megfelelően, illetve az azokban megengedett
eltérésekkel a település közigazgatási területének
felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet
természeti, táji és épített értékeinek védelmével
kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi
követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi
építési szabályzatban állapítja meg”.
A Kúria Önkormányzati Tanácsának álláspontja
szerint a TKR. támadott rendelkezése nem
az Étv. 13. § (1) bekezdésének párhuzamos
(felesleges) ismétlése, hanem az a többszintű,
hierarchikus országos és helyi szintű szabályozási
környezetben az értelmezhetőség és a jogbiztonság
érdekében összegzi
a kérelem
elbírálási
szempontjait, visszautalva az Étv.-ben nevesített
környezeti szempontokra, és mint ilyen – a
védiratban is hivatkozott Köf.5073/2013/3. számú
döntés alapján – nem teszi jogellenessé a helyi
rendeletet.
Így megállapítható, hogy a TKR. 46. § (2) bekezdés
c) pontja nem ütközik a Jat. 3. §-ába.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a védiratban – a
vegyes
jogszabály-szerkesztési
gyakorlatra
vonatkozóan – kifejtett hivatkozást jelen ügyben is
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elfogadta, mert álláspontja szerint a TKR. vitatott
rendelkezése nem megismétli, hanem visszautal az
Étv. szabályaira.
2. Az indítványozó álláspontja szerint a TKR. 46. §
(2) bekezdés c) pontjában a „környezet” jelző nélküli
használata és „a rendeltetésszerű használat” kifejezés
együttes szerepeltetése a sérti a Jat. 2. § (1)
bekezdésébe foglalt normavilágosság elvét.
A Jat. 2. § (1) bekezdése szerint „[a] jogszabálynak a
címzettek számára egyértelműen értelmezhető
szabályozási tartalommal kell rendelkeznie”.
A TKR. preambulumában foglaltak alapján
„Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott
jogalkotási
hatáskörében,
a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5.
pontjában és az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. §
(2)–(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva” alkotta meg rendeletét.
A TKR. 2. § (2) bekezdése szerint „[a] településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
(továbbiakban: TVTv.), az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Étv.), 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: TRK.), a településkép
védelméről szóló törvény reklámok közzétételével
kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban
TVRK.), az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet ( a továbbiakban: OTÉK) , valamint a
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének a
településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: FTKR.)
előírásait
a
jelen
Rendeletben
foglalt
kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.”
A TKR. 2. § (4) bekezdése alapján „[a] Rendelet
alkalmazása során területet építmény elhelyezésére
felhasználni, telket alakítani, építés alapjául szolgáló
tervet elkészíteni, építményt építeni, átalakítani,
bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni,
elmozdítani vagy lebontani, továbbá az építmény
rendeltetését, vagy az abban lévő rendeltetési
egységek számát, méretét megváltoztatni, a
vonatkozó magasabb szintű jogszabályok, valamint
az FTKR. és a kerület településrendezési eszköze
együttes figyelembevételével lehet”.
A fentiek szerint sem a TKR. preambuluma, sem
a 2. § (2) és (4) bekezdései nem utalnak a Kvt. mint
felettes
jogszabály
előírásainak
együttes
alkalmazására. A TKR.-t a Tvt. (és nem a Kvt.)
felhatalmazása
alapján
alkotta
meg
az
önkormányzat. A Tvt. 2. § (3) bekezdése alapján a
településképi
követelmények
az
Étv.
településrendezési feladatok megvalósítását biztosító
egyik sajátos jogintézménye. Ebből következően a
településképi bejelentési eljárásokban nem a Kvt.,
hanem az építési jogszabályok fogalomkészletét kell
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használni. Utal a Kúria Önkormányzati Tanácsa arra,
hogy az Étv. 13. § (1) bekezdésében is jelző nélkül
jelenik meg a „környezet” fogalma („a környezet
természeti, táji és épített értékeinek védelmével”).
Így használja a környezet fogalmát az OTÉK 31. §
(1) és (3) bekezdése és a 108. § (7) bekezdés a) pontja
is. A fogalom értelmezését segíti továbbá a TKR. X.
fejezetében
a
Főépítész
által
biztosított
településvédelmi
tájékoztatás
és
szakmai
konzultáció.
Mindezek alapján az Kúria Önkormányzati Tanácsa
megállapította, hogy a TKR. 46. § (2) bekezdés c)
pontja nem sérti a Jat. 2. § (1) bekezdése szerinti
normavilágosság elvét.
Az Önkormányzati Tanács az önkormányzat
álláspontjával egyezően a normavilágosság
követelményének (az indítványozó által vélelmezett)
megsértése tárgyában is azt emeli ki, hogy annak
vizsgálata során nem lehet a szabályozás egy
bekezdését a normaszövegből kiragadva értelmezni.
Nem állapítható meg a TKR. 46. § c) pontjával
összefüggésben
az
indítványban
felvetett,
az Ákr. 2. §-ába ütköző hatáskör kiterjesztés sem, a
rendelet ugyanis nem szól a környezet Kvt. szerinti
vizsgálatáról, így a hatáskör törvénysértő
kiterjesztése eleve kizárt.
A fentiekre tekintettel a Kúria Önkormányzati
Tanácsa a Kp. 146. § (1) bekezdés b) pontja alapján
megállapította, hogy a TKR. 45. § (4) bekezdése az
Ákr. 44. §-ába ütközött, ezt meghaladóan,
a TKR. 46. § (2) bekezdése vonatkozásában az
indítványt elutasította.
A Kp. 147. § (1) bekezdése értelmében, ha az
önkormányzati
rendelet
rendelkezésének
megsemmisítésére, illetve más jogszabályba
ütközésének megállapítására bírói indítvány alapján
került sor, a megsemmisített rendelkezés nem
alkalmazható az indítványozó bíróság előtt
folyamatban lévő egyedi ügyben, valamint
valamennyi, a megsemmisítés időpontjában
valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi
ügyben. Ezen általános alkalmazási tilalom
mellőzését a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Kp.
147. § (2) bekezdése alapján elrendelheti, ha azt a
közérdek védelme, a jogbiztonság vagy a rendelet
hatálya alá tartozó jogalanyok alapvető jogainak
védelme indokolja, de jelen esetben ilyen
körülmények nem álltak fenn.
(Kúria Köf.5056/2021/4.)

EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA HATÁROZATAI
I.
C-237/20. sz. Federatie Nederlandse Vakbeweging
kontra Heiploeg Seafood International BV és Heitrans
International BV ügyben 2022. április 28-án hozott
ítélet
1)
A munkavállalók jogainak a vállalkozások,
üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő
védelmére
vonatkozó
tagállami
jogszabályok
közelítéséről szóló, 2001. március 12‑i 2001/23/EK
tanácsi irányelv 5. cikkének (1) bekezdését akként kell
értelmezni, hogy az abban meghatározott azon feltétel,
amely szerint ezen irányelv 3. és 4. cikke nem
vonatkozik valamely vállalkozás olyan átruházására,
amelyben az átadó csődeljárás vagy ezzel egyenértékű
más olyan fizetésképtelenségi eljárás alatt áll, „amely
az átadó vagyonának felszámolása céljából indult”,
teljesül abban az esetben, ha valamely vállalkozás
egészének vagy egy részének az átruházását – azon
fizetésképtelenségi eljárás megindítását megelőzően,
amely az átadó vagyontárgyainak felszámolására
irányul, és amelynek során az említett átruházást
végrehajtják – előkészítik egy olyan pre‑pack eljárás
keretében, amelynek az a fő célja, hogy a
fizetésképtelenségi eljárás során lehetővé tegye a
folyamatosan működő vállalkozás felszámolását, a
lehető legteljesebb mértékben kielégítve az összes
hitelező követeléseit, és megtartva annyi munkahelyet,
amennyit csak lehetséges, annak fenntartásával, hogy
az ilyen pre‑pack eljárás keretei törvényi vagy
rendeleti rendelkezésekben legyenek meghatározva.
2)
A 2001/23 irányelv 5. cikkének (1) bekezdését
akként kell értelmezni, hogy az abban meghatározott
azon feltétel, amely szerint ezen irányelv 3. és 4. cikke
nem vonatkozik valamely vállalkozásnak, üzletnek
vagy ezek egy részének az átruházására, amennyiben
az átadóval szemben indított csődeljárás vagy ezzel
egyenértékű más fizetésképtelenségi eljárás valamely
„illetékes hatóság […] felügyelete alatt zajlik”, teljesül
abban az esetben, ha valamely vállalkozás egészének
vagy egy részének az átruházását a fizetésképtelenség
megállapítását megelőző pre‑pack eljárás keretében
előkészíti egy olyan „kijelölt csődgondnok”, aki egy
„kijelölt csődbíró” felügyelete alatt jár el, továbbá ha
az ezen átruházásról szóló megállapodást a
fizetésképtelenség azon megállapítását követően kötik
meg és hajtják végre, amely az átadó
vagyontárgyainak felszámolására irányul, annak
fenntartásával, hogy az ilyen pre‑pack eljárás keretei
törvényi vagy rendeleti rendelkezésekben legyenek
meghatározva.
1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a
munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy
ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló,
2001. március 12‑i 2001/23/EK tanácsi irányelv (HL
2001. L 82., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet,

4. kötet, 98. o.) 3–5. cikkének az értelmezésére
vonatkozik.
2
E kérelmet az egyfelől egy holland
munkavállalói érdekképviseleti szervezet, a Federatie
Nederlandse Vakbeweging (a holland szakszervezeti
mozgalom szövetsége, a továbbiakban: FNV), másfelől
pedig a Heiploeg Seafood International BV és a Heitrans
International BV holland társaságok (a továbbiakban
együtt: új Heiploeg) között folyamatban lévő azon
jogvita keretében terjesztették elő, amelynek tárgyát egy
vállalkozás‑átruházást követően az e társaságok
alkalmazásában lévő munkavállalók jogainak olyan
esetben történő védelme képezi, amikor az átadó
vállalkozás fizetésképtelenségi eljárás alatt állt.
Az alapeljárás
25
A Heiploeg‑csoport (a továbbiakban: korábbi
Heiploeg) több olyan társaságból állt, amely halak és a
tenger gyümölcsei nagykereskedelmére irányuló
tevékenységet, valamint ehhez kapcsolódó egyéb
tevékenységeket gyakorolt. A 2011. és 2012. év
folyamán a korábbi Heiploeg jelentős pénzügyi
veszteségeket halmozott fel. Másfelől az Európai
Bizottság 2013 novemberében e csoporton belül négy
társasággal szemben egy kartellben való részvétel miatt
27 millió euró bírságot szabott ki.
26
A korábbi Heiploeg súlyos pénzügyi
nehézségeire tekintettel egyetlen bank sem volt hajlandó
arra, hogy e bírságot finanszírozza. A bírság kiszabását
követően
megvizsgálták
a
pre‑pack
eljárás
lefolytatásának a lehetőségét is. E célból több, a
Heiploeg‑csoporttól független társaságot is felhívtak
arra, hogy tegyenek ajánlatot a korábbi Heiploeg
eszközeire. Mivel a Parlevliet en Van der Plas Beheer BV
által benyújtott ajánlatot tekintették a legígéretesebbnek,
a tárgyalások e társasággal folytatódtak.
27
A korábbi Heiploeg kérelme alapján eljárva a
rechtbank Noord‑Nederland (noord‑nederlandi bíróság,
Hollandia) 2014. január 16‑án két „kijelölt
csődgondnokot” és egy „kijelölt csődbírót” rendelt ki. A
kirendelésből kitűnik, hogy az intézkedés célja az volt,
hogy valamennyi hitelező számára a lehető legmagasabb
hozamot érjék el, továbbá hogy lehetőséget biztosítsanak
az értékesítés előkészítésére, vagy a fizetésképtelen
helyzetből kiindulva történő szerkezetátalakításra. A
bíróság emlékeztetett arra, hogy a „kijelölt
csődgondnokok” és a „kijelölt csődbíró” a pre‑pack
eljárás keretében nem rendelkeztek semmilyen
hatáskörrel vagy jogszabályi kötelezettséggel, hanem az
volt a feladatuk, hogy megfigyeljenek, tájékozódjanak,
információkat szerezzenek, valamint véleményt
nyilvánítsanak, adott esetben pedig tanácsokat adjanak.
A bíróság kiemelte, hogy a kijelölt csődgondnokoknak és
a kijelölt csődbírónak tekintettel kellett lenniük az összes
hitelező érdekeire, mintha a fizetésképtelenséget már ki
is
mondták
volna,
egy
utóbb
megindított
fizetésképtelenségi eljárás esetén pedig a nyilvános
jelentésekben be kellett számolniuk a pre‑pack eljárásról.
A korábbi Heiploeg köteles volt teljes mértékben

Európai Unió Bírósága Határozatai
együttműködni a „kijelölt csődgondnokokkal” és a
„kijelölt csődbíróval”.
28
A korábbi Heiploeg 2014. január 27‑én
fizetésképtelenség megállapítását kérte a rechtbank
Noord‑Nederlandtól (noord‑nederlandi bíróság). E
bíróság másnap helyt adott e kérelemnek,
csődgondnokként és csődbíróként pedig azokat a
személyeket rendelte ki, akik korábban „kijelölt
csődgondnokként” és „kijelölt csődbíróként” jártak el.
29
Az új Heiploeget alkotó, a cégjegyzékbe 2014.
január 21‑én bejegyzett két társaság átvette a korábbi
Heiploeg kereskedelmi tevékenységeinek nagy részét.
Az eszközök átruházásáról szóló azon megállapodást,
amelynek értelmében a korábbi Heiploeg tevékenységeit
átruházták az új Heiploegra, 2014. január 29‑én kötötték
meg.
30
E megállapodás értelmében az új Heiploeg
átvette a korábbi Heiploeg munkavállalói nagyjából
kétharmadának munkaszerződéseit annak érdekében,
hogy e munkavállalók ugyanezen a munkahelyen
továbbra is azokat a tevékenységeket gyakorolják,
amelyeket korábban is gyakoroltak, ezzel együtt
ugyanakkor kedvezőtlenebb munkafeltételeket biztosítva
számukra. Az új Heiploeg megszerezte a korábbi
Heiploeg helyiségeit, amelyeket továbbra is használ, és
megtartotta a korábbi Heiploeg majdnem teljes
ügyfélkörét.
31
Az FNV fellebbezést nyújtott be a korábbi
Heiploeg fizetésképtelenségét megállapító elsőfokú
határozattal szemben. Határozatában a fellebbviteli
bíróság elutasította a jogorvoslatot, mivel megítélése
szerint senki nem vitatta az új Heiploeg azon érvelését,
amely szerint a korábbi Heiploeg pénzügyi veszteségei,
valamint az a tény, hogy a bankok nem voltak hajlandóak
finanszírozni az e csoporthoz tartozó négy társasággal
szemben kiszabott bírság összegét, azzal a hatással járt,
hogy
elkerülhetetlenné
tette
e
csoport
fizetésképtelenségét. E bíróság ebből azt a következtetést
vonta le, hogy a 2001/23 irányelv 5. cikke (1)
bekezdésének három alkalmazási feltétele teljesült,
következésképpen pedig az új Heiploeggel szemben nem
kötelezőek azok a munka‑ és foglalkoztatási feltételek,
amelyek az átruházást megelőzően vonatkoztak a
munkavállalóira. Az említett bíróság ugyanis
megállapította, hogy először is, a korábbi Heiploegnak az
új Heiploeg általi átvétele során a korábbi Heiploeg
fizetésképtelenségi eljárás alatt állt; másodszor, ezen
eljárás az átadó vállalkozás vagyontárgyainak
felszámolására irányult, harmadszor pedig, az említett
eljárás állami hatóság felügyelete alatt zajlott.
32
E határozattal szemben az FNV felülvizsgálati
kérelmet terjesztett a Hoge Raad der Nederlanden
(Hollandia legfelsőbb bírósága) elé, azt állítva, hogy az e
rendelkezésben meghatározott két utolsó feltétel a
pre‑pack eljárás esetében nem teljesült, ennélfogva pedig
a korábbi Heiploegnak az új Heiploegra történő
átruházása a 2001/23 irányelv rendelkezéseinek hatálya
alá tartozik, vagyis a korábbi Heiploeg munkavállalói
esetében úgy kell tekinteni, hogy ők a korábbi
munkafeltételeiket megtartva léptek az új Heiploeg
szolgálatába.
33
A kérdést előterjesztő bíróság kiemeli, hogy a
BW 7:663. cikke értelmében valamely vállalkozás
átruházása következtében azok a jogok és
kötelezettségek, amelyek a munkáltatót a közötte és az
általa foglalkoztatott munkavállaló között létrejött
munkaszerződés alapján az átruházás időpontjában
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megilletik,
illetve
terhelik,
átszállnak
a
kedvezményezettre. E bíróság jelzi, hogy e rendelkezés
ugyanakkor a BW 7:666. cikkének bevezető fordulata és
a) pontja értelmében nem alkalmazható a vállalkozás
átruházására, ha a munkáltatót fizetésképtelennek
nyilvánították, a vállalkozás pedig a fizetésképtelenségi
eljárás alá vont vagyontömeghez tartozik. E bíróság
hozzáteszi, hogy a nemzeti jog említett rendelkezéseit,
amelyek a 2001/23 irányelv átültetését képezik, ezen
irányelvvel összhangban kell értelmezni.
34
A kérdést előterjesztő bíróság arra is emlékeztet,
hogy a pre‑pack eljárás elsődleges célja az, hogy az adós
vagyonának felszámolásakor az összes hitelező
követelése a lehető legnagyobb mértékben kielégítést
nyerjen, járulékosan pedig a pre‑pack művelet elősegíti a
munkahelyek egy részének megóvását. Másfelől e
bíróság pontosítja, hogy a fizetésképtelenségi eljárásban
gyakorolt állami felügyeletet nem veszélyezteti az, hogy
a fizetésképtelenségi eljárást megelőzően létezik egy
előzetes pre‑pack eljárás.
35
Ami az alapügyet illeti, a kérdést előterjesztő
bíróság kiemeli: nem vitatott, hogy a korábbi Heiploeg a
2001/23 irányelv 5. cikkének (1) bekezdése értelmében
vett fizetésképtelenségi eljárás alatt állt. A Bíróság
ítélkezési gyakorlatára tekintettel ugyanakkor e
bíróságnak kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az
alapügyben szóban forgó pre‑pack eljárás megfelel‑e a
2001/23 irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében
meghatározott másik két feltételnek, vagyis azzal
kapcsolatban, hogy ez az eljárás olyannak tekinthető‑e,
mint
amely
egyrészt
a
korábbi
Heiploeg
vagyontárgyainak felszámolására irányul, másrészt pedig
valamely állami hatóság felügyelete alatt zajlik.
36
E körülmények között a Hoge Raad der
Nederlanden (Hollandia legfelsőbb bírósága) 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 [2001/23] irányelv 5.
cikkének (1) bekezdését, hogy azon feltétel, amely
szerint »[a] csődeljárás vagy ezzel egyenértékű más […]
fizetésképtelenségi eljárás […] az átadó vagyonának
felszámolása céljából indult«, teljesül akkor, ha
a)
az átadó csődje elkerülhetetlen, és az átadó
ennélfogva ténylegesen fizetésképtelen,
b)
a csődeljárás célja a holland jog szerint az, hogy
az adós vagyonának felszámolásával elérjék valamennyi
hitelező jövedelmének maximalizálását, és
c)
a csőd megállapítása előtt egy úgynevezett
pre‑pack keretében előkészítik a vállalkozás (egy
részének) átruházását, és azt csak a csőd megállapítását
követően hajtják végre, mindamellett
d)
a
bíróság
által
kirendelt
»kijelölt
csődgondnoknak« a csőd megállapítása előtt valamennyi
hitelező érdekei, valamint társadalmi érdekek, mint
például a munkahelyek megtartásához fűződő érdek
figyelembevételével kell eljárnia, amit a szintén a bíróság
által kirendelt »kijelölt csődbírónak« kell felügyelnie,
e)
a pre‑pack célja az, hogy az ezt követő
csődeljárásban lehetővé tegye a felszámolás olyan
módját, amelynek során az átadó vagyonához tartozó
»going
concern«
vállalkozást
(»folyamatos
vállalkozást«) (illetve annak egy részét) eladják, hogy
elérjék
valamennyi
hitelező
jövedelmének
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maximalizálását, és hogy a munkahelyek lehetőleg
megmaradjanak, és
f)
az eljárás formája biztosítja, hogy ez a cél
ténylegesen irányadó?
2)
Úgy kell‑e értelmezni a 2001/23 irányelv 5.
cikkének (1) bekezdését, hogy az a feltétel, amely szerint
»[a] csődeljárás vagy ezzel egyenértékű más […]
fizetésképtelenségi eljárás […] az illetékes hatóság […]
felügyelete alatt zajlik«, teljesül akkor, ha a csőd
megállapítása előtt a vállalkozás (egy részének)
átruházását pre‑pack keretében a csőd megállapítása előtt
előkészítik, és a csőd megállapítását követően
végrehajtják, és
a)
[ezen előkészületeket] a csőd megállapítása
előtt a bíróság által kirendelt »kijelölt csődgondnok« és
»kijelölt csődbíró« felügyeli, akik azonban nem
rendelkeznek jogkörökkel,
b)
a »kijelölt csődgondnoknak« a csőd
megállapítása előtt a holland jog szerint valamennyi
hitelező érdekei és más társadalmi érdekek, mint például
a
munkahelyek
megtartásához
fűződő
érdek
figyelembevételével kell eljárnia, amit a »kijelölt
csődbírónak« kell felügyelnie,
c)
a »kijelölt csődgondnok« és a »kijelölt
csődbíró« feladatai nem különböznek a csődgondnokok
és a csődbírók feladataitól,
d)
a szerződést, amelynek alapján a vállalkozást
átruházzák, és amelyet pre‑pack keretében készítettek
elő, csak a csőd megállapítását követően kötik meg és
hajtják végre,
e)
a bíróság a csőd megállapításakor szükségesnek
tarthatja, hogy a »kijelölt csődgondnok« vagy a »kijelölt
csődbíró« helyett másik csődgondnokot vagy csődbírót
rendeljen ki, és
f)
a csődgondnokra és a csődbíróra az
objektivitással
és
függetlenséggel
kapcsolatos
ugyanazon követelmények vonatkoznak, mint az olyan
csődeljárásban eljáró csődgondnokra és csődbíróra,
amelyet nem előzött meg pre‑pack, és e személyek a csőd
megállapítása előtti részvételük mértékétől függetlenül a
jogköreik alapján kötelesek vizsgálni, hogy a
vállalkozásnak (a vállalkozás egy részének) a csőd
megállapítása előtt előkészített átruházása valamennyi
hitelező érdekeit szolgálja‑e – és ennek elutasítása esetén
– kötelesek megállapítani, hogy az átruházás nem fog
létrejönni, miközben továbbra is jogosultak más okból –
például azért, mert más társadalmi érdekek, mint a
foglalkoztatás jelentősége, az átruházást kizárják –
megállapítani, hogy a vállalkozásnak (a vállalkozás egy
részének) a csőd megállapítása előtt előkészített
átruházására nem fog sor kerülni?”
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről
Az első kérdésről
37
Első kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság
lényegében arra vár választ, hogy a 2001/23 irányelv 5.
cikkének (1) bekezdését akként kell‑e értelmezni, hogy
az abba meghatározott azon feltétel, amely szerint ezen
irányelv 3. és 4. cikke nem vonatkozik valamely
vállalkozás olyan átruházására, amelyben az átadó
csődeljárás vagy ezzel egyenértékű más olyan
fizetésképtelenségi eljárás alatt áll, „amely az átadó
vagyonának felszámolása céljából indult”, teljesül abban
az esetben, ha valamely vállalkozás egészének vagy egy
részének átruházását – azon fizetésképtelenségi eljárás
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megindítását
megelőzően,
amely
az
átadó
vagyontárgyainak felszámolására irányul, és amelynek
során az említett átruházást végrehajtják – előkészítik
egy olyan pre‑pack eljárás keretében, amelynek az a
célja, hogy a fizetésképtelenségi eljárás során lehetővé
tegye a folyamatosan működő vállalkozás (going
concern) felszámolását, a lehető legteljesebb mértékben
kielégítve az összes hitelező követeléseit, és megtartva
annyi munkahelyet, amennyit csak lehetséges.
38
Elöljáróban először is emlékeztetni kell arra,
hogy – mint azt a főtanácsnok is kiemelte az
indítványának a 44. és 45. pontjában – a 2001/23 irányelv
5. cikkének (1) bekezdésében előírt eltérés bevezetése
nem más, mint a Bíróság ítélkezési gyakorlatának
jogszabályba foglalása. Még ha ugyanis a 77/187
irányelv e tekintetben nem is tartalmazott semmilyen
konkrét rendelkezést, a Bíróság többek között az 1985.
február 7‑i Abels ítéletében (135/83, EU:C:1985:55) és
az 1991. július 25‑i d’Urso és társai ítéletében (C‑362/89,
EU:C:1991:326) – figyelembe véve a fizetésképtelenségi
jogterületnek a szociális jogra tekintettel fennálló sajátos
jellegét, amely jogterület olyan különleges eljárásokkal
jellemezhető, amelyek célja egyensúlyba hozni
különböző érdekeket, így különösen a hitelezők
különféle kategóriáinak érdekeit – elismerte annak
lehetőségét, hogy eltérjenek a munkavállalók egyéni
védelmére
irányuló
rendszer
alkalmazásától,
amennyiben
az
átruházott
vállalkozás
vagy
vállalkozásrész olyan eljárás alatt áll, amely az átadó
vagyontárgyainak felszámolására irányul.
39
Így a Bíróság az 1995. december 7‑i Spano és
társai ítélet (C‑472/93, EU:C:1995:421) 25. pontjában
kimondta, hogy a 77/187 irányelv nem vonatkozik az
átadó vagyontárgyainak felszámolására irányuló olyan
eljárások keretében lebonyolított átruházásokra, mint
például az 1985. február 7‑i Abels ítélet (135/83,
EU:C:1985:55) tárgyát képező fizetésképtelenségi
eljárás, vagy az olasz jogszabályok szerinti, az 1991.
július 25‑i d’Urso és társai ítélet (C‑362/89,
EU:C:1991:326)
tárgyát
képező
adminisztratív
kényszerfelszámolási eljárás; ezzel szemben vonatkozik
az olyan eljárások alatt álló vállalkozások átruházására,
amelyek célja az, hogy folytatni lehessen a vállalkozás
tevékenységét.
40
Pontosítani kell, hogy az 1991. július 25‑i
d’Urso és társai ítélet (C‑362/89, EU:C:1991:326)
alapjául szolgáló ügyben a Bíróságnak azon kérdéssel
kapcsolatban, hogy a munkavállalóknak a vállalkozás
átruházása során fennmaradnak‑e a szolgálati időből
eredő azon jogaik, amelyeket az átruházást megelőzően
szereztek, olyan nemzeti szabályozást kellett vizsgálnia,
amely a vállalkozások rendkívüli igazgatására irányuló
olyan eljárásról rendelkezett, amely e vállalkozások
vonatkozásában kétféle joghatással járt. Ezt az ügyet
egyrészt az jellemezte, hogy az átruházott vállalkozást
olyan adminisztratív kényszerfelszámolási rendszer alá
lehetett vonni, amelynek joghatásai hasonlóak voltak a
fizetésképtelenség joghatásaihoz, másrészt pedig e
vállalkozás annak ellenére, hogy e rendszer alá vonták,
egy csődgondnok irányítása alatt tovább folytathatta a
tevékenységét olyan időtartamon keresztül, amelynek
kiszámítási módszereit a törvény állapította meg. Ez
utóbbi esetben e csődgondnoknak meg kellett határoznia
egy olyan programot, amelynek végrehajtását a felügyelő
hatóságnak kellett engedélyeznie, és amelynek a
lehetséges mértékben, a hitelezők érdekeit is figyelembe
véve olyan helyreállítási tervet kellett tartalmaznia,
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amely összeegyeztethető az iparpolitika főbb
irányvonalaival, konkrétan megjelölve az újra üzembe
állítandó és a kiegészítendő létesítményeket, valamint a
vállalkozás azon létesítményeit és komplexumait,
amelyeket át kell ruházni. Az említett szabályozás tehát
eltérő jellemzőkkel rendelkezett attól függően, hogy az
adminisztratív kényszerfelszámolást elrendelő rendelet
határozott‑e a vállalkozás tevékenységének folytatásáról,
vagy sem (1991. július 25‑i d’Urso és társai ítélet,
C‑362/89, EU:C:1991:326, 27‐30. pont).
41
A Bíróság úgy ítélte meg, hogy e hatások közül
az első összehasonlítható volt a fizetésképtelenséggel,
mivel arra irányult, hogy a hitelezők követeléseinek
együttes kielégítése céljából felszámolja az adós
vagyonát, vagyis az ennek keretében történt
átruházásokat ki kellett zárni a 77/187 irányelv hatálya
alól (1991. július 25‑i d’Urso és társai ítélet, C‑362/89,
EU:C:1991:326, 31. pont). Ezzel szemben úgy ítélte
meg, hogy amikor a második joghatásról volt szó, a
rendkívüli igazgatási eljárás célja elsősorban az volt,
hogy a vállalkozás számára olyan egyensúlyt biztosítson,
amely a jövőre nézve lehetővé teszi a tevékenységének
gyakorlását. Az így követett gazdasági és társadalmi cél
ugyanis nem magyarázhatja és nem is igazolhatja azt,
hogy amennyiben az érintett vállalkozást teljes
egészében vagy részlegesen átruházzák, a munkavállalóit
megfosszák azoktól a jogoktól, amelyeket ez az irányelv
az általa meghatározott feltételek mellett számukra
biztosít (1991. július 25‑i d’Urso és társai ítélet,
C‑362/89, EU:C:1991:326, 32. pont).
42
Másodszor, meg kell állapítani, hogy az első
kérdés olyan ténybeli és eljárási elemeket tartalmaz,
amelyek a kérdést előterjesztő bíróság szerint vagy nem
voltak kiemelve abban az előzetes döntéshozatalra utaló
határozatban, amely a 2017. június 22‑i Federatie
Nederlandse Vakvereniging és társai ítélet (C‑126/16,
EU:C:2017:489) alapjául szolgált, vagy nem álltak fenn
az
ezen
ítélet
alapjául
szolgáló
ügyben,
következésképpen pedig kizárják, hogy a Bíróság által az
említett ítéletben adott választ átültessék az alapügyre.
43
A Bíróság ugyanezen ítélet 47. pontjában
többek között megállapította, hogy a 2001/23 irányelv 5.
cikkének (1) bekezdése megköveteli, hogy a csődeljárás
vagy az ezzel egyenértékű fizetésképtelenségi eljárás az
átadó vagyonának felszámolása céljából induljon meg, és
emlékeztetett arra, hogy ítélkezési gyakorlata értelmében
nem felel meg e feltételnek az olyan eljárás, amely az
érintett vállalkozás tevékenységének folytatására irányul.
44
Az e két eljárástípus közötti különbségeket
illetően a Bíróság hozzátette, hogy valamely eljárás
akkor irányul a tevékenység folytatására, ha célja az,
hogy megőrizzék a vállalkozás vagy életképes egységei
működőképességét. Ezzel szemben a vagyon
felszámolására irányuló eljárás a hitelezői követelések
együttes kielégítésének maximalizálására irányul.
Márpedig, jóllehet nem kizárt, hogy az adott eljárások e
két célkitűzése között bizonyos átfedés legyen, a
vállalkozás tevékenységeinek folytatására irányuló
eljárás fő célkitűzése továbbra is mindenképpen az, hogy
megőrizze az érintett vállalkozást (2017. június 22‑i
Federatie Nederlandse Vakvereniging és társai ítélet,
C‑126/16, EU:C:2017:489, 48. pont).
45
Tekintettel a pre‑pack eljárásnak a 2017. június
22‑i Federatie Nederlandse Vakvereniging és társai ítélet
(C‑126/16, EU:C:2017:489) alapjául szolgáló ügyben a
kérdést előterjesztő bíróság által ismertetett jellemzőire,
különösen pedig arra, hogy ez az eljárás annak
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elkerülésére irányult, hogy az érintett vállalkozás a
fizetésképtelenség
megállapításának
időpontjában
hirtelen megszakítsa a tevékenységét, mindezt annak
érdekében, hogy meg lehessen óvni mind az említett
vállalkozás gazdasági értékét, mind pedig a
munkahelyeket, a Bíróság ezen ítélet 50. pontjában
megállapította: annak fenntartásával, hogy ezt a kérdést
előterjesztő bíróságnak kell ellenőriznie, az említett
eljárás nem arra irányult, hogy az érintett vállalkozást
végérvényesen felszámolják, vagyis az eljárás által
követett gazdasági és társadalmi cél nem magyarázhatja
és nem is igazolhatja azt, hogy amennyiben e vállalkozást
teljes egészében vagy részlegesen átruházzák, a
munkavállalóit megfosszák azoktól a jogoktól,
amelyeket a 2001/23 irányelv számukra biztosít.
46
Ellentétben az említett ügy tényállásával, a jelen
eljárásban a kérdést előterjesztő bíróság megjegyzi, hogy
amikor a szóban forgó pre‑pack eljárás megindult, az
átadó fizetésképtelensége elkerülhetetlen volt, és mind a
fizetésképtelenségi eljárás, mind pedig az azt megelőző
pre‑pack eljárás az átadó vagyonának felszámolására
irányult, másfelől pedig a fizetésképtelenséget meg is
állapították. E bíróság kiemeli, hogy az e felszámoláshoz
vezető összes eljárásnak az volt a fő célja, hogy az összes
hitelező követelése a lehető legnagyobb mértékben
kielégítést nyerjen.
47
Az sem vitatott, hogy a jelen ügyben az érintett
vállalkozás átruházására olyan fizetésképtelenségi
eljárás során került sor, amely a korábbi Heiploeg, vagyis
az átadóhoz tartozó vállalkozás összes vagyontárgyának
a felszámolására irányult.
48
E tekintetben meg kell állapítani, hogy mivel a
2001/23 irányelv 5. cikkének (1) bekezdése különbséget
tesz az „átadó” és az említett átadóhoz tartozó
„vállalkozás”, „üzlet” vagy „ezek egy része” között,
különbséget kell tenni az átadó általános gazdasági
tevékenysége és azon különböző jogalanyok egyéni
tevékenységei között, amelyek a felszámolandó
vagyontárgyai között szerepelnek.
49
A 2001/23 irányelv 5. cikke (1) bekezdésének
szövegéből
kitűnik,
hogy e rendelkezés
–
következésképpen pedig az abban biztosított eltérés –
hatálya nem korlátozódik azokra a vállalkozásokra,
üzletekre vagy azok részeire, amelyek tevékenységét az
átruházást megelőzően vagy azt követően véglegesen
megszüntették.
50
Ezen 5. cikk (1) bekezdése ugyanis annak
előírásával, hogy az átruházás időpontjában fennálló
munkaszerződésből vagy munkaviszonyból eredően az
átadót megillető, illetve terhelő jogok és kötelezettségek
nem szállnak át a kedvezményezettre, amennyiben az e
rendelkezésben meghatározott feltételek teljesülnek,
magában foglalja, hogy egy még működő vállalkozás
vagy annak egy része tekintetében megoldhatónak kell
lennie az akként történő átruházásnak, hogy közben
részesülni lehessen az e rendelkezés által biztosított
eltérésben. Ennek előírásával a 2001/23 irányelv
megelőzi annak kockázatát, hogy az érintett vállalkozás,
üzlet vagy ezek egy része még azt megelőzően
elértéktelenedjen, hogy az átadó vagyonának
felszámolása céljából indított fizetésképtelenségi eljárás
keretében a kedvezményezett átvenné az átadó eszközei
és/vagy tevékenységei életképesnek tekinthető részét. Ez
az eltérés így azon komoly kockázat elkerülésére irányul,
hogy az átruházott vállalkozás értéke vagy a munkaerő
életkörülményei és munkafeltételei összességükben véve
leromoljanak, ami ellentétes lenne a Szerződés céljaival
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(lásd ebben az értelemben: 1991. július 25‑i d’Urso és
társai ítélet, C‑362/89, EU:C:1991:326, 31. pont,
valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
51
A 2001/23 irányelv 5. cikke (1) bekezdésének
ezen értelmezését nem cáfolja az a tény, hogy valamely
vállalkozásnak, üzletnek vagy ezek egy részének olyan
átruházását, amelyre csődeljárás vagy ezzel egyenértékű
más olyan fizetésképtelenségi eljárás során került sor,
amely az átadó vagyonának felszámolása céljából indult,
ezen eljárás megindítását megelőzően előkészítették,
mivel e rendelkezés nem terjed ki az érintett csőd‑ vagy
fizetésképtelenségi eljárások megindítását megelőző
időszakra. E megállapítást megerősíti ezen 5. cikk (2)
bekezdése, amelyből egyértelműen kitűnik, hogy az e
cikkben előírt kivételek azokra az esetekre vonatkoznak,
amelyekben ezen irányelv 3. és 4. cikkét az átadó
tekintetében indított fizetésképtelenségi eljárás „alatt”
lebonyolított átruházásra kell alkalmazni.
52
Így, mivel a pre‑pack eljárás – amelyet
fizetésképtelenségi eljárás követ – fő célja arra irányul,
hogy az átadó fizetésképtelenségének a megállapítását és
a felszámolását követően az összes hitelező követelése a
lehető legnagyobb mértékben kielégítést nyerjen, ezen
eljárások összességükben főszabály szerint megfelelnek
a 2001/23 irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében előírt
második feltételnek.
53
E tekintetben minden egyes helyzetben meg kell
vizsgálni, hogy a szóban forgó pre‑pack eljárás és
fizetésképtelenségi eljárás arra irányul‑e, hogy az átadó
bizonyított fizetésképtelensége folytán felszámolják a
vállalkozást, nem pedig csupán arra, hogy azt
átszervezzék. Ezenkívül nem csupán azt kell bizonyítani,
hogy ezen eljárások fő célja arra irányul, hogy az összes
hitelező követelése a lehető legnagyobb mértékben
kielégítést nyerjen, hanem azt is, hogy a felszámolás
azáltal történő lebonyolítása, hogy a folyamatosan
működő vállalkozást (going concern) vagy annak egy
részét átruházzák akként, hogy azt a pre‑pack eljárás
során előkészítik, a felszámolási eljárást követően pedig
végrehajtják, lehetővé teszi e fő cél elérését. Így annak,
ha valamely társaság felszámolása céljából pre‑pack
eljárást alkalmaznak, az a célja, hogy lehetővé tegye a
bíróság által a társaság fizetésképtelenségének
megállapítását követően kirendelt csődgondnok és
csődbíró számára, hogy növeljék a hitelezők követelései
kielégítésének esélyét.
54
A Bíróság rendelkezésére álló iratanyagból
ugyanakkor kitűnik, hogy a szóban forgó pre‑pack
eljárást kizárólag az ítélkezési gyakorlatban kialakított
szabályok rendezik, továbbá hogy azt a különböző
nemzeti bíróságok nem egységesen alkalmazzák, vagyis
ez az eljárás – mint azt a főtanácsnok is kiemelte az
indítványának a 83. pontjában –jogbizonytalanságot
keletkeztet. Márpedig ilyen körülmények között azt a
pre‑pack eljárást, amelyet a kérdést előterjesztő bíróság
ítélkezési gyakorlata határoz meg, nem lehet olyannak
tekinteni, mint amely keretek közé szorítja a 2001/23
irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott
kivétel alkalmazását, és az nem felel meg a jogbiztonság
követelményének.
55
Ebből következik, hogy a jelen ítélet 47–53.
pontjában kifejtett megfontolások ellenére az első
kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 2001/23 irányelv
5. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy
az abban meghatározott azon feltétel, amely szerint ezen
irányelv 3. és 4. cikke nem vonatkozik valamely
vállalkozás olyan átruházására, amelyben az átadó
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csődeljárás vagy ezzel egyenértékű más olyan
fizetésképtelenségi eljárás alatt áll, „amely az átadó
vagyonának felszámolása céljából indult”, teljesül abban
az esetben, ha valamely vállalkozás egészének vagy egy
részének átruházását – azon fizetésképtelenségi eljárás
megindítását
megelőzően,
amely
az
átadó
vagyontárgyainak felszámolására irányul, és amelynek
során az említett átruházást végrehajtják – előkészítik
egy olyan pre‑pack eljárás keretében, amelynek az a fő
célja, hogy a fizetésképtelenségi eljárás során lehetővé
tegye a folyamatosan működő vállalkozás felszámolását,
a lehető legteljesebb mértékben kielégítve az összes
hitelező követeléseit, és megtartva annyi munkahelyet,
amennyit csak lehetséges, annak fenntartásával, hogy az
ilyen pre‑pack eljárás keretei törvényi vagy rendeleti
rendelkezésekben legyenek meghatározva.
A második kérdésről
56
Második kérdésével a kérdést előterjesztő
bíróság lényegében arra vár választ, hogy a 2001/23
irányelv 5. cikkének (1) bekezdését akként kell‑e
értelmezni, hogy az abban meghatározott azon feltétel,
amely szerint ezen irányelv 3. és 4. cikke nem vonatkozik
valamely vállalkozás, üzlet vagy ezek egy részének
átruházására, amennyiben az átadóval szemben indított
csődeljárás
vagy
ezzel
egyenértékű
más
fizetésképtelenségi eljárás valamely „illetékes hatóság
[…] felügyelete alatt zajlik”, teljesül abban az esetben, ha
valamely vállalkozás egészének vagy egy részének
átruházását
a
fizetésképtelenség
megállapítását
megelőző pre‑pack eljárás keretében előkészíti egy olyan
„kijelölt csődgondnok”, aki egy „kijelölt csődbíró”
felügyelete alatt jár el, továbbá ha az ezen átruházásról
szóló megállapodást a fizetésképtelenség azon
megállapítását követően kötik meg és hajtják végre,
amely az átadó vagyontárgyainak felszámolására irányul.
57
E
kérdés
megválaszolása
érdekében
emlékeztetni kell arra, hogy – mint azt a Bíróság a 2017.
június 22‑i Federatie Nederlandse Vakvereniging és
társai ítéletében (C‑126/16, EU:C:2017:489, 53. pont)
kiemelte, és mint azt a kérdést előterjesztő bíróság is
megerősítette – az a pre‑pack eljárás, amely megelőzi a
fizetésképtelenség azon megállapítását, amely az átadó
vagyonának felszámolására irányul, az ítélkezési
gyakorlatból ered, és annak a holland törvényekben vagy
rendeletekben nincs alapja.
58
Ami konkrétabban a 2017. június 22‑i Federatie
Nederlandse Vakvereniging és társai ítélet (C‑126/16,
EU:C:2017:489) alapjául szolgáló ügyben szóban forgó
pre‑pack eljárást illeti, a Bíróság az elé terjesztett
iratanyag alapján ezen ítélet 54. pontjában úgy ítélte meg,
hogy ez az eljárás nem a hatáskörrel rendelkező bíróság
felügyelete alatt zajlott, hanem azt a vállalkozás vezetői
bonyolították le, akik levezették a tárgyalásokat, és
meghozták a fizetésképtelen vállalkozás eladását
előkészítő döntéseket. Az említett ítélet 55. pontjában a
Bíróság úgy ítélte meg, hogy a „kijelölt csődgondnok” és
a „kijelölt csődbíró” formálisan nem rendelkezik
semmilyen hatáskörrel, és nem terjed ki rájuk
semmilyen, állami hatóság által gyakorolt felügyelet. A
Bíróság ezenkívül megállapította, hogy mivel a csődbíró
a felszámolási eljárás megindítását követően azonnal
megadta az engedélyt a pre‑pack eljárás során
előkészített átruházásra, e csődbírónak ezen eljárás
megindítása előtt már tájékoztatást kellett kapnia az
átruházásról, és ahhoz hozzá kellett járulnia. A Bíróság
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ebből ugyanezen ítélet 57. pontjában azt a következtetést
vonta le, hogy az ezen ügyben vizsgált pre‑pack eljárás a
jellemzőinél fogva szinte teljesen megfoszthat a
lényegétől minden olyan esetleges felügyeletet, amelyet
az illetékes hatóság a fizetésképtelenségi eljárás felett
gyakorol, vagyis nem felel meg az ilyen hatóság általi
felügyeletre vonatkozó, a 2001/23 irányelv 5. cikkének
(1) bekezdésében meghatározott feltételnek.
59
A jelen ügyben meg kell állapítani, hogy a
kérdést előterjesztő bíróság, amely emlékeztet arra, hogy
a „kijelölt csődgondnok” és a „kijelölt csődbíró” –
jóllehet bíróság rendeli ki őket – a feladatainak a
pre‑pack eljárás során történő gyakorlásakor nem
rendelkezik semmilyen jogszabályi hatáskörrel, az
előzetes döntéshozatalra utaló határozatban több olyan
tényezőt is megemlít, amely alkalmas lehet arra, hogy
megkérdőjelezze a Bíróság által a 2017. június 22‑i
Federatie Nederlandse Vakvereniging és társai ítélet
(C‑126/16, EU:C:2017:489) 57. pontjában kialakított
értékelést, vagyis az alapügy keretében ezt az értékelést
nem lehetne alkalmazni.
60
Közelebbről, ki kell emelni, hogy e bíróság
szerint a „kijelölt csődgondnok” jogállása és feladatai –
amelyeket az őt kirendelő bíróság határoz meg, vagy az
e célból kirendelt „kijelölt csődbíró” iránymutatásai
tartalmaznak – nem térnek el lényegesen a
fizetésképtelenségi
eljárásban
közreműködő
csődgondnok jogállásától és feladataitól. A „kijelölt
csődgondnok” – ugyanúgy mint a fizetésképtelenségi
eljárásban közreműködő csődgondnok – felelősségre
vonható a feladatainak ellátása körében elkövetett
mulasztásért, a személyes felelősségét pedig ugyanazon
kritériumok alapján értékelik, mint amelyek a
fizetésképtelenségi
eljárásban
közreműködő
csődgondnokra vonatkoznak. A „kijelölt csődbíró” – a
fizetésképtelenségi eljárásban közreműködő csődbíróhoz
hasonlóan – a fizetésképtelenségi eljárást megelőző
pre‑pack eljárás során gondoskodik a „kijelölt
csődgondnok” feletti felügyeletről annak érdekében,
hogy ez utóbbi ne lépje túl a hatásköreit, továbbá hogy a
hitelezők összességének érdekeit szem előtt tartva járjon
el. Az a bíróság, amely a „kijelölt csődgondnokot” és a
„kijelölt csődbírót” kirendelte, egy utóbb megindított
fizetésképtelenségi eljárás esetén ellenőrzi, hogy e
személyek betartották‑e a nekik adott összes
iránymutatást, ha pedig nem tartották be, a
fizetésképtelenség megállapításakor más személyeket
rendel ki csődgondnokként és csődbíróként.
61
Az említett bíróság pontosítja, hogy jóllehet az
alapügyben azt a megállapodást, amelynek alapján a
vállalkozást átruházták, a pre‑pack eljárás során
készítették elő, e megállapodást még nem kötötték meg
akkor, amikor a korábbi Heiploeg fizetésképtelenségét
megállapították. Márpedig a fizetésképtelenségi eljárás
megindításának elrendelésétől kezdve a csődgondnokok
és a csődbíró, akik a fizetésképtelenségi eljárás
lefolytatásával voltak megbízva, és akiket a bíróság e
célból rendelt ki, rendelkeztek az erre vonatkozó
jogszabályi hatáskörökkel, és ugyanazon objektivitási és
függetlenségi követelményeknek voltak alávetve, mint
amelyek az olyan fizetésképtelenségi eljárásban kirendelt
csődgondnokra és csődbíróra vonatkoznak, amelyet nem
előzött meg pre‑pack eljárás. Kötelesek voltak tehát
megvizsgálni, hogy a korábbi Heiploeghez tartozó
vállalkozás életképes egységeinek a fizetésképtelenség
megállapítását megelőzően előkészített átruházása
akként valósult‑e meg, hogy az az összes hitelező érdekét
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szolgálta. Következésképpen az alapügyben vizsgálthoz
hasonló pre‑pack eljárás lefolytatása nincs hatással arra a
felügyeletre, amelyet utóbb, fizetésképtelenségi eljárás
során gyakorol valamely illetékes hatóság, vagyis a
fizetésképtelenségi
eljárásban
közreműködő
csődgondnok és csődbíró, ahogyan e felügyeletről az Fw
rendelkezik.
62
E tekintetben meg kell állapítani, hogy mivel a
„kijelölt csődgondnokot” és a „kijelölt csődbírót” az a
bíróság rendeli ki, amely a pre‑pack eljárásra hatáskörrel
rendelkezik, továbbá hogy e bíróság nem csupán a
feladataikat határozza meg, hanem a fizetésképtelenségi
eljárás utólagos megindítása során felügyeletet gyakorol
e feladatok ellátása felett is azáltal, hogy dönt abban a
kérdésben,
hogy
ugyanezen
személyeket
a
fizetésképtelenségi
eljárásban
közreműködő
csődgondnokként és csődbíróként kirendelje‑e, vagy
sem, már e körülménynél fogva is létezik olyan
felügyelet, amelyet valamely illetékes hatóság gyakorol
a „kijelölt csődgondnok” és a „kijelölt csődbíró” felett.
63
Ezt az értékelést megerősíti egyrészt az, hogy a
pre‑pack eljárás során előkészített átruházást csak a
fizetésképtelenségi eljárás megindítását követően hajtják
végre, mivel a csődgondnok és a csődbíró megtagadhatja
ezen átruházás lebonyolítását, ha megítélésük szerint az
ellentétes azon átadó hitelezőinek érdekével, amelynek a
vagyonát fel kell számolni. Másrészt, mint az kitűnik a
Bíróság rendelkezésére álló iratanyagból, a „kijelölt
csődgondnok” nem csupán arra köteles, hogy a
fizetésképtelenségi jelentésben beszámoljon arról, hogy
miként bonyolította le az előkészítő szakaszt, hanem
felelősségre is vonható ugyanazon feltételek mellett,
mint a fizetésképtelenségi eljárás során közreműködő
csődgondnok. Ráadásul nem vitatott, hogy a „kijelölt
csődgondnoknak” a pre‑pack eljárásban történő
közreműködése a „kijelölt csődbíró”, következésképpen
pedig a hatáskörrel rendelkező bíróság felügyelete alatt
zajlik, mivel ha e bíróság úgy ítéli meg, hogy a „kijelölt
csődgondnok” nem tett eleget a bíróság által vele
szemben megállapított feladatoknak, e csődgondnokot
másik személlyel válthatja fel, vagy a pre‑pack eljárás
lezárásával szemben foglalhat állást.
64
Pontosítani kell azt is, hogy a pre‑pack eljárás
keretében, valamint a fizetésképtelenségi eljárás
keretében rájuk bízott feladatok ellátása érdekében a
„kijelölt csődgondnok” és a „kijelölt csődbíró” a
fizetésképtelenségi eljárás előkészítő szakaszának
minősülő pre‑pack eljárástól kezdve köteles egyeztetni,
továbbá értékelni az átruházás különböző lehetőségeit,
valamint megvizsgálni az átruházásról szóló azon
megállapodást, amelyet a fizetésképtelenségi eljárás
megindításakor majd adott esetben jóvá kell hagyniuk és
végre kell hajtaniuk. Következésképpen az egyfelől a
fizetésképtelenségi eljárás megindítása, másfelől pedig a
pre‑pack eljárás keretében előkészített megállapodás
aláírása között eltelt időt önmagában nem lehet olyan
kritériumként alapul venni, amely annak értékelésére
szolgál, hogy az illetékes hatóság gyakorolhatta‑e, vagy
sem, az e tekintetben előírt felügyeletet.
65
Következésképpen meg kell állapítani: az, hogy
a vállalkozás egészének vagy egy részének átruházását a
fizetésképtelenség megállapítását megelőző pre‑pack
eljárás keretében előkészíti egy „kijelölt csődgondnok”,
aki egy „kijelölt csődbíró” felügyelete alatt jár el, nem
zárja ki, hogy a 2001/23 irányelv 5. cikkének (1)
bekezdésében előírt harmadik feltétel teljesüljön.
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Az eddigi megfontolásokra tekintettel a
második kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 2001/23
irányelv 5. cikkének (1) bekezdését akként kell
értelmezni, hogy az abban meghatározott azon feltétel,
amely szerint ezen irányelv 3. és 4. cikke nem vonatkozik
valamely vállalkozásnak, üzletnek vagy ezek egy
részének az átruházására, amennyiben az átadóval
szemben indított csődeljárás vagy ezzel egyenértékű más
fizetésképtelenségi eljárás valamely „illetékes hatóság
[…] felügyelete alatt zajlik”, teljesül abban az esetben, ha
valamely vállalkozás egészének vagy egy részének az
átruházását
a
fizetésképtelenség
megállapítását
megelőző pre‑pack eljárás keretében előkészíti egy olyan
„kijelölt csődgondnok”, aki egy „kijelölt csődbíró”
felügyelete alatt jár el, továbbá ha az ezen átruházásról
szóló megállapodást a fizetésképtelenség azon
megállapítását követően kötik meg és hajtják végre,
amely az átadó vagyontárgyainak felszámolására irányul,
annak fenntartásával, hogy az ilyen pre‑pack eljárás
keretei törvényi vagy rendeleti rendelkezésekben
legyenek meghatározva.
II.
C-179/21. sz. absoluts - bikes and more - GmbH & Co.
KG kontra the-trading-company GmbH ügyben 2022.
május 5-én hozott ítélet
1)
A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi
irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és
tanácsi
irányelv módosításáról,
valamint a
85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2011. október 25‑i 2011/83/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (1)
bekezdésének m) pontját akként kell értelmezni, hogy
a kereskedőre e rendelkezés által rótt tájékoztatási
kötelezettség a gyártó által nyújtott jótállás
tekintetében nem e jótállás meglétének puszta tényéből
ered, hanem csak akkor keletkezik, ha a fogyasztónak
– avégett, hogy eldönthesse, köt‑e szerződést a
kereskedővel – jogos érdeke fűződik az e jótállással
kapcsolatos információk megismeréséhez. Ilyen jogos
érdek különösen akkor állapítható meg, ha a kereskedő
a gyártói jótállást az ajánlatának központi vagy döntő
elemévé teszi. Annak meghatározása céljából, hogy a
jótállás ilyen központi vagy döntő elemnek minősül‑e,
figyelembe kell venni az érintett árura vonatkozó
ajánlat tartalmát és általános felépítését, a gyártói
jótállásra való hivatkozásnak az értékesítés vagy a
reklámozás szempontjából meglévő jelentőségét, e
hivatkozásnak az ajánlatban elfoglalt helyét, azon
tévedés vagy félreértés kockázatát, amelyet e
hivatkozás a szokásosan tájékozott, észszerűen
figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztóban az
általa gyakorolható különböző jótállási jogok vagy a
jótállás kötelezettjének tényleges kiléte tekintetében
kiválthat, az ajánlatban az áruhoz kapcsolódó egyéb
garanciákra vonatkozó magyarázatok meglétét vagy
hiányát, valamint bármely más olyan tényezőt, amely
alkalmas
a
fogyasztó
védelme
objektív
szükségességének megalapozására.
2)
A 2011/83 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének
m) pontját a fogyasztási cikkek adásvételének és a
kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló,
1999. május 25‑i 1999/44/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelv 6. cikke (2) bekezdésének második
franciabekezdésével összefüggésben akként kell
értelmezni, hogy a gyártói jótállás feltételeivel
kapcsolatban a fogyasztó rendelkezésére bocsátandó
tájékoztatás magában foglalja az ilyen jótállás
alkalmazási és teljesítési feltételeire vonatkozó összes
olyan információt, amely lehetővé teszi a fogyasztó
számára annak eldöntését, hogy köt‑e szerződést a
kereskedővel, vagy sem.
1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a
fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az
1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv
és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25‑i
2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL
2011. L 304., 64. o.) 6. cikke (1) bekezdése m) pontjának,
valamint a fogyasztási cikkek adásvételének és a
kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló,
1999. május 25‑i 1999/44/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (HL 1999. L 171., 12. o.; magyar nyelvű
különkiadás 15. fejezet, 4. kötet, 223. o.) 6. cikke (2)
bekezdésének értelmezésére vonatkozik.
2
E kérelmet az absoluts ‑ bikes and more ‑ GmbH
& Co. KG (a továbbiakban: absoluts) és a
the‑trading‑company GmbH között folyamatban lévő
jogvita keretében terjesztették elő, amelynek tárgya az
előbbi arra vonatkozó kötelezettségének megléte vagy
hiánya, hogy az általa forgalomba hozott termékekre
harmadik személy által vállalt jótállásról információkat
közöljön a vásárlóival.
Az alapeljárás
15
Az absoluts az Amazon online kereskedelmi
platformon a svájci Victorinox gyártó zsebkését kínálta
értékesítésre. Az Amazon ezen ajánlatot bemutató oldala
nem tartalmazott semmilyen, az absoluts vagy harmadik
személy által nyújtott jótállásra vonatkozó információt,
ám a „További műszaki információk” címszó alatt
megjelent egy „Használati útmutató” című link. Erre a
linkre kattintva a felhasználó egy kétoldalas információs
lapra jutott, amelyet a kés gyártója írt és szerkesztett. A
második oldalon többek között a következőképpen
megfogalmazott „Victorinox‑jótállás” volt olvasható: „A
Victorinox‑jótállás
időbeli
korlátozás
nélkül
(elektronikára 2 évig) bármely anyaghibára, illetve
gyártási hibára kiterjed. A rendes elhasználódásból vagy
a nem megfelelő használatból eredő károkra a jótállás
nem terjed ki.”
16
A
the‑trading‑company,
az
absoluts
versenytársa, úgy véli, hogy ez utóbbi társaság nem
szolgáltatott elegendő információt a késgyártó által
nyújtott jótállásról. Ezért a tisztességtelen versenyre
vonatkozó német szabályozás alapján keresetet indított
az absoluts arra történő kötelezése iránt, hogy az
szüntesse meg az olyan ajánlatokat, amelyek nem hívják
fel a fogyasztó figyelmét a törvényes jogaira és arra a
tényre, hogy a gyártói jótállás nem korlátozza e jogokat,
továbbá nem határozzák meg e jótállás területi hatályát.
17
A the‑trading‑company első fokon pervesztes
lett, majd másodfokon az Oberlandesgericht Hamm
(hammi regionális felsőbíróság, Németország) helyt
adott a keresetének. E bíróság úgy ítélte meg, hogy a
BGB 312d. §‑a (1) bekezdése első mondatának és az
EGBGB 246a. §‑a (1) bekezdése első albekezdése első
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mondatának 9. pontja együttesen értelmezett
rendelkezései alapján, amelyek a 2011/83 irányelv 6.
cikke (1) bekezdésének m) pontját ültetik át, az eladót a
jótállással kapcsolatban tájékoztatási kötelezettség
terheli, amennyiben az általa adott ajánlat – mint a jelen
esetben – bármilyen formában jótállást tartalmaz.
Ezenkívül e bíróság, miután pontosította, hogy e
tájékoztatási kötelezettség terjedelmét a BGB 479.
§‑ának (1) bekezdése alapján kell meghatározni, amely
az 1999/44 irányelv 6. cikkének (2) bekezdését ülteti át,
megállapította, hogy az absoluts ajánlata nem tartalmazta
a BGB e rendelkezésében megkövetelt információkat, és
hogy az ügy iratainak egyetlen eleme sem utal arra, hogy
a fogyasztó ezeket az információkat a rendelési folyamat
egy későbbi szakaszában megkapta volna.
18
Az absoluts felülvizsgálati kérelmet nyújtott be
a Bundesgerichtshofhoz (szövetségi legfelsőbb bíróság)
az Oberlandesgericht Hamm (hammi regionális
felsőbíróság) ítélete ellen az elsőfokú ítélet
helybenhagyása érdekében.
19
A kérdést előterjesztő bíróság először is azt
kívánja megtudni, hogy az absoluts helyzetében lévő
kereskedő a 2011/83 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének
m) pontja alapján köteles‑e tájékoztatni a fogyasztót a
gyártó által nyújtott jótállásról és annak feltételeiről.
Konkrétabban a kérdést előterjesztő bíróság arra keresi a
választ, hogy a 2011/83 irányelv e rendelkezésében
használt „adott esetben” kifejezésre figyelemmel a
gyártói jótállásnak – a jelen esetben a Victorinox
jótállásának – a puszta megléte keletkeztet‑e az érintett
terméket forgalmazó kereskedő számára ilyen
tájékoztatási kötelezettséget, vagy e kötelezettség csak
abban az esetben jön létre, ha a kereskedő az ajánlatában
említi a gyártói jótállást.
20
A 2011/83 irányelv szerkezetére és céljára,
valamint annak szükségességére tekintettel, hogy ne
korlátozzák aránytalanul a kereskedők alapvető jogait, a
kérdést előterjesztő bíróság a 2011/83 irányelv 6. cikke
(1) bekezdésének m) pontját úgy kívánja értelmezni,
hogy a gyártói jótállás puszta megléte nem kötelezi a
kereskedőt arra, hogy a vevőivel információkat közöljön
e jótállásról.
21
Ebből kiindulva a kérdést előterjesztő bíróság
másodsorban azt a kérdést veti fel, hogy a gyártói
jótállásnak a kereskedő ajánlatában való puszta említése
– függetlenül annak formájától, és attól, hogy azt előtérbe
helyezik‑e, vagy sem – a 2011/83 irányelv 6. cikke (1)
bekezdésének
m)
pontjában
írt
tájékoztatási
kötelezettséget keletkeztet‑e, illetve ahhoz, hogy a
kereskedőt ilyen kötelezettség terhelje, az is szükséges‑e,
hogy az ilyen említés a fogyasztó számára könnyen
észlelhető legyen, sőt hogy ne legyen nyilvánvaló a
fogyasztó számára, hogy a gyártói jótállás említése nem
a kereskedőtől, hanem magától a gyártótól származik.
22
Abban az esetben, ha az olyan kereskedő, mint
az absoluts a 2011/83 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének
m) pontja értelmében köteles a fogyasztó rendelkezésére
bocsátani a gyártó által nyújtott jótállásra vonatkozó
információkat, a kérdést
előterjesztő
bíróság
harmadsorban arra keres választ, hogy ezen
információknak milyen tartalommal kell rendelkezniük.
Közelebbről azt kívánja megtudni, hogy e tartalomnak
azonosnak kell‑e lennie az 1999/44 irányelv 6. cikkének
(2) bekezdésében előírt tartalommal, vagy kevesebb
információ is elegendő.
23
E körülmények között a Bundesgerichtshof
(szövetségi legfelsőbb bíróság, Németország) úgy
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határozott, hogy az eljárást felfüggeszti, és előzetes
döntéshozatal céljából kérdéseket terjeszt a Bíróság elé.
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
„1)
A gyártói jótállás puszta megléte önmagában
elegendő‑e a 2011/83 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének
m) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettség
megalapozásához?
2)
Az első kérdésre adandó nemleges válasz
esetén: A 2011/83 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének m)
pontjában
előírt
tájékoztatási
kötelezettséget
megalapozza‑e pusztán a gyártói jótállásnak a kereskedő
ajánlatában való említése, vagy e kötelezettség akkor áll
fenn, ha az említés a fogyasztó számára azonnal
megállapítható? Akkor is fennáll‑e a tájékoztatási
kötelezettség, ha a fogyasztó számára könnyen
felismerhető, hogy a kereskedő csak a gyártó által a
jótállással kapcsolatban szolgáltatott információkat teszi
hozzáférhetővé?
3)
A gyártói jótállás meglétére és feltételeire
vonatkozó, a 2011/83 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének
m) pontja szerint szükséges tájékoztatásnak ugyanazon
információkat kell‑e tartalmaznia, mint [az 1999/44]
irányelv 6. cikkének (2) bekezdése szerinti jótállásnak,
vagy kevesebb információ is elegendő?”
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről
Az első két kérdésről
24
Első és második kérdésével, amelyeket célszerű
együttesen vizsgálni, a kérdést előterjesztő bíróság
lényegében arra vár választ, hogy a 2011/83 irányelv 6.
cikke (1) bekezdésének m) pontját akként kell‑e
értelmezni, hogy a kereskedőre e rendelkezés által rótt
tájékoztatási kötelezettség a gyártó által nyújtott jótállás
tekintetében e jótállás meglétének puszta tényéből ered,
vagy a kereskedőnek csak bizonyos körülmények között
kell tájékoztatnia a fogyasztót e jótállás feltételeiről.
25
Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy a 2011/83
irányelv 2. cikkének 7. pontja értelmében távollevők
között kötött szerződés „a kereskedő és a fogyasztó
között áru vagy szolgáltatás értékesítésére szervezett
távértékesítési rendszer keretében, a kereskedő és a
fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte nélkül – a szerződés
megkötésének időpontjával bezárólag kizárólag egy vagy
több távközlő eszköz alkalmazásával – kötött szerződés”.
Következésképpen a kereskedő és a fogyasztó között
online kereskedelmi platformon megkötött adásvételi
szerződés a „távollevők között kötött szerződés” fogalma
alá, és ennélfogva a 2011/83 irányelv 3. cikkének (2)–(4)
bekezdésében
előírt
kizárások
alkalmazásának
hiányában ezen irányelv tárgyi hatálya alá tartozik,
amelyet ezen irányelv 3. cikkének (1) bekezdése határoz
meg.
26
Ezen előzetes pontosítást követően először is
emlékeztetni kell arra, hogy a 2011/83 irányelv 6.
cikkének (1) bekezdése értelmében a kereskedőnek –
mielőtt a fogyasztót a távollevők között vagy az
üzlethelyiségen kívül kötött szerződés, illetve az annak
megfelelő ajánlat kötelezné – a fogyasztó számára
világos és érthető módon különböző információkat kell
nyújtania. E rendelkezés célja annak biztosítása, hogy a
szerződés megkötése előtt közöljék a fogyasztóval mind
a szerződési feltételekre és a szerződéskötés
következményeire vonatkozó információkat – amelyek
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lehetővé teszik e fogyasztó számára annak eldöntését,
hogy szerződéses jogviszonyt kíván‑e létesíteni a
kereskedővel –, mind pedig a szerződés megfelelő
teljesítéséhez, és különösen a fogyasztó jogainak
gyakorlásához szükséges információkat (2020. október
21‑i Möbel Kraft ítélet, C‑529/19, EU:C:2020:846, 26.
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
27
Ami közelebbről a 2011/83 irányelv 6. cikke (1)
bekezdésének m) pontjában szereplő, szerződéskötést
megelőző tájékoztatási kötelezettséget illeti, a
kereskedőnek tájékoztatnia kell a fogyasztót „adott
esetben az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb
szolgáltatások[ról], valamint a jótállások meglét[éről] és
feltételei[ről]”.
28
Ami a jótállást illeti, e rendelkezés szövegéből
és az „adott esetben” kifejezésből kitűnik, hogy
amennyiben a kereskedő jótállást nyújt, köteles
tájékoztatni a fogyasztót e jótállás meglétéről és
feltételeiről.
29
Ezzel szemben e rendelkezés szövege nem teszi
lehetővé annak meghatározását, hogy amennyiben
gyártói jótállás fennáll, a kereskedő köteles‑e tájékoztatni
a fogyasztót e jótállás meglétéről és feltételeiről.
30
Egyfelől ugyanis a 2011/83 irányelv 6. cikke (1)
bekezdésének m) pontjában szereplő „adott esetben”
kifejezés csupán annak pontosítására irányul, hogy az e
rendelkezésben említett, szerződéskötést megelőző
tájékoztatási kötelezettséget akkor kell alkalmazni, ha
jótállás áll fenn, ám nem szolgál hasznos útmutatással
azon kérdés megválaszolásához, hogy ha a gyártó által
nyújtott jótállás a kereskedő által nyújtott jótálláson felül
áll fenn, és a gyártói jótállás nem tárgya a fogyasztó és a
kereskedő között kötendő szerződésnek, akkor a
kereskedő e gyártói jótállás puszta léte folytán köteles‑e
tájékoztatást nyújtani a fogyasztónak nem csupán a saját
jótállásáról, de a gyártói jótállásról is.
31
Másfelől a 2011/83 irányelv 6. cikke (1)
bekezdésének m) pontjában szereplő „jótállások”
kifejezés többes számban történő használata úgy
értelmezhető, hogy az magában foglalja mind a
kereskedő által ugyanazon termékre vagy különböző
termékekre nyújtott különböző jótállásokat, mind a
kereskedő és a gyártó – mint különböző személyek – által
nyújtott jótállásokat.
32
Mivel a 2011/83 irányelv 6. cikke (1)
bekezdésének m) pontjának szövege önmagában nem
teszi lehetővé a kérdést előterjesztő bíróság által feltett
kérdések
megválaszolását,
e
rendelkezést
a
szövegkörnyezetére és az általa kitűzött célokra
tekintettel kell értelmezni (lásd ebben az értelemben:
2019. július 10‑i Amazon EU ítélet, C‑649/17,
EU:C:2019:576, 35. és 37. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
33
Először is, a 2011/83 irányelv 6. cikke (1)
bekezdése m) pontjának szövegkörnyezetét illetően meg
kell állapítani, hogy a „jótállás” fogalmát a 2011/83
irányelv 2. cikkének 14. pontja úgy határozza meg, hogy
az „a kereskedőnek vagy valamely gyártónak […]
bármely […] kötelezettségvállalása a fogyasztóval
szemben […]”. Ebből következik, hogy a 2011/83
irányelv értelmében vett „jótállás” fogalma nemcsak a
kereskedő által nyújtott jótállást foglalja magában,
hanem a gyártó által nyújtott jótállást is.
34
Ezenkívül a 2011/83 irányelv 2. cikkének 2.,
illetve 14. pontjában szereplő „kereskedő” és „jótállás”
fogalmak együttes értelmezéséből az következik, hogy az
uniós jogalkotó számára semmi értelme nem lett volna a
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2011/83 irányelv 2. cikkének 14. pontjában szereplő
„vagy […] gyártó” kifejezést használni, ha az ezen
irányelv 6. cikke (1) bekezdésének m) pontjában említett,
a szerződéskötést megelőző tájékoztatásra vonatkozó
kötelezettség nem terjed ki – legalábbis bizonyos
körülmények között – a gyártó által nyújtott jótállásra.
35
Ha ugyanis a gyártó közvetlenül vagy a nevében
és javára eljáró más személy közvetítésével adja el a
fogyasztónak az általa előállított terméket, akkor őt a
2011/83 irányelv 2. cikkének 2. pontja értelmében vett
„kereskedőnek” kell tekinteni. Ilyen esetben az általa
nyújtott jótállás csak az ezen irányelv 2. cikkének 14.
pontja
értelmében
vett
„kereskedő[i]
[…]
kötelezettségvállalásnak” számíthat, nem pedig az e
rendelkezés értelmében vett „valamely gyártó”
kötelezettségvállalásának.
36
E körülmények között a 2011/83 irányelv 2.
cikkének 14. pontjában szereplő „vagy valamely gyártó”
kifejezés olyan helyzetre utal, amelyben a kereskedő
személye nem esik egybe a gyártó személyével.
Márpedig, tekintettel arra, hogy a „jótállás” kifejezést
kizárólag ezen irányelv 6. cikke (1) bekezdésének m)
pontja, valamint a távollevők között vagy
üzlethelyiségen kívül kötött szerződéseken kívüli
szerződések esetében az ezen irányelv 5. cikke (1)
bekezdésének e) pontjában előírt hasonló rendelkezés
használja, a „vagy valamely gyártó” kifejezésnek csak
akkor lehet értelme, ha a szerződéskötést megelőző, e két
rendelkezésben előírt tájékoztatási kötelezettség
keretében a kereskedő – legalábbis bizonyos
körülmények között – köteles a fogyasztó rendelkezésére
bocsátani nem csupán a saját jótállására, hanem a gyártói
jótállásra vonatkozó tájékoztatást is.
37
Egyébiránt olyan helyzetben, amikor a
szerződéses jogviszony fő tárgya a kereskedőtől
különböző személy által gyártott áru, a 2011/83 irányelv
6. cikkének (1) bekezdésében foglalt, szerződéskötést
megelőző tájékoztatási kötelezettségnek e tárgyra, azaz
az érintett árura vonatkozó valamennyi lényeges
információra ki kell terjednie, annak érdekében, hogy a
fogyasztó a jelen ítélet 26. pontjában felidézett ítélkezési
gyakorlatnak megfelelően eldönthesse, hogy e fő tárgy
tekintetében szerződést kíván‑e kötni a kereskedővel.
Márpedig az árunak a 2011/83 irányelv 6. cikke (1)
bekezdésének a) pontjában kifejezetten említett
„lényeges tulajdonságain” kívül az ilyen információk
főszabály szerint magukban foglalják a termékhez
szervesen kapcsolódó valamennyi garanciát, és azoknak
a gyártó által nyújtott jótállás is a részét képezi.
38
Másodszor, ami a 2011/83 irányelv által
követett célt illeti, emlékeztetni kell arra, hogy – amint az
ezen irányelv (4), (5) és (7) preambulumbekezdésével
összefüggésben értelmezett 1. cikkéből kitűnik – ezen
irányelv célja a fogyasztók magas szintű védelmének
biztosítása a kereskedőkkel kötött ügyletekkel
kapcsolatos tájékoztatásuk és biztonságuk biztosítása
révén. Ezenkívül a fogyasztók védelmét az Unió
politikáiban az EUMSZ 169. cikk, valamint az Európai
Unió Alapjogi Chartájának 38. cikke biztosítja (2019.
július 10‑i Amazon EU ítélet, C‑649/17, EU:C:2019:576,
39. pont).
39
Mindemellett a Bíróság megállapította, hogy a
2011/83 irányelv rendelkezéseinek értelmezése során,
amint azt ezen irányelv (4) preambulumbekezdése
kimondja, biztosítani kell a megfelelő egyensúlyt a
fogyasztóvédelem magas szintje és a vállalkozások
versenyképessége között, tiszteletben tartva a
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vállalkozónak az Alapjogi Charta 16. cikkében rögzített
vállalkozási szabadságát (lásd ebben az értelemben:
2019. július 10‑i Amazon EU ítélet, C‑649/17,
EU:C:2019:576, 44. pont).
40
Ebben az összefüggésben, bár igaz, hogy a
gyártói jótállásra vonatkozó tájékoztatásnak mint a
kereskedővel tervezett szerződéses viszony tárgyát
képező áruval szorosan összefüggő tényezőnek a
fogyasztóval való közlése e fogyasztó védelmének magas
szintjét biztosítja, az ilyen információk szolgáltatására
vonatkozó feltétlen, minden körülmények között
fennálló kötelezettség aránytalannak tűnik, különösen
egyes vállalkozások, különösen a kisebb vállalkozások
működésének gazdasági összefüggésében (lásd analógia
útján: 2020. május 14‑i EIS ítélet, C‑266/19,
EU:C:2020:384, 35. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat). Az ilyen feltétlen kötelezettség
ugyanis arra kényszerítené a kereskedőket, hogy jelentős
mennyiségű munkát végezzenek az ilyen jótállásra
vonatkozó információk összegyűjtése és naprakészen
tartása érdekében, holott e kereskedők nem
szükségszerűen
állnak
közvetlen
szerződéses
kapcsolatban a gyártókkal, és a gyártói jótállás kérdése
főszabály szerint nem tartozik azon szerződés hatálya alá,
amelyet a fogyasztóval kívánnak kötni.
41
E körülmények között a fogyasztóvédelem
magas szintje és a vállalkozások versenyképessége
közötti,
a
2011/83
irányelv
(4)
preambulumbekezdésében
említett
megfelelő
egyensúlynak azt a megfontolást kell eredményeznie,
hogy a kereskedő a fogyasztónak csak akkor köteles a
szerződéskötés előtt tájékoztatást nyújtani a gyártói
jótállásról, ha a szokásosan tájékozott, észszerűen
figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó magas
szintű védelemhez való jogos érdekének kell
érvényesülnie azon döntésében, hogy kíván‑e szerződést
kötni ezzel a kereskedővel, vagy sem.
42
A jelen ítélet 27–41. pontjában elvégzett szó
szerinti, rendszertani és teleologikus értelmezésből
kitűnik, hogy a 2011/83 irányelv 6. cikke (1)
bekezdésének m) pontjában foglalt, szerződéskötést
megelőző tájékoztatási kötelezettség kiterjed a kereskedő
által nyújtott jótállásra, valamint a gyártó által nyújtott
jótállásra is, amennyiben – amint az a jelen ítélet 41.
pontjából kitűnik – a fogyasztónak az ezen irányelvben
foglalt védelmi szintre tekintettel jogos érdeke fűződik e
tájékoztatás megismeréséhez avégett, hogy a
kereskedővel való szerződéskötésről döntést hozhasson.
Ebből következik, hogy a kereskedő nem e jótállás puszta
léte, hanem az ilyen jogos érdek fennállása miatt köteles
a fogyasztó rendelkezésére bocsátani a gyártói jótállásra
vonatkozó, szerződéskötést megelőző tájékoztatást.
43
Következésképpen
másodszor
azt
kell
meghatározni, hogy olyan körülmények között, mint
amelyek az alapügyben a kereskedő ajánlatait jellemzik,
a fogyasztónak jogos érdeke fűződik‑e ahhoz, hogy a
kereskedőtől a gyártó által nyújtott jótállásra, valamint az
e jótállás feltételeire vonatkozó, szerződéskötést
megelőző tájékoztatást kapjon.
44
E tekintetben el kell ismerni az ilyen jogos érdek
fennállását, ha a kereskedő a gyártó által nyújtott jótállást
ajánlatának központi vagy döntő elemévé teszi.
45
Közelebbről, ha a kereskedő kifejezetten
felhívja a fogyasztó figyelmét a gyártói jótállás meglétére
annak érdekében, hogy ezt eladásra vagy reklámra
vonatkozó érvként használja, és ezáltal javítsa
ajánlatának a versenytársai ajánlataival szembeni
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versenyképességét és vonzerejét, akkor alkalmazandó a
2011/83 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének m) pontjában
foglalt tájékoztatási kötelezettség.
46
Egyrészt ugyanis az ilyen tájékoztatás a
fogyasztó védelme szempontjából elengedhetetlen
ahhoz, hogy a fogyasztót ne tévesszék meg a különböző
fennálló jótállásokról és azok kapcsolatáról szóló,
kevéssé világos, nem egyértelmű vagy hiányos
információkkal, és különösen ahhoz, hogy a fogyasztó
megérthesse, hogy a gyártó által nyújtott jótállás nem a
kereskedőtől származik, és hogy adott esetben
gyakorolható‑e a kereskedő közvetítésével. Másrészt az
ilyen tájékoztatási kötelezettség nem tekinthető
aránytalan tehernek a kereskedő számára, mivel a
kereskedő az ügy teljes ismeretében maga dönti el, hogy
felhívja a fogyasztó figyelmét e tárgyra, és mivel a
kereskedő ebből versenyelőnyre kíván szert tenni.
47
Ezzel szemben, ha a kereskedő ajánlata
járulékos, jelentéktelen vagy elhanyagolható módon
említi a gyártói jótállást, úgy, hogy az az ajánlat
tartalmára és megjelenésére figyelemmel objektíve nem
tekinthető sem a kereskedő kereskedelmi érvének, sem a
fogyasztó megtévesztésére alkalmasnak, akkor a
kereskedő nem kötelezhető ezen említés puszta tényénél
fogva arra, hogy a 2011/83 irányelv 6. cikke (1)
bekezdésének m) pontja alapján a fogyasztó számára
szerződéskötést megelőző tájékoztatást nyújtson e
jótállásról.
48
Annak megállapítása érdekében, hogy a gyártói
jótállás a kereskedő ajánlatának a jelen ítélet 44. pontja
értelmében vett központi vagy meghatározó elemét
képezi‑e, figyelembe kell venni az érintett árura
vonatkozó ajánlat tartalmát és általános felépítését, a
gyártói jótállásra való hivatkozásnak az értékesítés vagy
a reklámozás szempontjából meglévő jelentőségét, e
hivatkozásnak az ajánlatban elfoglalt helyét, azon
tévedés vagy félreértés kockázatát, amelyet e hivatkozás
a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és
körültekintő, átlagos fogyasztóban az általa gyakorolható
különböző jótállási jogok vagy a jótállás kötelezettjének
tényleges kiléte tekintetében kiválthat, az ajánlatban az
áruhoz kapcsolódó egyéb garanciákra vonatkozó
magyarázatok meglétét vagy hiányát, valamint bármely
más olyan tényezőt, amely alkalmas a fogyasztó védelme
objektív szükségességének megalapozására.
49
A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak e
kritériumokra figyelemmel történő vizsgálata, hogy az
alapügyben tekinthető‑e a gyártói jótállásnak a kereskedő
ajánlatában való feltüntetése e kereskedő ajánlata
központi vagy döntő elemének, amely a 2011/83 irányelv
6. cikke (1) bekezdésének m) pontjában foglalt,
szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettséget
keletkeztethet. Bár e vizsgálat kizárólag a kérdést
előterjesztő bíróság feladata, a Bíróság az előzetes
döntéshozatal iránti kérelem elbírálása során szükség
esetén pontosításokat adhat, amelyek célja, hogy
iránymutatással szolgáljanak a nemzeti bíróság számára
a határozathozatalban (2021. február 3‑i FIGC és
Consorzio Ge.Se.Av. ítélet, C‑155/19 és C‑156/19,
EU:C:2021:88, 59. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
50
A jelen ügyben meg kell állapítani, hogy a
gyártói jótállást maga az ajánlat szövege nem említette
közvetlenül, és így azt a kereskedő nem használta
jelentős mértékben értékesítési érvként, illetve
reklámcélra.
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51
Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy e
jótállást csak kiegészítő jelleggel említették az
ajánlatban, mégpedig a „További műszaki információk”
rovatban szereplő „Használati útmutató” című link útján
elérhető gyártói tájékoztató lap második oldalán; e
kifejezések főszabály szerint a gyártó által az érintett
termékkel kapcsolatban szolgáltatott információkra
utalnak. Továbbá e jótállás nem a kereskedő, hanem
éppen a gyártó által készített tájékoztatóból eredt, amely
kifejezetten gyártói jótállásként azonosítja a jótállást.
Végül annak kockázata, hogy a jótállás jellegét és a
kötelezett tényleges kilétét illetően megtéveszthetik a
fogyasztót, annál is inkább elhanyagolható, mivel az
ajánlatban sehol nem szerepelt a gyártó által nyújtottal
versengő jótállás.
52
E körülmények között – fenntartva a kérdést
előterjesztő bíróság által elvégzendő vizsgálat
szükségességét – megállapítható, hogy a gyártói jótállás
olyan megemlítése, mint az alapügyben történt, nem
tekinthető a kereskedő ajánlata központi, illetve döntő
elemének.
53
A fenti megfontolásokra tekintettel az első és a
második kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 2011/83
irányelv 6. cikke (1) bekezdésének m) pontját akként kell
értelmezni, hogy a kereskedőre e rendelkezés által rótt
tájékoztatási kötelezettség a gyártó által nyújtott jótállás
tekintetében nem e jótállás meglétének puszta tényéből
ered, hanem csak akkor keletkezik, ha a fogyasztónak –
avégett, hogy eldönthesse, köt‑e szerződést a
kereskedővel – jogos érdeke fűződik az e jótállással
kapcsolatos információk megismeréséhez. Ilyen jogos
érdek különösen akkor állapítható meg, ha a kereskedő a
gyártói jótállást az ajánlatának központi vagy döntő
elemévé teszi. Annak meghatározása céljából, hogy a
jótállás ilyen központi vagy döntő elemnek minősül‑e,
figyelembe kell venni az érintett árura vonatkozó ajánlat
tartalmát és általános felépítését, a gyártói jótállásra való
hivatkozásnak az értékesítés vagy a reklámozás
szempontjából meglévő jelentőségét, e hivatkozásnak az
ajánlatban elfoglalt helyét, azon tévedés vagy félreértés
kockázatát, amelyet e hivatkozás a szokásosan tájékozott,
észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos
fogyasztóban az általa gyakorolható különböző jótállási
jogok vagy a jótállás kötelezettjének tényleges kiléte
tekintetében kiválthat, az ajánlatban az áruhoz
kapcsolódó egyéb garanciákra vonatkozó magyarázatok
meglétét vagy hiányát, valamint bármely más olyan
tényezőt, amely alkalmas a fogyasztó védelme objektív
szükségességének megalapozására.
A harmadik kérdésről
54
Harmadik kérdésével a kérdést előterjesztő
bíróság lényegében arra vár választ, hogy a 2011/83
irányelv 6. cikke (1) bekezdésének m) pontját akként
kell‑e értelmezni, hogy a gyártói jótállás feltételeivel
kapcsolatban a fogyasztó rendelkezésére bocsátandó
tájékoztatás az 1999/44 irányelv 6. cikkének (2)
bekezdésében említett információknak felel meg.
55
E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az
1999/44 irányelv 1. cikkének (1) bekezdése értelmében
ezen irányelv célja a fogyasztási cikkek adásvételének és
a kapcsolódó jótállásnak az egyes vonatkozásait
szabályozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések közelítése a fogyasztóvédelem egységes
minimális szintjének biztosítása érdekében a belső piac
keretében.
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56
Ami közelebbről az 1999/44 irányelv 6.
cikkének (2) bekezdését illeti, e rendelkezésnek az ezen
irányelv 1. cikke (2) bekezdésének e) pontjával és (21)
preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett
szövegéből kitűnik, hogy mind az eladó, mind pedig a
gyártó által nyújtott jótállásnak tartalmaznia kell
bizonyos, az ugyanezen irányelv 6. cikkének (2)
bekezdésében felsorolt információkat annak biztosítása
érdekében, hogy a fogyasztót ne tévesszék meg.
57
Hangsúlyozni kell, hogy az 1999/44 irányelv 6.
cikkének (2) bekezdése és a 2011/83 irányelv 6. cikke (1)
bekezdésének m) pontja, noha mindkettő az eladó vagy a
kereskedő, illetve a gyártó által nyújtott jótállásra
vonatkozik, eltérő célokat követ. Ugyanis, míg e
rendelkezések közül az első azon információk
pontosítására irányul, amelyeknek e jótállásban
szerepelniük kell, a második célja – amint az többek
között a szövegéből kitűnik – az, hogy a fogyasztó
számára az ilyen jótállás meglétéről és feltételeiről szóló,
szerződéskötést megelőző tájékoztatást nyújtson.
58
Ily módon a kereskedőnek, azokban az
esetekben, amikor a fogyasztó számára a gyártói
jótállásra vonatkozóan kell a szerződéskötést
megelőzően információkat szolgáltatnia, a 2011/83
irányelv 6. cikke (1) bekezdésének m) pontja alapján csak
az e jótállás meglétére és feltételeire vonatkozó
információkat kell közölnie, nem pedig az e jótállás teljes
tartalmára vonatkozó információkat.
59
Következésképpen meg kell határozni, melyek
az 1999/44 irányelv 6. cikkének (2) bekezdésében
felsorolt különböző elemek közül azok, amelyek a
jótállásnak a 2011/83 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének
m) pontja értelmében vett „feltételeire” vonatkoznak.
60
E tekintetben, amint azt a Bizottság az írásbeli
észrevételeiben hangsúlyozza, az 1999/44 irányelv 6.
cikke (2) bekezdésének első franciabekezdése nem a
2011/83 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének m) pontja
értelmében vett jótállásra alkalmazandó feltételekre
vonatkozik, hanem a jogszabályi megfelelési garancia
fennállásának felidézésére irányul.
61
Ami az 1999/44 irányelv 6. cikke (2)
bekezdésének második franciabekezdését illeti, rá kell
mutatni arra, hogy „a jótállás tartalma” és
„igénybevételének lényegi feltétel[ei], különösen a
jótállás időtartam[a] és területi hatály[a]” szükségképpen
a jótállásnak a 2011/83 irányelv 6. cikke (1)
bekezdésének m) pontja értelmében vett feltételeit
jelentik. Továbbá „a jótállásra kötelezett nev[e] és
cím[e]” e jótállási feltételek közé tartozik, mivel a
körülményektől függően a kötelezett kiléte és földrajzi
elhelyezkedése a jótállás feltételeire vonatkozóan
további releváns információkat szolgáltat.
62
Mindemellett figyelembe véve egyrészt az
1999/44 irányelv 6. cikkének (2) bekezdésében szereplő
„a jótállás tartalma” és „igénybevételének lényegi
feltétel[ei]” kifejezések általános jellegét, másrészt pedig
az abban szereplő elemek példálózó jellegét, a jótállás
2011/83 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének m) pontja
értelmében vett „feltételeinek” fogalma nem
korlátozódhat a jótállás időtartamára és területi hatályára,
valamint a jótállásra kötelezett nevére és címére.
63
E fogalom szükségképpen magában foglalja a
jótállás alkalmazási és teljesítési feltételeinek
összességét, emlékeztetve arra, hogy – amint az a jelen
ítélet 53. pontjából kitűnik – a gyártói jótállásra
vonatkozó, szerződéskötést megelőző információkat
kizárólag abból a célból kell megadni, hogy lehetővé
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tegyék a fogyasztó számára azon döntés meghozatalát,
hogy köt‑e szerződést a kereskedővel, vagy sem.
64
Ennélfogva a kereskedő a 2011/83 irányelv 6.
cikke (1) bekezdésének az 1999/44 irányelv 6. cikke (2)
bekezdésének
második
franciabekezdésével
összefüggésben értelmezett m) pontja alapján – annak
érdekében, hogy megfeleljen a fogyasztó jelen ítélet 53.
pontjában meghatározott jogos érdekének – köteles a
fogyasztó rendelkezésére bocsátani az érintett jótállás
alkalmazási és teljesítési feltételeire vonatkozó
valamennyi információt, ami nemcsak a Bizottság által
az írásbeli észrevételeiben kifejtett elemeket – a javítás
helyét, illetve a jótállás esetleges korlátozásait –
foglalhatja magában, hanem ahogyan az a jelen ítélet 61.
pontjában szerepel, a kötelezett nevét és címét is.
65
A fenti megfontolásokra tekintettel a harmadik
kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 2011/83 irányelv
6. cikke (1) bekezdésének m) pontját az 1999/44 irányelv
6. cikke (2) bekezdésének második franciabekezdésével
összefüggésben akként kell értelmezni, hogy a gyártói
jótállás feltételeivel kapcsolatban a fogyasztó
rendelkezésére bocsátandó tájékoztatás magában foglalja
az ilyen jótállás alkalmazási és teljesítési feltételeire
vonatkozó összes olyan információt, amely lehetővé teszi
a fogyasztó számára annak eldöntését, hogy köt‑e
szerződést a kereskedővel, vagy sem.
III.
C-674/20. sz. Airbnb Ireland UC kontra Région de
Bruxelles-Capitale ügyben 2022. április 27-én hozott
ítélet
1)
Valamely tagállam adójogszabályának olyan
rendelkezése, amely a közvetítőket az e tagállam
valamely régiójában található olyan idegenforgalmi
szálláshelyek tekintetében, amelyek vonatkozásában
közvetítőként járnak el vagy promóciós politikát
folytatnak, arra kötelezi, hogy a regionális
adóhatósággal az utóbbi írásbeli kérelmére közöljék az
üzemeltető adatait és az idegenforgalmi szálláshelyek
adatait, valamint az előző évben eltöltött
vendégéjszakák és üzemeltetett szállásegységek
számát, úgy kell tekinteni, hogy jellegét tekintve nem
választható el attól a jogszabálytól, amelynek részét
képezi, következésképpen pedig az „adózás területére”
tartozik, amelyet kifejezetten kizártak a belső piacon
az
információs
társadalommal
összefüggő
szolgáltatások,
különösen
az
elektronikus
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000.
június 8‑i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv)
hatálya alól.
2)
Az alapügyben szóban forgóhoz hasonló
szabályozás,
amely
az
ingatlanközvetítési
szolgáltatásokat nyújtókat – attól függetlenül, hogy hol
telepednek le, és hogy az érintett tagállam valamely
régiójában található idegenforgalmi szálláshelyek
tekintetében milyen módon lépnek fel közvetítőként
vagy folytatnak promóciós politikát – arra kötelezi,
hogy a regionális adóhatóság írásbeli felszólítására
közöljék az üzemeltető adatait és az idegenforgalmi
szálláshelyek adatait, valamint az előző évben eltöltött
vendégéjszakák és üzemeltetett szállásegységek
számát, nem ellentétes az EUMSZ 56. cikkben rögzített
tilalommal.
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1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a belső
piacon az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem,
egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8‑i
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL 2000.
L 178., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 25.
kötet, 399. o.) 1. cikke (5) bekezdése a) pontjának és 15.
cikke (2) bekezdésének, 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.)
1–3. cikkének, továbbá az EUMSZ 56. cikknek az
értelmezésére vonatkozik.
2
E kérelmet a Région de Bruxelles‑Capitale‑nak
(Brüsszel fővárosi régió, Belgium) az idegenforgalmi
szálláshelyekre kivetett regionális adóról szóló, 2016.
december 23‑i rendelete 12. cikkének megsemmisítése
iránt az Airbnb Ireland UC által benyújtott kereset
keretében terjesztették elő.
Az alapeljárás
18
A 2016. december 23‑i rendelet hatálybalépését
követően a Région de Bruxelles‑Capitale adóhatósága
2017. február 10‑én adatszolgáltatást kért az Airbnb
Irelandtől az idegenforgalmi átalányadónak az utóbbi
szolgáltatásait igénybe vevő alanyaival kapcsolatban (a
továbbiakban: első adatszolgáltatási felszólítás).
19
2017. március 31‑én az Airbnb Ireland
fenntartásait fejezte ki e felszólítással kapcsolatban, és
javasolta annak a regionális hatóságokkal való
megvitatását. 2017. augusztus 8‑án e hatóság újabb,
célzottabb adatszolgáltatást kért a Brüsszel fővárosi
régióban található kilenc idegenforgalmi szálláshelyre
vonatkozóan (a továbbiakban: második adatszolgáltatási
felszólítás).
20
2017. szeptember 8‑án az Airbnb Ireland jelezte,
hogy ennek nem fog eleget tenni, aminek következtében
2017. november 10‑én a Région de Bruxelles‑Capitale
adóhatósága kilenc, egyenként 10 000 euró összegű
bírságot szabott ki vele szemben.
21
Az első és a második adatszolgáltatási
felszólítás között az Airbnb Ireland 2017. július 10‑én
keresetet indított a kérdést előterjesztő bíróság, azaz a
Cour constitutionnelle (alkotmánybíróság, Belgium)
előtt a 2016. december 23‑i rendelet 12. cikkének
megsemmisítése iránt.
22
A kérdést előterjesztő bíróság, miután
rámutatott arra, hogy az előkészítő parlamenti iratokból
kitűnik, hogy a 2016. december 23‑i rendelet célja, hogy
az idegenforgalmi átalányadó bevezetése révén az
idegenforgalmi ágazat hozzájáruljon az idegenforgalom
által okozott pénzügyi terhek viseléséhez, valamint hogy
harmonizálják
az
idegenforgalmi
szálláshelyek
adóztatását a Brüsszel fővárosi régióban, pontosította,
hogy a közvetítők, amelyek közé az Airbnb Ireland is
tartozik, nem voltak kötelesek az említett adót
megfizetni, sem azt beszedni, azonban e rendelet 12.
cikke arra kötelezi őket, hogy az adóhatóság írásbeli
felszólítására adatot szolgáltassanak, amely kötelezettség
megszegése esetén 10 000 eurós közigazgatási bírsággal
sújthatók.
23
Rámutatva arra, hogy a Bíróság ítélkezési
gyakorlata szerint a közvetítői szolgáltatást – amelynek
tárgya, hogy ellenérték fejében kapcsolatba hozzanak
potenciális bérlőket olyan hivatásos vagy nem hivatásos
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bérbeadókkal, akik rövid távra kínálnak szállást, emellett
bizonyos, a közvetítést kiegészítő szolgáltatásokat is
nyújtva – a 2000/31 irányelv értelmében vett
„információs
társadalommal
összefüggő
szolgáltatásnak” kell minősíteni (2019. december 19‑i
Airbnb Ireland ítélet, C‑390/18, EU:C:2019:1112, 69.
pont), a kérdést előterjesztő bíróságban, amelynek
álláspontja szerint a 2016. december 23‑i rendelet hatálya
alá tartozó közvetítők elsősorban ilyen közvetítői
szolgáltatást nyújtanak, felmerül a kérdés, hogy
releváns‑e az említett irányelv a jelen ügyben,
amennyiben ez utóbbi 1. cikke (5) bekezdésének a)
pontja rögzíti, hogy az nem alkalmazandó „az adózás
területén”.
24
A kérdést előterjesztő bíróságot különösen e
fordulat értelmezése és a 2016. december 23‑i rendelet
12. cikkének erre tekintettel való minősítése
foglalkoztatja. E cikk adójogi szabályozás részét képezi,
azonban az Airbnb Ireland mindazonáltal azt állítja, hogy
a 2000/31 irányelv 1. cikke (5) bekezdésének a)
pontjában előírt, szigorúan értelmezendő kizárás a jelen
ügyben nem alkalmazható, így az említett rendelet 12.
cikke ezen irányelv hatálya alá tartozik. Márpedig e 12.
cikk az általa előírt adatszolgáltatási kötelezettséggel
nem felel meg a 2000/31 irányelv 3. cikkének (4)
bekezdésében előírt feltételeknek, amelyek alapján a
tagállamok elfogadhatnak az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások nyújtásának szabadságát
korlátozó intézkedéseket.
25
E körülmények között a Cour constitutionnelle
(alkotmánybíróság) úgy határozott, hogy az eljárást
felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából
kérdéseket terjeszt a Bíróság elé.
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
„1)
A [2000/31] irányelv 1. cikke (5) bekezdésének
a) pontját úgy kell‑e értelmezni, hogy az a nemzeti
jogszabály, amely az olyan közvetítő szolgáltatás
nyújtóit, amelynek a célja, hogy egy elektronikus
platformon keresztül díjazás ellenében összekapcsolja a
potenciális bérlőket a rövid távú elszállásolást kínáló
hivatásos és nem hivatásos bérbeadókkal, arra kötelezi,
hogy az adóhatóság írásbeli felhívására és közigazgatási
bírság terhe mellett, az idegenforgalmi szálláshelyeket
terhelő regionális adó fizetésére kötelezett személyek
azonosítása és az utóbbiak adóköteles jövedelmének
megállapítása céljából közöljék »az üzemeltető adatait és
az idegenforgalmi szálláshely adatait«, valamint »a
vendégéjszakák és az előző év során üzemeltetett
szálláshelyegységek számát«, az »adózás területére«
tartozik, és következésképpen az irányelv hatálya alól
kizártnak kell tekinteni?
2)
Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén a
[2006/123] irányelv 1–3. cikkét úgy kell‑e értelmezni,
hogy ezen irányelvet alkalmazni kell az előzetes
döntéshozatalra előterjesztett első kérdésben leírthoz
hasonló nemzeti jogszabályra? Adott esetben az
[EUMSZ 56. cikket] úgy kell‑e értelmezni, mint amelyet
alkalmazni kell egy ilyen jogszabályra?
3)
A [2000/31] irányelv 15. cikkének (2)
bekezdését úgy kell‑e értelmezni, hogy azt alkalmazni
kell az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első
kérdésben leírthoz hasonló nemzeti jogszabályra, mint
amely lehetővé tesz egy ilyen jogszabályt?”
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Az első kérdésről
26
Első kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság
lényegében azt kívánja megtudni, hogy a 2000/31
irányelv 1. cikke (5) bekezdésének a) pontját úgy kell‑e
értelmezni, hogy valamely tagállam adójogszabályának
olyan rendelkezése, amely a közvetítőket az e tagállam
valamely régiójában található olyan idegenforgalmi
szálláshelyek tekintetében, amelyek vonatkozásában
közvetítőként járnak el vagy promóciós politikát
folytatnak, arra kötelezi, hogy az adóhatósággal az utóbbi
írásbeli kérelmére közöljék az üzemeltető adatait és az
idegenforgalmi szálláshelyek adatait, valamint az előző
évben eltöltött vendégéjszakák és üzemeltetett
szállásegységek számát, úgy kell tekinteni, hogy jellegét
tekintve nem választható el attól a jogszabálytól,
amelynek részét képezi, következésképpen pedig az
„adózás területére” tartozik, amelyet kifejezetten kizártak
ezen irányelv hatálya alól.
27
Először is emlékeztetni kell arra, hogy a
2000/31 irányelvet többek között az EK 95. cikk alapján
fogadták el, amelynek szövegét átvette az EUMSZ 114.
cikk, amely (2) bekezdésében kizárja hatálya alól az
„adózást”. A 2004. április 29‑i Bizottság kontra Tanács
ítéletben (C‑338/01, EU:C:2004:253, 63. pont) a Bíróság
megállapította, hogy e kifejezés nemcsak az adózás
valamennyi területére vonatkozik, anélkül hogy
különbséget tenne az érintett adó‑ vagy illetéktípusok
között, hanem e terület minden aspektusára, legyen szó
akár anyagi jogi, akár eljárásjogi szabályokról. Azt is
pontosította, hogy az adók beszedésére vonatkozó
részletszabályok nem választhatók el azon adózási
rendszertől, amelyhez kapcsolódnak (2004. április 29‑i
Bizottság
kontra
Tanács
ítélet,
C‑338/01,
EU:C:2004:253, 66. pont).
28
Másodszor, ez az értelmezés kitűnik e
rendelkezéseknek a Szerződésekben elfoglalt helyéből is.
Az EUMSZ 114. cikk (2) bekezdése ugyanis az
EUM‑Szerződés 3., „Jogszabályok közelítése” című
fejezetében található, amely a „[a] versenyre, az adózásra
és a jogszabályok közelítésére vonatkozó közös
szabályok” című VII. címben, az „Adórendelkezések”
című 2. fejezetet követi. Következésképpen minden, ami
az említett 3. fejezettel, vagyis a jogszabályok
közelítésével kapcsolatos, nem vonatkozik, és nem
vonatkozhat arra, ami az említett 2. fejezet hatálya alá
tartozik, azaz az adórendelkezésekre.
29
Harmadszor, ugyanez az érvelés érvényes az EK
95. cikk, majd az EUMSZ 114. cikk alapján elfogadott
másodlagos jog tekintetében is. Ezenkívül ez tűnik ki a
2000/31 irányelv 1. cikke (5) bekezdésének a) pontjában
használt tág fordulat, vagyis az „adózás területe”
nyelvtani
értelmezéséből,
amely
tehát
tágan
értelmezendő, amint azt a Bíróság például a „közlekedés
területével” kapcsolatban elismerte, amely tágabb a
„szállítási szolgáltatások” fogalmánál (2015. október
15‑i Grupo Itevelesa és társai ítélet, C‑168/14,
EU:C:2015:685, 41. pont).
30
Negyedszer, e megfontolásokat megerősíti a
2000/31 irányelv (12) és (13) preambulumbekezdésének
olvasata, amely kimondja, hogy ezen irányelv kizárja
hatálya alól az „adózást”, és hogy az említett irányelvnek
„nem célja, hogy fiskális kötelezettségekkel kapcsolatos
szabályokat állapítson meg”.
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A jelen ügyben nem vitatott, hogy az Airbnb
Ireland által nyújtottakhoz hasonló szolgáltatások a
2000/31 irányelv hatálya alá tartozó, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősülnek,
mivel a Bíróság ilyennek minősítette az olyan közvetítői
szolgáltatást, amelynek tárgya, hogy ellenérték fejében
kapcsolatba hozzanak potenciális bérlőket olyan
hivatásos vagy nem hivatásos bérbeadókkal, akik rövid
távra kínálnak szállást, emellett bizonyos, a közvetítést
kiegészítő szolgáltatásokat is nyújtva (2019. december
19‑i Airbnb Ireland ítélet, C‑390/18, EU:C:2019:1112,
49. és 69. pont).
32
Amint azonban a kérdést előterjesztő bíróság
megjegyezte, ezen irányelv alapügyben felmerült
jogvitára való alkalmazhatóságának feltétele, hogy a
2016. december 23‑i rendelet 12. cikke, amely a Brüsszel
fővárosi régióban található olyan szálláshelyek
tekintetében, amelyek vonatkozásában közvetítőként
járnak el vagy promóciós politikát folytatnak, a
közvetítőket arra kötelezi, hogy közöljék az
adóhatósággal az utóbbi írásbeli felszólítására az
üzemeltető adatait és az idegenforgalmi szálláshelyek
adatait, valamint az előző évben eltöltött vendégéjszakák
és üzemeltetett szállásegységek számát, ne legyen az
„adózás területére” tartozónak tekinthető, aminek
hiányában a 2000/31 irányelv 1. cikke (5) bekezdésének
a) pontja értelmében nem tartozna ezen irányelv hatálya
alá.
33
E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy bár
igaz ugyan, hogy a 2016. december 23‑i rendelet 12.
cikkének önmagában nem az idegenforgalmi átalányadó
megfizetésére kötelezett személyek, hanem az
idegenforgalmi
szálláshelyek
üzemeltetésében
ellenszolgáltatás fejében közvetítőként közreműködő
személyek a címzettjei, és hogy tárgya az, hogy bírság
terhe mellett adatot szolgáltassanak a Brüsszel fővárosi
régió hatóságának, ez nem érinti azt, hogy először is az a
hatóság, amely ezen adatszolgáltatás címzettje, az
adóhatóság, másodszor azt, hogy amint arra maga a
kérdést előterjesztő bíróság is rámutat, ez a cikk
adószabályozás, nevezetesen a 2016. december 23‑i
rendelet részét képezi, harmadszor pedig azt, hogy az e
rendelkezés által előírt adatszolgáltatás tárgyát tekintve
elválaszthatatlan e szabályozástól, mivel csak ez
alkalmas az adó megfizetésére ténylegesen kötelezett
személy, az adó alapja, nevezetesen a lakásbeli
szálláshely, a szállásegyégek és a vendégéjszakák száma,
valamint
következésképpen
az
adó
összege
azonosítására.
34
Az első kérdésre tehát azt a választ kell adni,
hogy valamely tagállam adójogszabályának olyan
rendelkezése, amely a közvetítőket az e tagállam
valamely régiójában található olyan idegenforgalmi
szálláshelyek tekintetében, amelyek vonatkozásában
közvetítőként járnak el vagy promóciós politikát
folytatnak, arra kötelezi, hogy a regionális adóhatósággal
az utóbbi írásbeli kérelmére közöljék az üzemeltető
adatait és az idegenforgalmi szálláshelyek adatait,
valamint az előző évben eltöltött vendégéjszakák és
üzemeltetett szállásegységek számát, úgy kell tekinteni,
hogy jellegét tekintve nem választható el attól a
jogszabálytól,
amelynek
részét
képezi,
következésképpen pedig az „adózás területére” tartozik,
amelyet kifejezetten kizártak a 2000/31 irányelv hatálya
alól.
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A második kérdésről
Az elfogadhatóságról
35
Az olasz és az osztrák kormány úgy véli, hogy a
második kérdés elfogadhatatlan, mivel a kérdést
előterjesztő bíróság nem tette meg a Bíróság eljárási
szabályzata 94. cikkének c) pontjában a 2006/123
irányelv 1–3. cikkére, valamint az EUMSZ 56. cikkre
való hivatkozás alátámasztása érdekében megkövetelt
pontosításokat, és nem jelölte meg, hogy milyen
következtetéseket kíván levonni az alapjogvita
megoldása tekintetében e rendelkezések kért
értelmezéséből. E kérdés szükségessége tehát nem tűnik
ki az előzetes döntéshozatalra utaló határozatból.
36
Meg kell állapítani, hogy a második kérdés két
részre oszlik, az első rész pedig arra irányul, hogy a
2006/123 irányelv 1–3. cikkével ellentétes‑e az
alapügyben szereplőhöz hasonló nemzeti szabályozás, a
második pedig az ilyen szabályozásnak az EUMSZ 56.
cikkel való összeegyeztethetőségére vonatkozik.
37
Ami a második kérdés első részét illeti, igaz,
hogy a kérdést előterjesztő bíróság semmilyen
információval nem szolgált annak alátámasztására, hogy
a 2006/123 irányelv 1–3. cikkére hivatkozik, ily módon
a Bíróság nem ismeri azokat az okokat, amelyek az
előbbi bíróságot arra indították, hogy felvesse e
rendelkezések értelmezését, sem azt a kapcsolatot,
amelyet e rendelkezések és a 2016. december 23‑i
rendelet 12. cikke között felállít, ami ellentétes az eljárási
szabályzat 94. cikkének c) pontjában rögzített
követelményekkel (lásd ebben az értelemben: 2020.
június 30‑i Airbnb Ireland és Airbnb Payments UK
végzés, C‑723/19, nem tették közzé, EU:C:2020:509, 29.
pont). Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második
kérdés ezen első része tehát elfogadhatatlan.
38
Ezzel szemben a második kérdés második részét
illetően az előzetes döntéshozatal iránti kérelem több
alkalommal említi az EUMSZ 56. cikket az Airbnb
Ireland által hivatkozott jogalapok összességének a
kérdést előterjesztő bíróság általi összefoglalásában.
Következésképpen a Bíróság képes azonosítani az előbbi
bíróság által az alapügy sajátos körülményei között
megállapított pontos kapcsolatot e rendelkezés és a 2016.
december 23‑i rendelet 12. cikke között. A második
kérdés második részét tehát elfogadhatónak kell
tekinteni, és arra érdemi választ kell adni.
A kérdés érdeméről
39
Második kérdésének második részével a kérdést
előterjesztő bíróság lényegében arra keresi a választ,
hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló
szabályozás,
amely
az
ingatlanközvetítési
szolgáltatásokat nyújtókat – attól függetlenül, hogy hol
telepednek le, és hogy az érintett tagállam valamely
régiójában található idegenforgalmi szálláshelyek
tekintetében milyen módon lépnek fel közvetítőként vagy
folytatnak promóciós politikát – arra kötelezi, hogy a
regionális adóhatóság írásbeli felszólítására közöljék az
üzemeltető adatait és az idegenforgalmi szálláshelyek
adatait, valamint az előző évben eltöltött vendégéjszakák
és üzemeltetett szállásegységek számát, ellentétes‑e vagy
sem az EUMSZ 56. cikkben rögzített tilalommal.
40
Mindenekelőtt hangsúlyozni kell, hogy a 2016.
december 23‑i rendelet 12. cikke arra kötelez minden
olyan közvetítőt, akinek tevékenysége Brüsszel fővárosi
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régióban található idegenforgalmi szálláshelyekre
vonatkozik, hogy eleget tegyenek az adóhatóságok
adatszolgáltatási
felszólításának,
függetlenül
e
közvetítők letelepedési helyétől, és következésképpen
attól, hogy melyik tagállamban telepednek le, anélkül
hogy releváns lenne, hogy e gazdasági szereplők miként
lépnek fel, akár digitális úton teszik ezt, akár a
kapcsolatteremtés más eszközeit használva járnak el.
41
Az ilyen szabályozás tehát nem hátrányosan
megkülönböztető, és mint olyan nem a közvetítési
szolgáltatások nyújtásának feltételeire vonatkozik,
hanem csupán arra kötelezi a szolgáltatókat, hogy e
szolgáltatás teljesítését követően megőrizzék az adatokat
annak érdekében, hogy pontosan lehessen beszedni a
szóban forgó ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos
adókat az érintett tulajdonosoktól.
42
E tekintetben az állandó ítélkezési gyakorlatból
kitűnik, hogy az olyan nemzeti szabályozás, amely
minden olyan gazdasági szereplőre vonatkozik, aki az
adott állam területén tevékenykedik, és nem célja az
érintett
vállalkozások
általi
szolgáltatásnyújtás
feltételeinek szabályozása, és végül az általa a
szolgáltatásnyújtás szabadságára gyakorolt korlátozó
hatások túl esetlegesek és túl közvetettek ahhoz, hogy az
általa előírt kötelezettség e szabadság korlátozásának
minősülhessenek, nem ütközik az EUMSZ 56. cikkben
rögzített tilalomba (2014. május 8‑i Pelckmans Turnhout
ítélet, C‑483/12, EU:C:2014:304, 25. pont, valamint az
ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
43
Elismerve e hátrányos megkülönböztetéstől
mentes jelleget elméletben, az Airbnb Ireland úgy véli,
hogy a gyakorlatban a 2016. december 23‑i rendelet 12.
cikke különösebben érinti az általa nyújtottakhoz hasonló
közvetítési szolgáltatásokat.
44
Kétségtelen, hogy a technológiai eszközök
fejlődése, valamint az ingatlanközvetítési szolgáltatások
piacának jelenlegi szerkezete arra a megállapításra vezet,
hogy a telematikus portál segítségével szolgáltatást
nyújtó közvetítők az olyan szabályozás alapján, mint
amely az alapügy tárgyát képezi, a más közvetítőket
terhelőnél gyakoribb és jelentősebb, az adóhatósággal
szembeni
adatszolgáltatási
kötelezettséggel
szembesülhetnek. Ez a nagyobb kötelezettség azonban
csupán az említett közvetítők által lebonyolított ügyletek
nagyobb számát és piaci részesedésüket tükrözi.
Ekképpen ebből nem következik semmilyen hátrányos
megkülönböztetés.
45
Ezt követően meg kell állapítani, hogy az
adókötelezettségek jellegüknél fogva többletterhekkel
járnak a szolgáltatók számára.
46
Márpedig a Bíróságnak már volt alkalma
hangsúlyozni, hogy nem tartoznak az EUMSZ 56. cikk
hatálya alá azon intézkedések, amelyek egyedüli hatása
az, hogy a szóban forgó szolgáltatások nyújtását illetően
többletköltséget eredményeznek, és ugyanolyan módon
érintik a tagállamok közötti, mint a tagállamon belüli
szolgáltatásnyújtást (lásd: 2018. november 22‑i
Vorarlberger Landes‑ und Hypothekenbank ítélet,
C‑625/17, EU:C:2018:939, 32. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
47
Végül, még ha valamennyi közvetítőt terhelő
azon kötelezettség, hogy az adóhatósággal az utóbbi
írásbeli kérelmére közöljék az üzemeltető adatait és az
idegenforgalmi szálláshelyek adatait, valamint az előző
évben eltöltött vendégéjszakák és üzemeltetett
szállásegységek számát, olyan többletköltségeket
eredményezhet, amelyek többek között az érintett adatok
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kereséséhez és tárolásához kapcsolódnak, meg kell
jegyezni, hogy – különösen a digitális úton nyújtott
közvetítői szolgáltatások esetében – az Airbnb
Irelandhoz hasonló közvetítők memóriákban tárolják az
érintett adatokat, és ekképpen az e közvetítőknél e
kötelezettség nyomán felmerülő többletköltségek
mindenesetre csekélynek tűnnek.
48
E tekintetben elegendő az Airbnb Ireland által a
2019. december 19‑i Airbnb Ireland ítélet (C‑390/18,
EU:C:2019:1112) alapjául szolgáló ügyben tett
nyilatkozatokra hivatkozni, amelyek szerint az Airbnb
Ireland szolgáltatásként „a jövőbeli bérbeadók és bérlők
számára is elérhető bérbeadói és bérlői minősítési
rendszert is kínál”, ami automatikusan magában foglalja
az ahhoz kapcsolódó adatok megőrzését.
49
A második kérdés második részére tehát azt a
választ kell adni, hogy az alapügyben szóban forgóhoz
hasonló szabályozás, amely az ingatlanközvetítési
szolgáltatásokat nyújtókat – attól függetlenül, hogy hol
telepednek le, és hogy az érintett tagállam valamely
régiójában található idegenforgalmi szálláshelyek
tekintetében milyen módon lépnek fel közvetítőként vagy
folytatnak promóciós politikát – arra kötelezi, hogy a
regionális adóhatóság írásbeli felszólítására közöljék az
üzemeltető adatait és az idegenforgalmi szálláshelyek
adatait, valamint az előző évben eltöltött vendégéjszakák
és üzemeltetett szállásegységek számát, nem ellentétes az
EUMSZ 56. cikkben rögzített tilalommal.
A harmadik kérdésről
50
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett
harmadik kérdés a 2000/31 irányelv 15. cikke (2)
bekezdésének értelmezésére vonatkozik, és azon az
előfeltevésen alapul, hogy ez utóbbi irányelv
alkalmazandó az alapeljárásban. Márpedig az első
kérdésre adott válaszból következik, hogy nem ez a
helyzet. A harmadik kérdésre tehát nem szükséges
válaszolni.
IV.
C-368/20.
[és
C‑369/20.]
sz.
NW
kontra
Landespolizeidirektion Steiermark [(C-368/20) és
Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (C‑369/20)] ügyben
2022. április 26-án hozott ítélet
1)
A 2016. szeptember 14‑i (EU) 2016/1624
európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a
személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós
kódexéről (Schengeni határ‑ellenőrzési kódex) szóló,
2016. március 9‑i (EU) 2016/399 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 25. cikkének (4) bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy azzal ellentétes a belső határokon
történő határellenőrzés valamely tagállam által e
kódex 25. és 27. cikke alapján történő ideiglenes
visszaállítása,
amennyiben
annak
időtartama
meghaladja az e 25. cikk (4) bekezdésében rögzített
legfeljebb hat hónapos teljes időtartamot, és nem áll
fenn olyan új veszély, amely az említett 25. cikkben
előírt időszakok újbóli alkalmazását indokolná.
2)
A 2016/1624 rendelettel módosított 2016/399
rendelet 25. cikkének (4) bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti
szabályozás, amely értelmében a tagállam szankció
terhe mellett arra kötelez valamely személyt, hogy az e
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tagállam területére belső határon keresztül történő
belépésekor
útlevelet
vagy
személyazonosító
igazolványt mutasson fel, amennyiben a belső
határokon történő határellenőrzés visszaállítása,
amelynek keretében e kötelezettséget előírták, e
rendelkezéssel ellentétes.
1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek a
2016. szeptember 14‑i (EU) 2016/1624 európai
parlamenti és tanácsi rendelettel (HL 2016. L 251., 1. o.)
módosított, a személyek határátlépésére irányadó
szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ‑ellenőrzési
kódex) szóló, 2016. március 9‑i (EU) 2016/399 európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2016. L 77., 1. o.; a
továbbiakban: Schengeni határellenőrzési kódex) 22., 25.
és 29. cikkének, valamint az EUMSZ 21. cikk (1)
bekezdésének és az Európai Unió Alapjogi Chartája (a
továbbiakban: Charta) 45. cikke (1) bekezdésének
értelmezésére vonatkoznak.
2
E kérelmeket az egyrészről NW, másrészről
pedig a Landespolizeidirektion Steiermark (Stájerország
rendőrségi főigazgatósága, Ausztria) (C‑368/20), illetve
a Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (leibnitzi körzeti
közigazgatási hatóság, Ausztria) (C‑369/20) között olyan
határforgalom‑ellenőrzések tárgyában folyamatban lévő
jogviták keretében terjesztették elő, amelyek keretében
az érintettet az egyik esetben útlevél vagy
személyazonosító igazolvány, a másik esetben pedig
útlevél felmutatására szólították fel.
Az alapeljárások, az előzetes döntéshozatalra
előterjesztett kérdések és a Bíróság előtti eljárás
26
Amint az a Bíróság rendelkezésére álló
információkból kitűnik, az Osztrák Köztársaság 2015.
szeptember 16‑án visszaállította a határellenőrzést a
Magyarországgal és a Szlovén Köztársasággal közös
határain. Az első két hónapban ezen ellenőrzés az
562/2006 rendelet 25. cikkén (jelenleg a Schengeni
határellenőrzési kódex 28. cikke) alapult. 2015.
november 16‑tól kezdődően az Osztrák Köztársaság
indokolásul az 562/2006 rendelet 23. és 24. cikkére
(jelenleg a Schengeni határellenőrzési kódex 25. és 27.
cikke) hivatkozott. 2016. május 16‑tól kezdődően e
tagállam négy, a Schengeni határellenőrzési kódex 29.
cikke alapján egymást követően hozott tanácsi ajánlásra
támaszkodva további 18 hónapig végezte az említett
ellenőrzést. A negyedik ajánlás 2017. november 10‑én
hatályát veszítette.
27
2017. október 12‑én az Osztrák Köztársaság
értesítette a többi tagállamot és több uniós intézményt,
köztük a Bizottságot, hogy hat hónapra, a 2017.
november 11‑től 2018. május 11‑ig tartó időszakra
visszaállítja a határellenőrzést a Magyarországgal és a
Szlovén Köztársasággal közös határain. Ezen ellenőrzést
ezt követően több, egymást követő hat hónapos
időszakra, azaz a 2018. május 11‑től november 11‑ig
tartó időszakra, majd a 2018. november 12‑től 2019.
május 12‑ig, valamint a 2019. május 13‑tól november
13‑ig tartó időszakokra újból visszaállították. Ezt
követően e tagállam több értesítést küldött az említett
ellenőrzés 2021. novemberig történő visszaállítása
érdekében.
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28
2019. november 16‑án az alapügy felperesét,
NW‑t a határellenőrzési törvény 12a. §‑ának (1)
bekezdése alapján határforgalom‑ellenőrzés alá vonták,
amikor a spielfeldi (Ausztria) határátkelőhelyen
Szlovéniából személygépkocsival osztrák területre akart
beutazni.
29
A határőr NW‑t azonosítása céljából
útlevelének vagy személyazonosító igazolványának
felmutatására szólította fel. NW megkérdezte e határőrt,
hogy
határforgalom‑ellenőrzésről
vagy
személyazonosság‑ellenőrzésről van‑e szó. Miután
tájékoztatták, hogy határforgalom‑ellenőrzésről van szó,
NW elkérte az említett határőr szolgálati azonosítási
számát. NW‑t ezután arra kérték, hogy álljon félre a
járművével az út szélére, és az említett ellenőrzéshez egy
másik határőr is csatlakozott. A határőrök befejezték az
ellenőrzést, és közölték NW‑vel a szolgálati azonosítási
számukat.
30
2019. december 19‑én NW keresetet nyújtott be
a
kérdést
előterjesztő
bírósághoz,
a
Landesverwaltungsgericht Steiermarkhoz (stájerországi
regionális közigazgatási bíróság, Ausztria), amelyben
kifogásolta a karhatalmi és kényszerintézkedési
jogkörnek az ellenőrzést végző osztrák hatóságok általi
közvetlen
gyakorlását.
Előadja,
hogy
a
határforgalom‑ellenőrzésnek a határellenőrzésről szóló
törvény 12a. §‑ának (1) bekezdése alapján történő
végzése ilyen jogkör gyakorlása során hozott aktusnak
minősül.
31
A kérdést előterjesztő bíróság arra keresi a
választ, hogy a határellenőrzésről szóló 114/2019. sz.
rendelet, valamint az útlevelekről szóló törvény –
amelyet e rendelet alkalmaz – 24. §‑ának (1) bekezdése
összeegyeztethető‑e az uniós joggal és különösen a
Schengeni határellenőrzési kódex rendelkezéseivel,
tekintettel többek között az uniós polgárok szabad
mozgáshoz való jogára, amelyet az EUMSZ 21. cikk (1)
bekezdése, valamint a Charta 45. cikkének (1) bekezdése
biztosít, és amelyet a 2004/38 irányelv részletez.
32
Közelebbről e bíróság megjegyzi, hogy az
alapügyben szóban forgó határforgalom‑ellenőrzés
főszabály szerint a Schengeni határellenőrzési kódex 22.
cikke értelmében vett tiltott ellenőrzésnek minősül. Ez
utóbbi cikk azonban ezen elv alól két kivételt biztosít.
Egyrészt e kódex 25. cikkének (1) bekezdése szerint a
belső határokon történő határellenőrzést vissza lehet
állítani, de kizárólag a közrendet vagy a belső
biztonságot fenyegető komoly veszély esetén. Másrészt a
belső határokon történő határellenőrzést az említett
kódex 29. cikkének (1) bekezdése alapján is vissza lehet
állítani, azonban azzal a feltétellel, hogy a külső
határellenőrzés végzése terén olyan tartós és súlyos
hiányosságok állnak fenn, amelyek veszélyeztetik a belső
határellenőrzés nélküli térség működését, valamint a
közrendet vagy a belső biztonságot.
33
A kérdést előterjesztő bíróság rámutat arra,
hogy az Osztrák Köztársaság által választott eljárásmód,
vagyis a belső határokon történő határellenőrzés
különböző miniszteri rendeletek egymást követő
elfogadása révén történő visszaállítása azt eredményezte,
hogy a határellenőrzés visszaállítása meghaladta a
Schengeni határellenőrzési kódex 25. cikkének (4)
bekezdésében meghatározott legfeljebb hat hónapos
időtartamot. E bíróság ennélfogva arra keresi a választ,
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hogy ezen eljárásmód megfelel‑e az uniós jognak, és
különösen e kódex 25. és 29. cikkének.
34
A kérdést előterjesztő bíróság többek között úgy
véli, hogy bár az Osztrák Köztársaság a belső
határellenőrzés visszaállításának igazolása érdekében
kezdetben a Schengeni határellenőrzési kódex 29.
cikkére hivatkozott, ezt követően – mivel 2017.
november 11. után a Bizottság nem terjesztett a Tanács
elé új javaslatot a belső határellenőrzés e cikk alapján
történő meghosszabbítására – e tagállam ezen időponttól
kezdődően
a
határellenőrzés
visszaállítása
meghosszabbításának igazolása érdekében csak e kódex
25. cikkének (1) bekezdésére hivatkozhatott.
35
Következésképpen az előterjesztő bíróságban
felmerül a kérdés, hogy tekintettel arra, hogy maga a
Schengeni határellenőrzési kódex 25. cikke (4)
bekezdésének szövege kizárja a belső határokon történő
határellenőrzés visszaállítása megengedett maximális
időtartamának túllépését, a tagállam továbbra is
szabadon elfogadhat‑e egymást követően és megszakítás
nélkül a belső határokon történő határellenőrzés
visszaállítását előíró olyan miniszteri rendeleteket,
amelyek együttes hatása meghaladja e maximális
időtartamot.
36
A kérdést előterjesztő bíróság rámutat arra,
hogy azok az értesítések, amelyekben a szövetségi
belügyminiszter tájékoztatta a Bizottságot a belső
határokon történő határellenőrzés visszaállításáról, nem
az EUMSZ 72. cikken alapultak, mivel e cikket az
érintett értesítések egyikében sem említették.
Mindenesetre e bíróság kételkedik abban, hogy lehet‑e
hivatkozni az EUMSZ 72. cikkre, mivel az említett kódex
eltérést engedő rendelkezései maguk a belső határokon
történő határellenőrzés területén a közrendre és a belső
biztonságra vonatkozó kivételeknek minősülnek,
következésképpen azok az EUMSZ 72. cikk tekintetében
lex specialisnak tekintendők. A belső határokon történő
határellenőrzés visszaállításának ugyanezen kódex által
előírt időbeli korlátozása elveszítené hatékony
érvényesülését, ha a másodlagos jogban kifejezetten
rögzített határidő lejártát követően valamely tagállam
ismételten hivatkozhatna az EUMSZ 72. cikkre.
37
E
körülmények
között
a
Landesverwaltungsgericht Steiermark (stájerországi
regionális közigazgatási bíróság) úgy határozott, hogy az
eljárást felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából
kérdéseket terjeszt a Bíróság elé:
„1)
Ellentétesek‑e az uniós joggal az olyan nemzeti
jogszabályok, amelyek nemzeti rendeletek sorozata
révén a határellenőrzés visszaállítása meghosszabbítása
időtartamainak halmozódását idézik elő, és ezáltal a
[Schengeni határellenőrzési kódex] 25. és 29. cikke
szerinti kétéves időbeli korlátot meghaladóan, és [ezen
kódex] 29. cikke szerinti megfelelő tanácsi végrehajtási
határozat nélkül lehetővé válik a határellenőrzés
visszaállítása?
Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:
2)
Úgy kell‑e értelmezni az uniós polgároknak az
EUMSZ 21. cikk (1) bekezdésében és [a Charta] 45.
cikkének (1) bekezdésében rögzített szabad mozgáshoz
való jogát – különösen a belső határokon történő
személyellenőrzés hiányának [az említett kódex] 22.
cikkében rögzített elvére tekintettel –, hogy ez a jog
magában foglalja a belső határokon történő
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személyellenőrzés alá vonás elkerüléséhez való jogot, a
Szerződésekben és különösen [az e kódexben]
meghatározott feltételekkel és kivételekkel?”
A C‑369/20. sz. ügy
38
NW már 2019. augusztus 29‑én is be kívánt
utazni osztrák területre a spielfeldi határátkelőhelyen
keresztül.
39
Az érintett határőr által szúrópróbaszerűen
végzett ellenőrzések során felkérték NW‑t útlevelének
felmutatására. NW ekkor megkérdezte, hogy
határforgalom‑ellenőrzésről
vagy
személyazonosság‑ellenőrzésről van‑e szó. Miután e
határőr
válaszul
azt
közölte,
hogy
határforgalom‑ellenőrzésről van szó, NW megtagadta az
útlevelének felmutatását, és vezetői engedélyével
igazolta magát, mivel úgy vélte, hogy ezen időszakban a
határellenőrzés ellentétes az uniós joggal. Bár az említett
határőr többször is felszólította NW‑t, hogy mutassa be
útlevelét, és tájékoztatta arról, hogy ennek
megtagadásával megsérti az útlevelekről szóló törvényt,
az érintett nem mutatott fel útlevelet. Következésképpen
e határőr véget vetett az érintett ellenőrzésnek, és
tájékoztatta NW‑t arról, hogy feljelentést tesz ellene.
40
Az
NW‑nek
felrótt
cselekményekről
Stájerország rendőrségi főigazgatóságának rendőrei
2019. szeptember 6‑án tájékoztatták az osztrák
hatóságokat.
41
A 2019. szeptember 9‑i szabálysértési határozat
megállapította, hogy NW az útlevelekről szóló törvény 2.
§‑ának (1) bekezdésébe ütköző szabálysértést követett el.
Az e szabálysértési határozattal szemben 2019.
szeptember 23‑án benyújtott panaszában NW egyrészt
arra
hivatkozott,
hogy
az
így
lefolytatott
határforgalom‑ellenőrzés jogellenes volt, mivel a
Schengeni határellenőrzési kódex III. címe semmilyen
jogalapot nem biztosított az érintett ellenőrzéshez,
másrészt pedig arra, hogy ezen ellenőrzés és a 2019.
szeptember 9‑i szabálysértési határozat sérti az EUMSZ
21. cikk (1) bekezdésének és e kódex 22. cikkének
együttesen értelmezett rendelkezései által számára
biztosított szabad mozgáshoz való jogot.
42
A 2019. november 7‑i szabálysértési
határozatban NW terhére rótták azt is, hogy az osztrák
területre való beutazásakor anélkül lépte át az osztrák
határt, hogy érvényes úti okmánnyal rendelkezett volna.
Ennélfogva megállapították, hogy NW megsértette az
útlevelekről szóló törvény 2. §‑ának (1) bekezdését, és e
törvény 24. §‑ának (1) bekezdése alapján 36 euró összegű
bírság megfizetésére kötelezték.
43
NW e határozattal szemben keresetet nyújtott be
a kérdést előterjesztő bírósághoz, amely arra keresi a
választ, hogy azon ellenőrzés, amelynek NW‑t
alávetették, valamint az ennek következtében vele
szemben kiszabott szankció összeegyeztethető‑e az uniós
joggal.
44
Közelebbről, a jelen ítélet 31–35. pontjában
kifejtett megfontolásokon túlmenően a kérdést
előterjesztő bíróság egyrészt arra keresi a választ, hogy
az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdésére és a Charta 45.
cikkének (1) bekezdésére tekintettel az uniós
polgároknak joguk van‑e ahhoz, hogy a belső határokon
ne vonják őket határforgalom‑ellenőrzés alá abban az
esetben, ha az ilyen ellenőrzés nem felel meg a
Szerződésekben
és
különösen
a
Schengeni

Európai Unió Bírósága Határozatai
határellenőrzési kódexben előírt feltételeknek, és/vagy
nem tartozik az azokban előírt kivételek hatálya alá.
45
Másrészt a kérdést előterjesztő bíróság
megjegyzi, hogy a Bíróságnak az 1999. szeptember 21‑i
Wijsenbeek ítéletből (C‑378/97, EU:C:1999:439, 43. és
44. pont) eredő ítélkezési gyakorlata értelmében a
tagállamok továbbra is jogosultak arra, hogy valamely
személyt a személyazonosságának vizsgálata során
érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél
felmutatására kötelezzenek, és e kötelezettség
megsértését szankcionálják. A nemzeti jog olyan
rendelkezéseit, mint az útlevelekről szóló törvény 24.
§‑át azonban az uniós joggal összhangban kell
értelmezni. Többek között a Bíróságnak a 2003. április
10‑i Steffensen ítéletből (C‑276/01, EU:C:2003:228, 66–
71. pont) eredő ítélkezési gyakorlata értelmében
biztosítani kell azt, hogy valamely nemzeti rendelkezés
konkrét alkalmazása összeegyeztethető legyen az
alapjogokkal.
46
Így a 2018. december 13‑i Touring Tours und
Travel és Sociedad de Transportes ítéletben (C‑412/17 és
C‑474/17, EU:C:2018:1005) a Bíróság kimondta, hogy
ha valamely szankció egy olyan ellenőrzésnek való
alávetés tűrésére vonatkozó kötelezettség tiszteletben
tartásának biztosítására irányul, amely kötelezettség
maga nem egyeztethető össze az uniós joggal, e szankció
maga is ellentétes e joggal.
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A kérdést előterjesztő bíróság megjegyzi, hogy
a jelen ügyben az útlevelekről szóló törvény 2. §‑ának (1)
bekezdése rögzíti az érvényes úti okmánnyal való
rendelkezés általános kötelezettségét. Az e törvény 24.
§‑ának (1) bekezdésében előírt különös kötelezettség azt
jelenti, hogy az érintettnek nemcsak rendelkeznie kell
útlevéllel, hanem azt az uniós joggal ellentétes
határforgalom‑ellenőrzés során fel is kell mutatnia.
Márpedig a kérdést előterjesztő bíróságnak kétségei
vannak afelől, hogy az ilyen kötelezettség
összeegyeztethető‑e az EUMSZ 21. cikk (1)
bekezdésével és a Charta 45. cikkének (1) bekezdésével.
48
E
körülmények
között
a
Landesverwaltungsgericht Steiermark (stájerországi
regionális közigazgatási bíróság) úgy határozott, hogy az
eljárást felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából
kérdéseket terjeszt a Bíróság elé
„1)
Ellentétesek‑e az uniós joggal az olyan nemzeti
jogszabályok, amelyek nemzeti rendeletek sorozata
révén a határellenőrzés visszaállítása meghosszabbítása
időtartamainak halmozódását idézik elő, és ezáltal a
[Schengeni határellenőrzési kódex] 25. és 29. cikke
szerinti kétéves időbeli korlátot meghaladóan, és [ezen
kódex] 29. cikke szerinti megfelelő tanácsi végrehajtási
határozat nélkül lehetővé válik a határellenőrzés
visszaállítása?
2)
Úgy kell‑e értelmezni az uniós polgároknak az
EUMSZ 21. cikk (1) bekezdésében és [a Charta] 45.
cikkének (1) bekezdésében rögzített szabad mozgáshoz
való jogát – különösen a belső határokon történő
személyellenőrzés hiányának [az említett kódex] 22.
cikkében rögzített elvére tekintettel –, hogy ez a jog
magában foglalja a belső határokon történő
személyellenőrzés alá vonás elkerüléséhez való jogot, a
Szerződésekben és különösen [az e kódexben]
meghatározott feltételekkel és kivételekkel?
3)
A második kérdésre adandó igenlő válasz
esetén:
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Úgy kell‑e értelmezni az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdését
és [a Charta] 45. cikkének (1) bekezdését a szabad
mozgáshoz való jog hatékony érvényesülésére
tekintettel, hogy e rendelkezésekkel ellentétes az olyan
nemzeti szabályozás alkalmazása, amely szabálysértési
szankció terhe mellett arra kötelez egy személyt, hogy a
belső határokon át történő beutazáskor útlevelet vagy
személyazonosító igazolványt mutasson fel akkor is, ha
a belső határokon történő konkrét határellenőrzés az
uniós jogi rendelkezésekbe ütközik?”
A Bíróság előtti eljárás
49
A Bíróság elnöke a 2020. szeptember 10‑i
határozatával az eljárás írásbeli és szóbeli szakaszának
lefolytatása, valamint az ítélet meghozatala céljából a
C‑368/20. és C‑369/20. sz. ügyeket egyesítette.
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről
A C‑368/20. sz. ügyben előterjesztett első kérdésről és
a C‑369/20. sz. ügyben előterjesztett első kérdésről
50
A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a
nemzeti bíróságok és a Bíróság között az EUMSZ 267.
cikkel bevezetett együttműködési eljárás keretében a
Bíróság feladata, hogy a nemzeti bíróságnak az előtte
folyamatban lévő ügy eldöntéséhez hasznos választ
adjon. Ennek érdekében adott esetben a Bíróságnak át
kell fogalmaznia a feltett kérdéseket (2021. október 26‑i
PL Holdings ítélet, C‑109/20, EU:C:2021:875, 34. pont,
valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
51
A Bíróság rendelkezésére álló, a jelen ítélet 26.
és 27. pontjában ismertetett információk szerint az
Osztrák Köztársaság 2015‑ben a Magyarországgal és a
Szlovén Köztársasággal közös határain visszaállította a
határellenőrzést. Ezen ellenőrzést több alkalommal is
visszaállították. A határellenőrzésnek a kérdést
előterjesztő bíróság által említett utolsó visszaállítása
2021 novemberéig tartott. Amint ezen információkból
kitűnik, az említett határellenőrzés visszaállításának
igazolása érdekében az Osztrák Köztársaság az érintett
időszakot illetően a Schengeni határellenőrzési kódex
25–29. cikkében szereplő különböző rendelkezésekre
hivatkozott. Nem vitatott, hogy az e kódex 29. cikkének
(2) bekezdése alapján elfogadott négy tanácsi ajánlás
közül – amelyekre e tagállam ezen ellenőrzés
visszaállításának igazolása érdekében hivatkozott – az
utolsó ajánlás 2017. november 10‑én hatályát veszítette.
Ezen
időpontot
követően
a
határellenőrzés
visszaállítására nyilvánvalóan az említett kódex 25. és
27. cikke alapján került sor 2021 novemberéig.
52
Így az NW‑t érintő két, 2019. augusztus 29‑én
és november 16‑án foganatosított ellenőrzési intézkedés,
amelyek jogszerűségét az alapügyekben vitatják, nem a
Schengeni határellenőrzési kódex 29. cikke alapján
elfogadott tanácsi ajánlásokon, hanem e kódex 25. és 27.
cikkén alapult. Márpedig ezen ellenőrzési intézkedések
foganatosításának
időpontjában
a
Szlovén
Köztársasággal közös határon végzett ellenőrzésnek az
Osztrák Köztársaság által e 25. és 27. cikk alapján
elrendelt visszaállítása már meghaladta az e kódex 25.
cikkének (4) bekezdésében – a határellenőrzésnek az
említett 25. és 27. cikk alapján történő visszaállítására –
előírt legfeljebb hat hónapos időtartamot.
53
E körülmények között meg kell állapítani, hogy
a C‑368/20. sz. ügyben előterjesztett első kérdéssel és a
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C‑369/20. sz. ügyben előterjesztett első kérdéssel az
előterjesztő bíróság lényegében arra vár választ, hogy a
Schengeni határellenőrzési kódex 25. cikkének (4)
bekezdését úgy kell‑e értelmezni, hogy azzal ellentétes a
belső határokon történő határellenőrzésnek az e kódex
25. és 27. cikke alapján történő ideiglenes visszaállítása,
amennyiben e határellenőrzésnek az említett kódex 25.
cikkében
előírt
időszakok
egymást
követő
alkalmazásából eredő visszaállítása meghaladja az e 25.
cikk (4) bekezdésében rögzített legfeljebb hat hónapos
teljes időtartamot.
54
Elöljáróban rá kell mutatni arra, hogy a
Schengeni határellenőrzési kódex 25. cikke, amely a 26–
35. cikkel együtt e kódex III. címének a
határellenőrzésnek az Unió belső határain történő
ideiglenes visszaállításáról szóló II. fejezetében szerepel,
előírja a valamely tagállam közrendjét vagy belső
biztonságát fenyegető komoly veszély esetén a
határellenőrzés ilyen visszaállítását szabályozó általános
keretet, és rögzíti többek között azokat a maximális
időtartamokat, amelyekre az ilyen ellenőrzés
visszaállítható. Közelebbről, e kódex 25. cikkének (1)
bekezdése értelmében a tagállam kivételesen
visszaállíthatja e határellenőrzést egy korlátozott,
legfeljebb 30 napos időtartamra, illetve e veszély várható
időtartamára, ha az meghaladja a 30 napot. Mindenesetre
az említett határellenőrzés ideiglenes visszaállításának
időtartama nem lépheti túl az említett veszély
elhárításához feltétlenül szükséges mértéket. Az említett
kódex 25. cikkének (3) bekezdése szerint, ha e veszély
továbbra is fennáll, a tagállam e határellenőrzést
legfeljebb 30 napos megújítható időtartamokra
meghosszabbíthatja. Végül, noha e kódex 25. cikkének
(4) bekezdése alapján az ilyen határellenőrzés
visszaállításának teljes időtartama – beleértve az e 25.
cikk (3) bekezdése szerinti meghosszabbításokat is – nem
haladhatja meg a hat hónapot, ez utóbbi rendelkezés
kimondja, hogy a Schengeni határellenőrzési kódex 29.
cikkében említett kivételes körülmények esetén ez a
teljes időtartam két évre meghosszabbítható.
55
NW és a Bizottság azt állítja, hogy a belső
határokon történő határellenőrzésnek az e kódex 25. és
27. cikke alapján – az említett kódex 25. cikkének (4)
bekezdésében előírt legfeljebb hat hónapos időtartamot
meghaladó időszakra – történő visszaállítása
szükségszerűen ezen ellenőrzések uniós joggal való
összeegyeztethetetlenségét vonja maga után. E felek
szerint csak a jellegénél fogva új, komoly veszély
indokolhatja e 25. cikk újbóli alkalmazását,
következésképpen pedig az e rendelkezésben a belső
határokon történő határellenőrzés tekintetében előírt
időtartamok újbóli alkalmazását. Bár a francia és a svéd
kormány azt állítja, hogy a közrendet vagy a belső
biztonságot fenyegető újabb komoly veszély ezen
időtartamok újbóli alkalmazását vonhatja maga után, a
francia kormánynak – az osztrák és a dán kormányhoz
hasonlóan – továbbá az is a véleménye, hogy a korábbi
veszély új értékelésének is lehetővé kell tennie a releváns
rendelkezések újbóli alkalmazását. Végül a német
kormány azzal érvel, hogy a tagállamoknak lehetőségük
kell, hogy legyen arra, hogy közvetlenül az EUMSZ 72.
cikkre hivatkozva eltérjenek az említett időtartamoktól.
56
E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az
állandó ítélkezési gyakorlat szerint valamely uniós jogi
rendelkezés értelmezéséhez nemcsak annak kifejezéseit,
hanem szövegkörnyezetét, és annak a szabályozásnak a
célkitűzéseit is figyelembe kell venni, amelynek az részét
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képezi (2021. május 12‑i Bundesrepublik Deutschland
[Az Interpol vörös riasztása] ítélet, C‑505/19,
EU:C:2021:376, 77. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
57
Mindenekelőtt,
ami
a
Schengeni
határellenőrzési kódex 25. cikke (4) bekezdésének
szövegét illeti, meg kell jegyezni, hogy a „nem haladhatja
meg a hat hónapot” kifejezés ezen időtartam túllépésének
minden lehetőségét kizárni látszik.
58
Ami ezt követően azt a szövegkörnyezetet illeti,
amelybe a Schengeni határellenőrzési kódex 25.
cikkének (4) bekezdése illeszkedik, és ami először is e
cikk többi rendelkezését illeti, meg kell jegyezni
egyrészt, hogy e kódex 25. cikke világosan és pontosan
rögzíti mind a belső határokon történő határellenőrzés
eredeti visszaállításának, mind pedig ezen ellenőrzés
bármely meghosszabbításának maximális időtartamát,
ideértve az ilyen ellenőrzésre alkalmazandó maximális
teljes időtartamot is.
59
Az
1051/2013
rendelet
(1)
preambulumbekezdéséből – amely rendelet az
562/2006/EK rendeletbe bevezette a legfeljebb hat
hónapos időtartamra vonatkozó szabályt, amelyet később
a Schengeni határellenőrzési kódex 25. cikkének (4)
bekezdése is átvett – ugyanis kitűnik, hogy az uniós
jogalkotó rögzíteni kívánta a belső határokon történő
határellenőrzés ideiglenes visszaállítására vonatkozó
feltételeket és eljárásokat annak biztosítása céljából,
hogy ezen intézkedésekre csak kivételes jelleggel és az
arányosság elvének betartása mellett kerüljön sor. Ezen
(1) preambulumbekezdést a Schengeni határellenőrzési
kódex (22) preambulumbekezdése is átvette.
60
Másrészt meg kell jegyezni, hogy a Schengeni
határellenőrzési kódex 25. cikke (3) bekezdésének
megfelelően, ha az eredeti komoly veszély az e cikk (1)
bekezdésében előírt 30 napot meghaladóan is fennáll, az
érintett tagállam ezt az ellenőrzést ugyanazon
indokokkal, mint amelyek a határellenőrzés eredeti
visszaállítását is igazolták, valamint az esetleges új
elemek figyelembevételével legfeljebb 30 napos
megújítható időtartamokra meghosszabbíthatja.
61
Ebből következik, hogy a Schengeni
határellenőrzési kódex 25. cikkének (4) bekezdésében
szereplő, e cikk (3) bekezdésére való kifejezett utalás
miatt a határellenőrzés e (3) bekezdés alapján elrendelt,
egymást követő meghosszabbításainak teljes időtartama
nem haladhatja meg a hat hónapot. Ugyanígy a belső
határokon történő határellenőrzés eredeti maximális
időtartama, amennyiben azt az említett cikk (1)
bekezdése értelmében a komoly veszély várható
időtartamára figyelemmel határozzák meg, kétségtelenül
meghaladhatja a 30 napot, mindazonáltal ezen időtartam
sem haladhatja meg a hat hónapot, ellenkező esetben az
e cikk (4) bekezdésében szereplő „teljes” melléknév
használata, valamint az e bekezdésben a (3) bekezdésre
való hivatkozás értelmét veszítené.
62
E tekintetben rá kell mutatni arra, hogy bár a
tagállam a Schengeni határellenőrzési kódex 25.
cikkének (3) bekezdésében említett „bármilyen új
elem[re]” hivatkozhat a belső határokon történő
határellenőrzés 30 napot meg nem haladó, megújítható
időtartamokra történő meghosszabbításának igazolása
érdekében, ezen elemeknek közvetlen összefüggésben
kell lenniük a határellenőrzés visszaállítását eredetileg
indokoló veszéllyel, ugyanis az határellenőrzés
meghosszabbítását e rendelkezés szövege értelmében a
Schengeni határellenőrzési kódex 25. cikkének „(1)
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bekezdésében említettekkel megegyező okok alapján”
kell elrendelni.
63
Másodszor meg kell állapítani, hogy a
Schengeni határellenőrzési kódex 25. cikke, amennyiben
előírja az Unió belső határain történő határellenőrzés
visszaállításának lehetőségét, e kódex általános
rendszerére tekintettel kivételt képez az említett kódex
22. cikkében előírt azon elv alól, amely értelmében a
belső határokat bármely ponton át lehet lépni anélkül,
hogy személyellenőrzésre kerülne sor, függetlenül az
adott személy állampolgárságától. E kódex 1. cikke
szerint ugyanis e jogi aktus célja, hogy biztosítsa az Unió
tagállamai közötti belső határokat átlépő személyek
határellenőrzések alóli mentességét.
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Márpedig, amint azt a Bíróság kimondta, és
amint arra a Schengeni határellenőrzési kódex (27)
preambulumbekezdése emlékeztet, a személyek szabad
mozgása alóli kivételeket és eltéréseket szigorúan kell
értelmezni (lásd ebben az értelemben: 1986. június 3‑i
Kempf ítélet, EU:C:1986:223, 13. pont; 2008. július 10‑i
Jipa ítélet, C‑33/07, EU:C:2008:396, 23. pont, valamint
az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
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A Schengeni határellenőrzési kódex (21)–(23)
preambulumbekezdése ebből a szempontból mondja ki,
hogy egy belső határok nélküli olyan térségben, ahol a
személyek szabadon mozoghatnak, és amely térség az
EUSZ 3. cikk (2) bekezdése értelmében az Unió egyik fő
vívmánya, a belső határokon történő határellenőrzés
visszaállításának kivételes intézkedésnek kell maradnia,
amelyre csak végső lehetőségként kerülhet sor.
66
Az, hogy a Schengeni határellenőrzési kódex
25. cikkének rendelkezéseit ily módon szigorúan kell
értelmezni, e kódex 25. cikke (4) bekezdésének olyan
értelmezése ellen szól, miszerint az, ha az eredetileg
azonosított veszély továbbra is fennáll – még ha azt új
elemekre tekintettel értékelik is, vagy ha a Schengeni
határellenőrzési kódex 25. cikke (1) bekezdésének utolsó
fordulatára tekintettel újraértékelik a veszély elhárítása
érdekében bevezetett határellenőrzés szükségességét és
arányosságát –, elegendő ahhoz, hogy igazolja e
határellenőrzésnek az említett rendelkezésben előírt
legfeljebb hat hónapos időtartamot meghaladó időszakra
történő visszaállítását. Az ilyen értelmezés ugyanis
gyakorlatilag lehetővé tenné a belső határokon a
határellenőrzés korlátlan időre való visszaállítását
ugyanazon veszély miatt, megsértve ezáltal magát a belső
határokon történő határellenőrzés hiányának az EUSZ 3.
cikk (2) bekezdésében kimondott és az EUMSZ 67. cikk
(2) bekezdésében felidézett elvét.
67
Harmadszor, ami a Schengeni határellenőrzési
kódex III. címének II. fejezetében szereplő többi
rendelkezést illeti, egyrészt meg kell jegyezni, hogy az e
kódex 25. cikke alapján a belső határokon történő
határellenőrzés ideiglenes visszaállítása érdekében
elvégzendő értékelés típusát és a követendő eljárást
részletesen behatárolja a kódex 26–28. cikke.
68
A Schengeni határellenőrzési kódex 26. és 27.
cikkéből többek között kitűnik, hogy mind a belső
határokon történő határellenőrzés e kódex 25. cikke
alapján történő visszaállításának, mind pedig e
határellenőrzés bármely meghosszabbításának egyrészt a
megállapított veszély tekintetében szükségesnek és azzal
arányosnak kell lennie, másrészt pedig tiszteletben kell
tartania az említett kódexben kifejezetten előírt részletes
kritériumokat és eljárási szabályokat, ami azt sugallja,
hogy ha pusztán az e szükségességi és arányossági
kritériumokra tekintettel történő újraértékelés elegendő
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lenne annak igazolásához, hogy a belső határokon történő
határellenőrzést e 25. cikk alapján hat hónapon túlmenő
időtartamra állítsák vissza, az uniós jogalkotó ezt
kifejezetten előírta volna.
69
A Schengeni határellenőrzési kódex ezen
értelmezését
támasztja
alá
e
kódex
(23)
preambulumbekezdése is, amely kimondja, hogy mivel a
belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes
visszaállítása érinti a személyek szabad mozgását, az
ilyen ellenőrzés visszaállítására vonatkozó döntést csakis
közösen elfogadott, különleges objektív kritériumok
szerint szabad meghozni. Az említett kódex 25. cikke
alapján
a
belső
határokon
visszaállított
határellenőrzésnek a kódex 25. cikkének (4)
bekezdésében kifejezetten előírt maximális időtartamon
túli meghosszabbítása ugyanis nehezen egyeztethető
össze a határellenőrzés ilyen visszaállítását szabályozó
egyértelmű és objektív kritériumok közös megegyezéssel
történő megállapításával.
70
Másrészt a Schengeni határellenőrzési kódex
25. cikkének olyan értelmezése, miszerint az e cikk (1)
bekezdése értelmében vett veszély esetén a tagállam
túllépheti az említett cikk (4) bekezdésében a belső
határokon történő határellenőrzésre előírt hat hónapos
teljes időtartamot, megfosztaná értelmétől az uniós
jogalkotó által tett, egyrészt a belső határokon ugyanezen
cikk alapján visszaállított határellenőrzés, másrészt pedig
az e kódex 29. cikkében említett, a belső határellenőrzés
nélküli térség működését általánosan veszélyeztető
kivételes
körülmények
között
visszaállított
határellenőrzés közötti különbségtételt, mivel a jogalkotó
az utóbbi határellenőrzés vonatkozásában kifejezetten
egy hosszabb, legfeljebb kétéves időtartamot írt elő. Ezen
értelmezés szerint ugyanis a belső határokon az említett
kódex 25. cikke alapján visszaállított határellenőrzést
határozatlan időtartamra meg lehetne hosszabbítani,
amely ennélfogva meghaladhatná a két évet, még akkor
is, ha az ugyanezen kódex 29. cikkében említett
körülmények nem állnak fenn, illetve az e kódex 30.
cikkében előírt különös kritériumok nem teljesülnek.
Egyébiránt az ilyen értelmezés ellentétes a Schengeni
határellenőrzési kódex 25. cikke (4) bekezdésének utolsó
mondatával, mivel e rendelkezés előírja, hogy e kódex
29. cikke alapján lehet a belső határokon történő
határellenőrzés visszaállításának maximális időtartamát
két évre meghosszabbítani, nem pedig az említett kódex
25. cikke alapján.
71
Ugyanakkor a belső határokon történő
ellenőrzésnek a Schengeni határellenőrzési kódex 29.
cikke szerinti, legfeljebb kétéves időtartamra történő
visszaállítása nem akadályozza meg az érintett
tagállamot abban, hogy a közrendet vagy a belső
biztonságot fenyegető újabb komoly veszély felmerülése
esetén – közvetlenül e két év leteltét követően – e kódex
25. cikke alapján legfeljebb hat hónapra visszaállítsa a
határellenőrzést, feltéve hogy az ez utóbbi
rendelkezésben előírt feltételek teljesülnek. Amint
ugyanis a Schengeni határellenőrzési kódex 29. cikkének
(5) bekezdéséből kitűnik, e kódex 29. cikke nem érinti
azokat az intézkedéseket, amelyeket a tagállamok a 25.,
27. és 28. cikk alapján a közrendre vagy a belső
biztonságra nézve komoly veszélyt jelentő esetekben
fogadhatnak el.
72
Végül, ami a Schengeni határellenőrzési kódex
25. cikkének (4) bekezdése, valamint maga a kódex által
követett célt illeti, emlékeztetni kell arra, hogy az említett
kódex a szabadságon, a biztonságon és a jog
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érvényesülésén alapuló olyan térség általánosabb
keretébe illeszkedik, ahol az EUSZ 3. cikk (2) bekezdése
és az EUMSZ 67. cikk (2) bekezdése szerint biztosított a
személyek szabad mozgása, amely többek között a külső
határok
ellenőrzésére
vonatkozó
megfelelő
intézkedésekkel párosul (lásd analógia útján: 2020.
február 5‑i Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
[Tengerészek felvétele a rotterdami kikötőben] ítélet,
C‑341/18, EU:C:2020:76, 55. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat). E keret célja, hogy
tiszteletben tartsa a megfelelő egyensúlyt egyrészt a
személyek szabad mozgása, másrészt pedig annak
szükségessége között, hogy biztosítsák a közrendet és a
belső biztonságot azon a területen, ahol e személyek
mozognak.
73
Mindenekelőtt
ugyanis
a
Schengeni
határellenőrzési kódex 26. cikke arra kötelezi a belső
határokon történő határellenőrzést e kódex 25. cikke
alapján visszaállítani kívánó tagállamot, hogy ezen
ellenőrzésnek a megállapított veszélyhez viszonyított
arányosságára vonatkozó értékelése keretében vegye
figyelembe különösen egyrészt a közrendjét vagy belső
biztonságát fenyegető veszély várható hatását, másrészt
pedig az ilyen ellenőrzésnek a belső határellenőrzés
nélküli térségen belül a személyek szabad mozgására
gyakorolt várható hatását.
74
Továbbá a Schengeni határellenőrzési kódex
(22) preambulumbekezdése hangsúlyozza, hogy a
személyeknek a belső határokon történő határellenőrzés
nélkül történő szabad mozgását lehetővé tevő térség
létrehozása az Unió egyik fő vívmánya, és hogy e
térségben közösen kell fellépni a közrendet vagy belső
biztonságot komolyan veszélyeztető helyzetekben, ezért
kivételes körülmények között lehetővé kell tenni a belső
határokon
történő
határellenőrzés
ideiglenes
visszaállítását, anélkül azonban, hogy ez veszélyeztetné
a személyek szabad mozgásának elvét. E (22)
preambulumbekezdés kifejti továbbá, hogy a belső
határokon történő határellenőrzés visszaállítására
vonatkozó feltételek és eljárások meghatározásának célja
annak biztosítása, hogy ezen ellenőrzésre csak kivételes
jelleggel és az arányosság elvének betartása mellett
kerüljön sor, biztosítva ezáltal azt, hogy az ilyen
ellenőrzés bármilyen ideiglenes visszaállításának
időtartama a közrendet vagy a belső biztonságot
fenyegető komoly veszély elhárításához feltétlenül
szükséges mértékre korlátozódjon.
75
Végül
az
1051/2013
rendelet
(2)
preambulumbekezdéséből következik, hogy a belső
határokon történő határellenőrzést többek között
szigorúan
korlátozott
időtartamra
lehet
csak
visszaállítani,
és
ennek
különleges,
objektív
kritériumokon kell alapulnia. Ugyanezen megfontolások
szerepelnek jelenleg a Schengeni határellenőrzési kódex
(23) preambulumbekezdésében is.
76
A Schengeni határellenőrzési kódex 25.
cikkének (4) bekezdésében előírt, legfeljebb hat hónapos
időtartamra vonatkozó szabály által követett cél tehát
ezen általános célkitűzés keretébe illeszkedik, amely
célkitűzés abban áll, hogy a szabad mozgás elvét
összhangba hozzák a tagállamoknak a területük
biztonságának biztosításához fűződő érdekével.
77
Noha következésképpen igaz, hogy a belső
határellenőrzés nélküli térségben valamely tagállam
közrendjét vagy belső biztonságát fenyegető komoly
veszély időben nem szükségszerűen korlátozott, az uniós
jogalkotó úgy ítélte meg, hogy a hat hónapos időszak
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elegendő ahhoz, hogy az érintett tagállam – adott esetben
más
tagállamokkal
együttműködve
–
olyan
intézkedéseket hozzon, amelyek lehetővé teszik az ilyen
veszély elhárítását, majd e hat hónapos időszakot
követően ismét biztosítsa a szabad mozgás elvét.
78
A jelen ítélet 57–77. pontjában kifejtett
megfontolásokra tekintettel meg kell állapítani, hogy a
Schengeni határellenőrzési kódex 25. cikkének (4)
bekezdésében a belső határokon történő határellenőrzés
visszaállítására előírt legfeljebb hat hónapos időtartam
kötelező jellegű, így annak túllépése szükségszerűen
azzal a következménnyel jár, hogy e kódexszel
összeegyeztethetetlen bármilyen, ezen időtartam leteltét
követően az említett kódex 25. és 27. cikke alapján a
belső határokon visszaállított határellenőrzés.
79
E megfontolásokból az is kitűnik, hogy ezen
időtartam újra csak abban az esetben alkalmazható, ha az
érintett tagállam bizonyítani tudja a közrendjét vagy
belső biztonságát fenyegető újabb komoly veszély
fennállását. Ebben az esetben a Schengeni
határellenőrzési kódex 25. cikkében előírt új,
meghatározott időtartamú időszakok kezdődhetnek,
feltéve hogy e tagállam az e kódex 26–28. cikkében előírt
valamennyi kritériumot és eljárási szabályt tiszteletben
tartja.
80
Azon feltételeket illetően, amelyek mellett egy
adott veszély újnak tekinthető ahhoz a veszélyhez képest,
amely a Schengeni határellenőrzési kódex 25. cikke
alapján a belső határokon történő határellenőrzés
visszaállítását korábban indokolta, meg kell jegyezni,
hogy amikor az érintett tagállam értesíti a többi
tagállamot és a Bizottságot az Unió belső határain történő
határellenőrzés visszaállítására irányuló szándékáról, e
kódex 27. cikkének (1) bekezdése többek között „a belső
határokon történő határellenőrzés visszaállítását
szükségessé tevő körülmények[re]” és az érintett
tagállam közrendjét vagy belső biztonságát fenyegető,
„komoly veszélyt jelentő események[re]” utal. Ugyanígy
az említett kódex 27. cikkének (5) bekezdése a
„határokon történő határellenőrzés visszaállítására okot
adó esemé[nyre]” utal.
81
Ennélfogva mindig e körülményekre és
eseményekre tekintettel kell értékelni azt a kérdést, hogy
a Schengeni határellenőrzési kódex 25. cikkének (4)
bekezdésében előírt, legfeljebb hat hónapos időtartam
elteltével a tagállamot fenyegető veszély ugyanaz
maradt‑e, vagy olyan új veszélyről van szó, amely
lehetővé teszi e tagállam számára, hogy közvetlenül ezen
hat hónapos időszak végét követően folytassa a belső
határokon történő határellenőrzést az új veszély ily
módon történő elhárítása érdekében. E körülmények
között meg kell állapítani – amint azt a Bizottság
lényegében állítja –, hogy az eredetileg azonosítottól
eltérő új veszély felmerülése, a többi alkalmazandó
feltétel tiszteletben tartása mellett, igazolhatja az e kódex
25. cikkében a belső határokon történő határellenőrzés
visszaállítására előírt időtartamok ismételt alkalmazását.
82
A jelen ügyben, és amint azt a Bizottság is
állítja, úgy tűnik – amit azonban a kérdést előterjesztő
bíróságnak kell megvizsgálnia –, hogy 2017. november
10‑ét, vagyis a Schengeni határellenőrzési kódex 29.
cikke alapján elfogadott négy tanácsi ajánlás közül az
utolsó hatályvesztésének időpontját követően az Osztrák
Köztársaság nem bizonyította az e kódex 25. cikke
értelmében vett olyan új veszély fennállását, amely
indokolta volna az e 25. cikkben előírt időtartamok
ismételt alkalmazását, és amely így lehetővé tette volna
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annak megállapítását, hogy azon két ellenőrzési
intézkedés, amelynek NW‑t 2019. augusztus 29‑én,
illetve november 16‑án alávetették, az említett kódex 25.
cikkének (4) bekezdésében előírt legfeljebb hat hónapos
teljes időtartamon belül történt.
83
E megfontolásokat nem kérdőjelezi meg a
német kormány által hivatkozott azon érvelés, miszerint,
ha kivételes körülmények indokolják, a tagállamok
hivatkozhatnak az EUMSZ 72. cikkre annak érdekében,
hogy eltérjenek a Schengeni határellenőrzési kódexnek a
belső határokon történő ideiglenes határellenőrzés
visszaállítására
vonatkozó
maximális
teljes
időtartamokat rögzítő rendelkezéseitől.
84
A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint,
noha alapvető biztonsági érdekeik meghatározása,
valamint a külső és belső biztonságukat szolgáló
megfelelő intézkedések meghozatala kizárólag a
tagállamok feladatkörébe tartozik, önmagában az a tény,
hogy valamely nemzeti intézkedést, mint például a belső
határokon történő határellenőrzésre vonatkozó döntést, a
nemzeti biztonság védelme érdekében fogadtak el, nem
eredményezi az uniós jog alkalmazhatatlanságát, és nem
mentesíti a tagállamokat az uniós jog tiszteletben
tartására vonatkozó kötelezettségük alól (lásd ebben az
értelemben: 2021. július 15‑i Ministrstvo za obrambo
ítélet, C‑742/19, EU:C:2021:597, 40. pont, valamint az
ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Szükségképpen ez
vonatkozik a valamely tagállam közrendjének
fenntartása érdekében elfogadott nemzeti intézkedésekre
is.
85
Ami konkrétan az EUMSZ 72. cikket illeti, igaz,
hogy e rendelkezés előírja, hogy az EUM‑Szerződés V.
címe nem érinti a közrend fenntartásával, illetve a belső
biztonság
megőrzésével
kapcsolatos
tagállami
hatáskörök gyakorlását.
86
Amint azt azonban a Bíróság már
megállapította, az EUM‑Szerződés a közrendet vagy a
közbiztonságot
esetlegesen
érintő
esetekben
alkalmazható kifejezett eltéréseket csak a 36., 45., 52.,
65., 72., 346. és 347. cikkében ír elő, amelyek kivételes
és jól körülhatárolt esetekre vonatkoznak. Az EUMSZ
72. cikkben előírt eltérést az állandó ítélkezési gyakorlat
értelmében szigorúan kell értelmezni. Ebből következik,
hogy e 72. cikket nem lehet oly módon értelmezni, hogy
az a tagállamokra olyan hatáskört ruház, amely alapján
azok pusztán a közrend fenntartásával, illetve a belső
biztonság megőrzésével kapcsolatos hatásköreikre
hivatkozva eltérhetnek az uniós jog rendelkezéseitől
(lásd ebben az értelemben: 2020. december 17‑i
Bizottság kontra Magyarország [A nemzetközi védelmet
kérelmezők
befogadása]
ítélet,
C‑808/18,
EU:C:2020:1029, 214. és 215. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
87
Ami a Schengeni határellenőrzési kódexet illeti,
a jelen ítélet 72–77. pontjában kifejtett megfontolásokból
kitűnik, hogy az e kódex 25. cikkének (4) bekezdésében
szereplő legfeljebb hat hónapos teljes időtartam rögzítése
mellett való döntés – amely időtartam az említett kódex
29. cikkében foglalt kivételes körülmények esetén
legfeljebb kétéves időtartamra meghosszabbítható – a
közrend fenntartásával, illetve a belső biztonság
megőrzésével kapcsolatos tagállami hatáskörök
gyakorlásának módjaira vonatkozó azon átfogó
keretszabályozás részét képezi, amelyet az uniós
jogalkotó az EUSZ 3. cikk (2) és (6) bekezdésének, az
EUSZ 5. cikk (1) és (2) bekezdésének, az EUMSZ 4. cikk
(2) bekezdése j) pontjának, valamint az EUMSZ 77. cikk
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(2) bekezdése b) és e) pontjának együttesen értelmezett
rendelkezései által a részére biztosított hatáskörök
gyakorlása keretében alakított ki.
88
Márpedig e keretszabályozás célja ily módon
éppen az EUSZ 3. cikk (2) bekezdésében figyelembe vett
megfelelő egyensúly biztosítása egyrészt az Uniónak a
személyek szabad mozgását biztosító, belső határok
nélküli térség létrehozására irányuló célkitűzése,
másrészt a külső határok ellenőrzésére, a menekültügyre,
a bevándorlásra, valamint a bűnmegelőzésre és
bűnüldözésre vonatkozó megfelelő intézkedések között.
89
Következésképpen,
figyelembe véve a
személyek szabad mozgásának alapvető fontosságát az
Uniónak az EUSZ 3. cikkben említett célkitűzései között,
valamint a jelen ítélet 58–77. pontjában kifejtett, arra
vonatkozó megfontolásokat, hogy az uniós jogalkotó
milyen részletesen behatárolta a tagállamok azon
lehetőségét, hogy a belső határokon történő
határellenőrzés
ideiglenes
visszaállításával
e
szabadságba
beavatkozzanak,
amely
részletes
szabályozás az uniós jogalkotónak a szóban forgó
különböző érdekek mérlegelésére irányuló szándékát
bizonyítja, meg kell állapítani, hogy az uniós jogalkotó a
Schengeni határellenőrzési kódex 25. cikkének (4)
bekezdésében szereplő, legfeljebb hat hónapos teljes
időtartamra vonatkozó szabály előírásakor kellően
figyelembe vette a közrenddel és belső biztonsággal
kapcsolatos tagállami hatáskörök gyakorlását.
90
Ebből következik, hogy az EUMSZ 72. cikk
nem teszi lehetővé, hogy valamely tagállam a közrendjét
vagy belső biztonságát fenyegető komoly veszély
elhárítása érdekében a Schengeni határellenőrzési kódex
25. és 27. cikke alapján a belső határokon ideiglenes
határellenőrzést állítson vissza olyan időtartamra, amely
meghaladja az e kódex 25. cikkének (4) bekezdésében
kifejezetten előírt legfeljebb hat hónapos teljes
időtartamot.
91
Egyébiránt meg kell jegyezni, hogy a Schengeni
határellenőrzési kódex 27. cikke (4) bekezdésének
megfelelően, ha a belső határokon történő
határellenőrzést visszaállítani szándékozó tagállamtól
kapott értesítésben foglalt információk alapján a
Bizottságnak aggályai vannak a határellenőrzés tervezett
visszaállításának szükségességét vagy arányosságát
illetően, erről véleményt kell kiadnia. Márpedig a jelen
ügyekben, amint azt a tárgyaláson maga a Bizottság is
kifejezetten elismerte, ezen intézmény az Osztrák
Köztársaságtól kapott – az e tagállam által a belső
határokon 2017. november 10‑től kezdődően
visszaállított határellenőrzésekről való – értesítéseket
követően nem adott ki ilyen véleményt, jóllehet az
említett intézmény úgy véli, hogy ezen időponttól
kezdődően ezen ellenőrzések összeegyeztethetetlenek
voltak
a
Schengeni
határellenőrzési
kódex
rendelkezéseivel, következésképpen pedig az uniós
joggal.
92
E tekintetben rá kell mutatni arra, hogy a
Schengeni határellenőrzési kódex által bevezetett
szabályok megfelelő érvényesülésének biztosítása
érdekében alapvető fontosságú, hogy amikor valamely
tagállam vissza kívánja állítani a belső határokon a
határellenőrzést, mind a Bizottság, mind a tagállamok
gyakorolják az e kódex által – különösen az említett
kódex 27. cikkében kifejezetten előírt információcserét,
vélemények kiadását, konzultációt és adott esetben
kölcsönös együttműködést illetően – rájuk ruházott
hatásköröket.
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93
Mindemellett önmagában az a tény, hogy
valamely konkrét esetben a tagállam által a Schengeni
határellenőrzési kódex 27. cikkének (1) bekezdése
alapján tett értesítést követően a Bizottság nem ad ki
olyan véleményt, amelyben a bejelentett ellenőrzést e
kódexszel összeegyeztethetetlennek tartja, önmagában
nem befolyásolja az említett kódex rendelkezéseinek a
Bíróság általi értelmezését.
94
A fenti megfontolások összességére tekintettel a
C‑368/20. sz. ügyben előterjesztett első kérdésre és a
C‑369/20. sz. ügyben előterjesztett első kérdésre azt a
választ kell adni, hogy a Schengeni határellenőrzési
kódex 25. cikkének (4) bekezdését úgy kell értelmezni,
hogy azzal ellentétes a belső határokon történő
határellenőrzés valamely tagállam által e kódex 25. és 27.
cikke alapján történő ideiglenes visszaállítása,
amennyiben annak időtartama meghaladja az e 25. cikk
(4) bekezdésében rögzített legfeljebb hat hónapos teljes
időtartamot, és nem áll fenn olyan új veszély, amely az
említett 25. cikkben előírt időszakok újbóli alkalmazását
indokolná.
A C‑368/20. sz. ügyben előterjesztett második
kérdésről és a C‑369/20. sz. ügyben előterjesztett
második kérdésről
95
A jelen ügyekben feltett első kérdésekre adott
válaszra tekintettel sem a C‑368/20. sz. ügyben
előterjesztett második kérdésre, sem a C‑369/20. sz.
ügyben előterjesztett második kérdésre nem szükséges
válaszolni.
A C‑369/20. sz. ügyben előterjesztett harmadik
kérdésről
96
A C‑369/20. sz. ügyben előterjesztett harmadik
kérdésével az előterjesztő bíróság lényegében arra vár
választ, hogy a Schengeni határellenőrzési kódex 25.
cikkének (4) bekezdésével ellentétes‑e az olyan nemzeti
szabályozás, amely értelmében a tagállam szankció terhe
mellett arra kötelez valamely személyt, hogy az e
tagállam területére belső határon keresztül történő
belépésekor
útlevelet
vagy
személyazonosító
igazolványt mutasson fel, amennyiben a belső határokon
történő határellenőrzés visszaállítása, amelynek
keretében e kötelezettséget előírták, e rendelkezéssel
ellentétes.
97
E tekintetben elegendő emlékeztetni arra, hogy
– amint azt a Bíróság már kimondta – valamely szankciót
előíró jogszabály nem egyeztethető össze a Schengeni
határellenőrzési kódex rendelkezéseivel, amennyiben
egy olyan ellenőrzésnek való alávetés tűrésére vonatkozó
kötelezettség tiszteletben tartásának biztosítására irányul,
amely ellenőrzés maga nem felel meg e
rendelkezéseknek (lásd ebben az értelemben: 2018.
december 13‑i Touring Tours und Travel és Sociedad de
Transportes
ítélet
(C‑412/17
és
C‑474/17,
EU:C:2018:1005, 72. pont).
98
Következésképpen a C‑369/20. sz. ügyben
előterjesztett harmadik kérdésre azt a választ kell adni,
hogy a Schengeni határellenőrzési kódex 25. cikkének
(4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes
az olyan nemzeti szabályozás, amely értelmében a
tagállam szankció terhe mellett arra kötelez valamely
személyt, hogy az e tagállam területére belső határon
keresztül
történő
belépésekor
útlevelet
vagy
személyazonosító igazolványt mutasson fel, amennyiben
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a belső határokon történő határellenőrzés visszaállítása,
amelynek keretében e kötelezettséget előírták, e
rendelkezéssel ellentétes.
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Azonnali jogvédelem a Kúria gyakorlatában
Absztrakt
A közigazgatási perek legfőbb célja, hogy hatékonyan
orvosolják a közigazgatásban elkövetett jogsérelmeket,
azaz bírói úton jogvédelmet nyújtsanak azon
közigazgatási cselekményekkel szemben, amelyek a
felperes jogát vagy jogos érdekét sértik. Minthogy a
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény alapján a
keresetlevél benyújtása általában nem bír halasztó
hatállyal a közigazgatási cselekmény hatályosulására
(végrehajtására), előfordulhat olyan eset, amikor a
közigazgatási perben megtámadott közigazgatási
tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet valakinek a
jogát, jogos érdekét olyan mértékben sérti, hogy a
közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett
jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot
adó állapot változatlan fenntartása érdekében az ügy
jogerős lezárulta előtt jogvédelmet célszerű kérnie: ezt a
jogvédelmet nevezzük a közigazgatási perekben azonnali
jogvédelemnek.
A jelen tanulmány célja, hogy bemutassa az azonnali
jogvédelemre vonatkozó szabályokat, valamint a hozzá
kapcsolódó kúriai joggyakorlatot.
Immediate legal protection in the practice of the
Curia
Abstract
The main purpose of the administrative litigation is to
ensure the legal protection and legal remedy provided by
administrative courts against unlawful activity of public
administration. As the statement of claim shall have no
suspensory effect on the administrative act taking effect
in generally, there may be a case, when a person whose
rights, lawful interests are injured by the administrative
activity or the situation brought about by it should request
legal protection from the court having competence and
jurisdiction to the action in order to eliminate the directly
threatening disadvantage, temporarily resolve the legal
relation made disputed or invariably maintain the
condition providing grounds for the legal dispute. This
legal protection is called as immediate legal protection in
administrative lawsuits.
The aim of the present study is to present the rules for
immediate legal protection and the related case law of the
Curia.
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Kúria
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Vö. Kpkf.39.495/2020/2.

Bevezetés
A közigazgatási perek legfőbb célja, hogy hatékonyan
orvosolják a közigazgatásban elkövetett jogsérelmeket,
azaz bírói úton jogvédelmet nyújtsanak azon
közigazgatási cselekményekkel szemben, amelyek a
felperes jogát vagy jogos érdekét sértik. Minthogy a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
(a továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdése alapján a
keresetlevél benyújtása általában nem bír halasztó
hatállyal a közigazgatási cselekmény hatályosulására
(végrehajtására), előfordulhat olyan eset, amikor a
közigazgatási perben megtámadott közigazgatási
tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet valakinek a
jogát, jogos érdekét olyan mértékben sérti, hogy a
közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett
jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot
adó állapot változatlan fenntartása érdekében az ügy
jogerős lezárulta előtt1 jogvédelmet célszerű kérnie: ezt a
jogvédelmet nevezzük a közigazgatási perekben azonnali
jogvédelemnek. Fontos rámutatni, hogy a polgári
perekből ismert ideiglenes intézkedés és a közigazgatási
perekben
kérhető
azonnali
jogvédelem
nem
feleltethetőek2 meg teljesen egymással. Ahogy a Kúria rá
is mutatott, a két jogintézmény számos ponton jelentős
mértékben eltér egymástól, nem „csereszabatosak”.3
A jelen tanulmány célja, hogy bemutassa az azonnali
jogvédelemre vonatkozó szabályokat, valamint a hozzá
kapcsolódó kúriai joggyakorlatot. A tanulmány
elkészítése során a szerző igyekezett a Kúria valamennyi
olyan döntését felkutatni, amely az azonnali jogvédelem
jogintézményét érinti és ezek közül a relevánsakat
megjeleníteni, melyek egyfajta iránytűként szolgálhatnak
a közigazgatási perekben eljáró bíróságok és a jogkereső
felek számára az azonnali jogvédelemre vonatkozó
szabályok értelmezése és alkalmazása során.
I. Az azonnali jogvédelem célja
A fentiek alapján könnyen belátható, hogy az azonnali
jogvédelem célja, hogy időben és tartalmában is
hatékony jogvédelmet biztosítson, ha a közigazgatási
tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet valakinek a
jogát, jogos érdekét olyan mértékben sérti, hogy a bíróság
eljárásának jogerős befejezése után az eredeti állapotot
nem, vagy aránytalanul nehéz volna helyreállítani.4 Az
azonnali jogvédelem alkalmazhatósága a keresettel
támadott közigazgatási tevékenység vagy az azzal
előidézett helyzet fenntartása, valamint a jog, jogos érdek
sérelme között ok-okozati összefüggés fennállását
kívánja meg. Ezzel összefüggésben rámutatott a Kúria,
hogy egy még nem végleges határozattal szemben
benyújtott azonnali jogvédelem iránti kérelem idő előtti,
Vö. Kpkf.41.128/2021/2. [14] bekezdés.
Kpkf.41.208/2021/3.
4
Vö. SZALAI Éva: A közigazgatási per, In: Közigazgatási
jog. Általános rész III. 2. átdolg. kiadás (szerk.: Fazekas
Marianna), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2017, 372.
2
3
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hiszen ez az azonnali jogvédelem céljával és
rendeltetésével ellentétes, továbbá azzal a személlyel
szemben, akivel a döntést még nem közölték, a döntés
alapján semmilyen jog és kötelezettség nem keletkezik,
így a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett
helyzet fenntartásához kapcsolódó sérelem vizsgálata és
annak alapján a közigazgatási tevékenység joghatásának
megakasztása
az
aktusfelülvizsgálatra
irányuló
keresetlevélben foglalt kérelem alapján, a sérelmezett
döntés közlése előtt nem értelmezhető. A kérelem érdemi
vizsgálatának alapja ugyanis az azonnali jogvédelmet
kérelmező érdeksérelmének összevetése egy végleges
(közölt) döntés végrehajtásához fűződő közérdekkel.5 A
sérelemnek tehát nem egy további vagy majdani, hanem
közvetlenül a keresettel támadott közigazgatási
tevékenységből kell következnie, és nem lehet
hipotetikus, hanem annak ténylegesen fenn kell állnia a
támadott közigazgatási tevékenység következtében. Az
azonnali jogvédelem mint kivételes kedvezmény
alkalmazásához az oksági kapcsolatnak tehát
közvetlennek és ténylegesnek kell lennie.6 Azonnali
jogvédelem hiányában bizonyos esetekben nem lenne
képes betölteni a közigazgatási per a célját, és a bírói
jogvédelem lényegében kiüresedne.7 Patyi András az
azonnali jogvédelem jogintézménye és az azonnali
jogvédelmi eszközök rendszerének kialakítása kapcsán
az időbeli hatékonyság javításának szándékát tulajdonítja
a jogalkotónak.8
Azonnali jogvédelem keretében kérhető tehát már a
közigazgatási per jogerős befejezése előtt
– a halasztó hatály elrendelése, amely a közigazgatási
per alapját képező közigazgatási cselekmény
végrehajtásának felfüggesztését is magában
foglalja,
– a halasztó hatály feloldása, ha külön törvény alapján
a közigazgatási perben benyújtott keresetlevél
halasztó hatállyal volt a végrehajtásra,
– ideiglenes intézkedés, illetve
– előzetes bizonyítás elrendelése.

A Kp. az 50. § (6) bekezdésében rögzíti azokat az
eseteket, amikor – noha annak feltételei fennállnak –
kizárt az azonnali jogvédelem. A szűk körű kivételek
körébe tartozik, azaz nincs helye azonnali
jogvédelemnek, ha a közigazgatási cselekmény jogerős
bírósági határozat végrehajtását szolgálja; a polgári
védelmi szolgálat ellátásával vagy a honvédelmi
kötelezettségek részét képező gazdasági és anyagi
szolgáltatással kapcsolatos kötelezettséget állapít meg,
vagy a honvédelmi és katonai célú építmények,
ingatlanok működési és védőterületei kijelölésére
vonatkozik.

5

kapcsolatos
hatásait
egyéniesítve,
okiratokkal
alátámasztva úgy bemutatnia, hogy abból is láthatóvá
váljanak azok a saját érdekkörében felmerülő
szempontok, amelyek – a közigazgatási döntés
végrehajtásához fűződő közérdek elé lépve – az azonnali
jogvédelem biztosítását indokolták volna. Ezzel azonban
a felperes adós maradt. Ugyancsak nem volt elfogadható
a szakértő vonatkozásában az éves beszámolóban foglalt
értékelésének elmaradását sérelmező fellebbezési
okfejtés, hiszen a felperes a kérelmében ezen beszámolók
adataira függetlenül attól, hogy azok nyilvánosan
elérhetők, ugyancsak még érintőlegesen sem hivatkozott.
Így az elsőfokú bíróság sem foglalhatott állást abban a
kérdésben, hogy az alperesi érdekelt pénzügyi-vagyoni
helyzetére vonatkozó, elsőként a fellebbezésben előadott
felperesi érvelés mennyiben és miként alapozhatná meg
a halasztó hatály elrendelését.”)
12
Vö. Kpkf.39.136/2020/2.
13
Kpkf.39.089/2020/3., Kpkf.39.352/2020/2.,
Kpkf.40.398/2020/2., Kpkf.40.678/2021/3.
14
Vö. Kpkf.39.495/2020/2., Kpkf.40.302/2020/2.,
Kpkf.40.291/2021/2., Kpkf.40.351/2021/2.,
Kpkf.40.641/2021/3., Kpkf.40.678/2021/3.

Kpkf.41.067/2021/2.
Kpkf.39.015/2021/2., Kpkf.39.152/2021/2.,
Kpkf.40.783/2021/3., Kpkf.41.027/2021/2.,
Kpkf.41.034/2021/2., Kpkf.41.107/2021/3.,
Kpkf.41.208/2021/3.
7
Részletes indokolás az 50. §-hoz.
8
PATYI András: A magyar közigazgatási bíráskodás
elmélete és története, Dialóg Campus, Budapest, 2019,
317.
9
Kpkf.39.203/2020/2., Kpkf.39.206/2020/3.,
Kpkf.39.238/2020/2., Kpkf.39.251/2020/2.,
Kpkf.39.295/2020/3., Kpkf.39.314/2020/2.,
Kpkf.39.320/2020/2.
10
Kpkf.39.320/2020/2.
11
Vö. Kpkf.VI.39.426/2021/4., Kpkf.VI.39.427/2021/3.,
Kpkf.VI.39.437/2021/3., Kpkf.VI.39.348/2021/2. („A
koronavírus-járvánnyal kapcsolatos, a felperes szerint
köztudomású tények figyelembevételének elmaradása –
a fellebbezési érveléssel szemben – nem kérhető számon
az elsőfokú bíróságon. Ahhoz ugyanis a felperesnek
kellett volna már a kérelmében hivatkoznia a
koronavírus-járvány
esetében
érvényesülő
következményeire, és e körben is a saját gazdálkodását,
működését, illetve a járványhelyzet előbbiekkel
6

II. Az azonnali jogvédelem iránti kérelem
Az azonnali jogvédelem iránti kérelem előterjeszthető
akár a keresetlevéllel együtt, akár később, a
közigazgatási per folyamán. Ha az eljárás folyamán, azaz
a keresetlevél benyújtása után terjesztik elő az azonnali
jogvédelem elrendelésére irányuló kérelmet, akkor azt a
perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bírósághoz kell benyújtani.
A bíróság gyors és hatékony döntését elősegítendő, a
kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az
indokokat,
amelyek
az
azonnali
jogvédelem
szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására
szolgáló okiratokat csatolni kell hozzá.9 Fontos e helyen
megjegyezni, hogy e feltételek konjunktívak, bármelyik
hiányában a bíróság nincs abban a helyzetben, hogy
érdemben elvégezhesse a Kp. 50. § (1) bekezdése és 51.
§ (3) bekezdése alapján előírt mérlegelési feladatát. A
kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell,
önmagában a jogsértés állítása vagy a hiányos
dokumentumok csatolása nem elegendő az azonnali
jogvédelemre irányuló kérelem sikerességéhez. 10 A Kp.
elvárja ugyanis a kérelmezőtől, hogy álláspontját a
kérelmében okszerűen és teljeskörűen 11 előadja,
indokolja és az általa előadottakat a szükséges és
elégséges mértékben12 valószínűsítse:13 ennek hiányában
a bírósági gyakorlat egységes abban, hogy a kérelmet el
kell utasítani,14 hiszen – ahogy a Kúria több alkalommal
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is rámutatott – az azonnali jogvédelem iránti kérelmet
megalapozó tények felkutatása nem a bíróság feladata.15
A Kúria több határozata is rögzítette azonban, hogy e
körben elegendő az azonnali jogvédelem kérelmezője
részéről az azt megalapozó tények valószínűsítése, így
nem követelik meg a féltől az általa előadottak teljes körű
bizonyítottságát.16 Fontos megjegyezni, hogy az azonnali
jogvédelmet kérő fél nem kötelezhető bizonyításra vagy
adatszolgáltatásra, annak következményeit azonban, ha a
bíróságot nem győzi meg arról, hogy esetében az
azonnali
jogvédelem
alkalmazásának
feltételei
fennállnak, magának kell viselnie.17 A Kúria ezzel
összefüggésben rögzítette továbbá, hogy az azonnali
jogvédelem körében az elsőfokú eljárás során
elmulasztott valószínűsítés, illetve bizonyítás a
fellebbezési eljárás során nem pótolható, hiszen az
teljességgel kiüresítené a Kp. rendelkezéseit, ha utóbb, a
fellebbezési eljárás során pótolni lehetne az azonnali
jogvédelem valószínűsítéséhez szükséges iratokat,
bizonyítékokat.18
Ha az azonnali jogvédelemre irányuló kérelem a
közigazgatási cselekmény végrehajtását érinti, a kérelem
előterjesztéséről a végrehajtást foganatosító szervet
haladéktalanul értesíteni kell, hogy a kérelem elbírálásáig
ne hajtsa végre a vitatott közigazgatási cselekményt. Ezt
az értesítést az alperes kötelezettségévé tette a jogalkotó.
Ha az azonnali jogvédelem iránti kérelmet a bíróságnál
terjesztették elő, a bíróság a kérelem benyújtásáról az
alperest haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül
értesíti, akinek szintén haladéktalanul, de legkésőbb
három napon belül kell értesítenie a végrehajtást
foganatosító szervet.19
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A hatékony jogvédelem érdekében a bíróság tanácsa az
azonnali jogvédelem iránti kérelemről soron kívül, a
bírósághoz érkezéstől számított tizenöt napon belül dönt
a rendelkezésre álló dokumentumok alapján,
hiánypótlásnak nincs helye.
A soronkívüliséget szolgálja, hogy a bíróság felhívására
a felek a kérelemre telefonon vagy írásbelinek nem
minősülő elektronikus úton (e-mail) is nyilatkozhatnak,
amelyről a bíróság feljegyzést készít. Szükség esetén a
bíróság a felek meghallgatását is elrendelheti.20
Amikor az azonnali jogvédelem tárgyában dönt a
bíróság, az arányosság elve alapján, a közérdek és
valamennyi fél szempontjából azt mérlegeli, hogy az
azonnali jogvédelem elmaradása nem okoz-e súlyosabb
hátrányt, mint amilyennel az azonnali jogvédelem
biztosítása járna: ezt kizárólag a Kp. 51. § (3)
bekezdésében foglalt szempontok vizsgálatával teheti
meg.21 A Kúria ezzel összefüggésben rámutatott, hogy az

arányossági vizsgálat és a szükséges mérlegelés
elvégzésével kell az azonnali végrehajtáshoz fűződő
közérdek és az azonnali jogvédelem iránti kérelmet
előterjesztő fél oldalán esetleg felmerülő nyomós és
méltányolható egyéni érdek viszonyában értékelni, és
okszerű következtetések révén kell meghoznia a
bíróságnak a döntését és a kérelemben előadott indokok
alapján kell a kérelem teljesítésének lehetőségét
megvizsgálnia és amennyiben azt alaptalannak találja,
úgy arról az indokolásában számot kell adnia.22
A Kúria gyakorlata szerint, ha a felperes a
keresetlevélben az ügy érdemére vonatkozóan tesz
előadást, az nem értékelhető az azonnali jogvédelem
iránti kérelem önálló indokaként.23 A keresettel
megtámadott határozat esetlegesen jogszabálysértő volta
olyan kérdés ugyanis, amelyről az elsőfokú bíróságnak
az eljárást befejező érdemi határozatában kell döntenie.24
A bíróság tehát nem azt vizsgálja ebben a körben, hogy
vajon a kereseti kérelem megalapozott-e, vajon
valószínűsíthető-e a felperes pernyertessége, hanem a
közigazgatási cselekmény hatályosulása mellett, illetve
az az ellen szóló érveket veti össze. Így például a
közbeszerzési jogviták vonatkozásában meg is állapította
a Kúria, hogy a közbeszerzési jogviták ajánlati
szakaszában a halasztó hatály vagy ideiglenes intézkedés
elrendelése iránti kérelem nem alkalmas25 jogvédelmi
eszköz arra, hogy az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő
közötti szerződéskötést megakadályozza, és az
ajánlatkérőt a közbeszerzési eljárás lezárását követő
szerződéskötéstől a perben hozandó érdemi döntésig
eltiltsa.26
A bíróság tanácsa az eljárás során több azonnali
jogvédelmi eszközt is alkalmazhat együttesen vagy
egymást követően. Az azonnali jogvédelmet biztosító
döntés indokolásában utalni kell a korábban elrendelt
azonnali jogvédelmi eszközzel való kapcsolatra.
A bíróság az azonnali jogvédelem iránti kérelem
teljesítését biztosíték adásához is kötheti. Ez a fizetési
kötelezettségek esetén jelentősen csökkentheti a
végrehajtás elnehezülését vagy ellehetetlenülését, hiszen
ezek a biztosíték adásával a közigazgatási cselekmény
hatályosulása nélkül is elkerülhetőek lesznek. Fontos
megjegyezni, hogy a biztosíték adásának elrendelésére a
bíróság részéről nem csak kérelem alapján, de hivatalból
is sor kerülhet.
Az azonnali jogvédelem tárgyában végzéssel dönt a
bíróság, amely ellen a közléstől számított nyolc napon
belül van helye fellebbezésnek, ennek azonban nincs
halasztó hatálya. Korábban a másodfokú bíróságnak
nyolc napja volt arra, hogy azonnali az jogvédelem
tárgyában hozott végzéssel szemben előterjesztett
fellebbezésről döntsön, így az azonnali jogvédelem iránti
kérelem elbírálása tekintetében első fokon érvényesülő
soronkívüliség másodfokon is folytatódott: ez a

15

21

III. A bíróság eljárása és határozata azonnali
jogvédelem iránti kérelem esetén

Kpkf.39.003/2020/3., Kpkf.39.216/2020/2.,
Kpkf.41.128/2021/2.
16
Kpkf.40.641/2021/3.
17
BH 2021.215., Kpkf.40.641/2021/3.,
Kpkf.41.208/2021/3.
18
BH 2020.254., Kpkf.39.352/2020/2.,
Kpkf.39.991/2021/2., Kpkf.40.351/2021/2.,
Kpkf.40.553/2021/3., Kpkf.40.641/2021/3.,
Kpkf.45.062/2021/2.
19
Kp. 50. §.
20
Kp. 50. § (1)–(2) bekezdés.

Vö. Kpkf.39.317/2020/2., Kpkf.39.024/2021/2.,
Kpkf.41.107/2021/3., Kpkf.41.208/2021/3.
22
Kpkf.40.292/2021/2.
23
Kpkf.39.732/2020/2., Kpkf.41.107/2021/3.,
Kpkf.41.208/2021/3.
24
Kpkf.40.351/2021/2., Kpkf.41.128/2021/2.
25
Vö. F. ROZSNYAI Krisztina: Azonnali jogvédelem a
közbeszerzési
jogvita
ajánlati
szakaszában,
Közbeszerzési jog, 2021/4, 19–25.
26
KJD 2020.34. (Eredeti ügyszám:
Kpkf.40.226/2020/2.)
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rendelkezés azonban 2021. július 1-jétől27 hatályát
vesztette, így az azonnali jogvédelemről hozott végzés
elleni fellebbezésre az általános szabályok irányadók. A
fellebbezés korlátját képezi továbbá, hogy a kérelem
elutasítását követően ismételten, azonos ténybeli és jogi
alapon benyújtott kérelmet megtagadó végzés ellen nincs
helye fellebbezésnek.
Az önkorrekciót, de egyúttal a gyors és időszerű
elbírálást hivatott elősegíteni, hogy a bíróság tanácsa az
azonnali jogvédelem tárgyában hozott végzését – a felek
lehetőség szerinti meghallgatását követően – legkésőbb a
végzés elleni fellebbezés felterjesztéséig módosíthatja
vagy visszavonhatja.
Az azonnali jogvédelmet biztosító végzés az eljárást
befejező határozat jogerőre emelkedésével veszti
hatályát, ha azt a bíróság tanácsa az eljárás során a felek
kérelmére vagy hivatalból nem helyezte hatályon kívül.
A bíróság ettől eltérő időpontot is megállapíthat, amely
nem lehet későbbi, mint a perorvoslati kérelem
benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja.
Ha a felperes a keresetlevél előterjesztésével egyidejűleg
azonnali jogvédelem iránt is kérelmet terjeszt elő, a
bíróság – a fent ismertetett határidők betartása érdekében
– először ez utóbbi kérelem tárgyában dönt, még abban
az esetben is, ha a keresetlevél visszautasításának van
helye.28 A Kúria rámutatott azonban, hogy az azonnali
jogvédelem iránti kérelemről csak abban az esetben
hozható döntés, ha a bíróság a keresetlevelet érdemben
vizsgálni tudja, mert fennáll a jog, jogos érdek sérelme
[Kp. 50. § (1) bekezdése], így például a Kp. 17. § a)
pontja szerinti jog, jogos érdek sérelme hiányában
perindítási joggal nem rendelkező személyek kérelmére
azonnali jogvédelem nem vizsgálható, nem rendelhető
el.29 Ha a bíróság a kérelem alapján azonnali jogvédelmet
biztosít a felperes számára, de aztán a határidőben
előterjesztett keresetlevelet visszautasítja, az azonnali
jogvédelmet biztosító végzés hatálya a visszautasító
végzés jogerőre emelkedéséig, vagy a keresetlevél
benyújtásához fűződő jogi hatályok fenntartásához előírt
határidő lejártáig fennmarad,30 így biztosítható ugyanis a
hatékony jogvédelem a keresetlevél ismételt – immár
szabályszerű – benyújtásáig [Kp. 51. § (3)–(8) bekezdés].
IV. Az azonnali jogvédelem eszközei
IV.1. Halasztó hatály elrendelése
Ha a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya a
megtámadott közigazgatási cselekmény hatályosulására,
kérhető a halasztó hatály elrendelése. A Kúria ezzel
összefüggésben rámutatott, hogy kizárólag a valamilyen
kötelezést tartalmazó határozatok31 esetében van
lehetőség a halasztó hatály elrendelésére, ugyanis csak az
ilyen határozatok végrehajtása függeszthető fel, ezen
Lásd egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az
igazságügyi
ágazati
szabályozással
összefüggő
módosításáról szóló 2021. évi LI. törvény 72. § c) pont.
28
Vö. Kpkf.40.313/2021/2.
29
Kpkf.39.335/2021/2., Kpkf.40.104/2021/2.
30
Vö. Kpkf.35.368/2021/2.
31
Vö. BH 2021.184.
32
Kpkf.39.099/2021/2.
33
Kpkf.39.176/2020/3.
34
Vö. az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 84. §.
27

belül is csak a keresettel támadott közigazgatási döntés
tekintetében, annak hatályosulását megakadályozandó
van helye halasztó hatály elrendelésének, a közigazgatási
per tárgyát nem képező döntés halasztó hatálya ugyanis
nem rendelhető el.32 Elutasító döntésekkel szemben tehát
fogalmilag kizárt a halasztó hatály elrendelésének
alkalmazása,
hiszen
nem
létező
jogosultság
keletkeztetésére ez az azonnali jogvédelmi eszköz nem
alkalmazható.33
A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási
cselekmény nem hajtható végre, annak alapján
jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem
hatályosulhat, hiszen így biztosítható a közigazgatási
cselekmény által okozott fenyegető hátrány elhárítása. A
végrehajtás már a kérelemnek a végrehajtást foganatosító
szerv tudomására jutásától nem foganatosítható egészen
annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló
határidő elteltéig, kivéve, ha a közigazgatási szerv a
cselekményét azonnal végrehajthatónak nyilvánította.34
A
tudomásszerzésig
foganatosított
végrehajtási
cselekmények azonban a bíróság eltérő rendelkezésének
hiányában hatályban maradnak. A Kúria e körben
határozatában rámutatott, hogy halasztó hatály
elrendelésének hiányában az ügyféli jogállás
megszűnését megállapító határozat nyomán az ügyfél
jogi helyzetére vonatkozó változás annak minden
joghatásával együtt beáll.35
A bíróság részleges vagy teljes halasztó hatály
elrendelésére is jogosult.36
A halasztó hatály elrendelése mint a közigazgatási
perekben igénybe vehető új jogintézmény, az egyes
különleges közigazgatási eljárásokban a korábbiaknál
szélesebb körű jogvédelmet biztosít a jogalanyok
számára, így mindenképpen üdvözlendő, ugyanakkor –
éppen ezen újszerűségének köszönhetően – számos
jogértelmezési kérdés37 is felmerül a halasztó hatály
elrendelésével kapcsolatban. E körben például a Kúria
rámutatott, az azonnali jogvédelem keretében halasztó
hatály elrendelésére nincs mód, ha a kérelemben
foglaltak, valamint a csatolt dokumentumok –
hiányosságuk folytán – nem alkalmasak arra, hogy a
bíróság számára a felperes valós anyagi helyzetét teljes
egészében, mindenre kiterjedően és átfogóan
bemutassák, valós képet fessenek a felperes tényleges
teljesítő képességéről, és összességükben meggyőzően
igazolják, hogy a határozat azonnali végrehajtása a
felperes
ellehetetlenülését
eredményezné.38
Megállapították továbbá, hogy a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) céljait
tekintve a halasztó hatály elrendelését önmagában nem
alapozhatja meg az, ha az adott cég (lehetséges
ajánlattevő) csupán a saját gazdálkodásának a sérelmére
hivatkozik:
ennek elfogadása a közérdekben

35

Kfv.37.180/2021/6.
Kp. 52. §.
37
Vö. JAKÓ Endre: A végrehajtás felfüggesztése és
szünetelése, Adó szaklap, 2018/8–9.; BAJUSZ Dániel: A
közigazgatási pereskedési játékszabályok változásai,
Adó szaklap, 2018/5.; VIZI Hajnalka: A halasztó hatály
elrendelésének
lehetséges
következményei
az
adóigazgatási eljárásokban, Adó szaklap, 2019/10.
38 Kpkf.39.352/2020/2., Kpkf.39.587/2020/2.
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megnyilvánuló, a Kbt. által elérni kívánt cél
figyelembevételének a mellőzésére vezetne.39
Noha az azonnali jogvédelem jogintézménye tipikusan a
közigazgatási cselekmény hatályosulása ellen szolgál, a
közigazgatási perekben hozott határozatok esetében is
lehetőség van azonnali jogvédelem iránti kérelem
előterjesztésére, kérve tipikusan a halasztó hatály
elrendelését. Ezzel összefüggésben megállapította a
Kúria, hogy a jogerős ítélet végrehajthatóságát az ezt
követően, a felülvizsgálati eljárásban benyújtott azonnali
jogvédelem iránti kérelem érintheti. Bár a Kp. 119. § (1)
bekezdése egyértelmű rendelkezést tartalmaz arra
vonatkozóan,
hogy a felülvizsgálati
kérelem
benyújtásának a felülvizsgálni kért bírósági határozat és
az azzal elbírált közigazgatási eljárási cselekmény
hatályosulására nincs halasztó hatálya, a Kp. 119. § (2)
bekezdése ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy a fél a
felülvizsgálati kérelemmel egyidejűleg azonnali
jogvédelem iránti kérelmet terjesszen elő és annak
keretében a felülvizsgálati kérelem halasztó hatályának
elrendelését kérje; erről a Kúria legkésőbb a befogadás
tárgyában hozott végzéssel egyidejűleg dönt.
A Kp. 119. § (2) bekezdése alkalmazása során az 52. §
(1)–(2) bekezdései megfelelően irányadók, így
a Kp. 52. § (1) bekezdés második mondata alapján a
jogerős ítélet és az abban elbírált közigazgatási
cselekmény a felülvizsgálati eljárás időtartama alatt nem
hajtható végre és nem hatályosulhat, ha a felülvizsgálati
kérelem halasztó hatályát a Kúria elrendeli. A
végrehajtást – a Kp. 52. § (2) bekezdése alapján,
főszabály szerint – magának a halasztó hatály
elrendelésére irányuló kérelemnek a benyújtása is
akadályozza: a kérelemnek a végrehajtást foganatosító
szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de
legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő leteltéig nem
engedi meg.40
IV.2. A halasztó hatály feloldása
Meghatározott esetekben, így például a közszolgálati
jogviták esetén, valamint külön törvényi rendelkezés
alapján a közigazgatási cselekményekkel szemben
előterjesztett kereseti kérelmeknek halasztó hatálya van a
megtámadott közigazgatási cselekmény hatályosulására.
Ilyen esetekben az eljáró bíróságnak lehetősége van arra,
hogy a halasztó hatályt – az azonnali jogvédelem
keretében – részben vagy egészen feloldja. A halasztó
hatály feloldása esetén a közigazgatási cselekmény
végrehajtható, annak alapján jogosultság gyakorolható,
és egyéb módon is hatályosulhat.41
IV.3. Ideiglenes intézkedés
Ha a halasztó hatály elrendelése vagy feloldása az
azonnali jogvédelem biztosítására nem alkalmas, azaz ha
a támadott közigazgatási cselekmény halasztó hatályának
elrendelése nem nyújt megfelelő védelmet, akkor a
bíróság egyéb, konkrét cselekmény megtételére
kötelezheti a feleket. Ezt a bíróság – a perben hozandó
határozat, illetve törvény keretei között – bármely, a
KJD 2021.12. (Eredeti ügyszám: Kpkf.40.629/2021/2.)
Kfv.37.953/2019/6.
41
Kp. 53. §.
42
Vö. Kpkf.41.207/2021/4.
43
Kp. 54. § (3) bekezdés.
39
40
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jogvédelem
azonnali
biztosításához
szükséges
intézkedéssel teszi meg: az ilyen intézkedést ideiglenes
intézkedésnek nevezzük. Fontos azonban megjegyezni,
hogy amennyiben az azonnali jogvédelem iránti kérelmet
előterjesztő fél által kívánt joghatás elérésére a halasztó
hatály alkalmas jogintézmény lenne, de az elrendelését,
azaz e jogvédelem biztosítását a törvény kizárja, nem áll
fenn az ideiglenes intézkedés elrendelésének jogszabályi
feltétele (azaz a halasztó hatály elrendelésének
jogvédelem biztosítására való alkalmatlansága). Ezzel
összefüggésben rámutatott a Kúria, hogy az ilyen
esetekben a kért ideiglenes intézkedés elrendelése
(határozat
visszavonása,
megváltoztatása,
végrehajtásának felfüggesztése) azon túl, hogy az ügy
érdemében hozott döntés előrehozatalát eredményezné,
ugyanazon joghatáshoz vezetne, mint a jogalkotó által
kizárni rendelt halasztó hatály, azaz egy kógens
rendelkezés figyelmen kívül hagyásához.42
Az ideiglenes intézkedésként elrendelhető intézkedések
körét a Kp. nem rögzíti: lényegében bármilyen
intézkedésre sor kerülhet, ha az alkalmas az azonnali
jogvédelem garantálásához, és a bíróság döntéshozatali
jogkörébe belefér. Az ideiglenes intézkedésként
elrendelhető intézkedések körét azonban az anyagi jogi,
valamint az ágazati jogi szabályok szűkíthetik.
Az ideiglenes intézkedéssel kapcsolatban bizonyításnak
is helye lehet, ha a kérelem e nélkül nem bírálható el.
A teljesítési határidő – ha a bíróság másként nem
rendelkezik – az ideiglenes intézkedés közlését követő
napon kezdődik,43 tehát az ideiglenes intézkedést
elrendelő végzés ellen előterjesztett perorvoslati
kérelemnek nincs halasztó hatálya.
IV.4. Előzetes bizonyítás
Az azonnali jogvédelem keretében a kérelmező
jogvédelmének elősegítése érdekében lehetősége van a
bíróságnak előzetes bizonyítás elrendelésére, ha
valószínűsíthető, hogy a bizonyítás a per folyamán vagy
annak későbbi szakában már nem lenne sikeresen
lefolytatható, illetve jelentős nehézséggel járna, vagy a
bizonyítás előzetes lefolytatása elősegíti a per észszerű
időn belül történő befejezését. Az előzetes bizonyításra
vonatkozó szakaszában a Kp. nem utal vissza a Pp.-re,
ezért közigazgatási perben előzetes bizonyításra csak a
per folyamán van lehetőség.44 Az előzetes bizonyítás
elrendelését kérelmezni kell, a kérelemben meg kell
jelölni a bizonyítani kívánt tényeket, az azokra vonatkozó
bizonyítékokat és azokat a körülményeket, amelyek
alapján előzetes bizonyításnak helye van. Az előzetes
bizonyítás elrendeléséről végzéssel dönt a bíróság. Az
előzetes bizonyítás iránti kérelmet elutasító végzés ellen
– a többi azonnali jogvédelmi eszközhöz hasonlóan –
önálló fellebbezésnek van helye, ám a kérelemnek helyt
adó, azaz előzetes bizonyítást elrendelő végzés ellen
nincs helye fellebbezésnek. Ha a bíróság a kérelemnek
helyt ad, az elrendelt előzetes bizonyításra a bizonyítás
általános szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az
előzetes bizonyítás eredményét a perben bármelyik fél és
érdekelt felhasználhatja. Az előzetes bizonyítás
MUDRÁNÉ LÁNG Erzsébet: Azonnali jogvédelem, In: A
közigazgatási eljárás szabályai II. A közigazgatási
perrendtartás magyarázata (szerk.: Petrik Ferenc), HVG–
ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2017, 219.
44
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költségeire a perköltségre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.45
V. Azonnali jogvédelem jogegységi panasz eljárás
esetén
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/C. § (1)
bekezdése szerint a jogegységi panasz iránti eljárásban
van helye azonnali jogvédelem iránti kérelemnek, az
annak alapjául szolgáló eljárás szabályai szerint. Ilyen
esetben az azonnali jogvédelem iránti kérelmet a
jogegységi panaszban kell előterjeszteni és azt a Kúria 30
napon belül, a jogegységi panasz alapjául szolgáló eljárás
szabályai szerint köteles elbírálni.
Összegzés
Az azonnali jogvédelem fent bemutatott szabályai és a
vonatkozó kúriai gyakorlat alapján egyértelműen
kijelenthető,
hogy
az
azonnali
jogvédelem
jogintézményének a Kp. hatályba lépésével megjelent
szabályai szélesebb körben biztosítanak előzetesen, a
jogvita érdemi eldöntése előtt jogvédelmet az azt
kérelmezőnek, mint a korábbi szabályozás és a gyakorlati
esetek száma azt mutatja, hogy a felek élnek is ezen
lehetőséggel. A Kúria e körben kifejtett joggyakorlatával
összefüggésben megállapítható, hogy az azonnali
jogvédelem szabályai megállják a helyüket a
gyakorlatban, azok egyértelműek és világosak a bírák és
a felek számára. Talán az egyetlen, még értelmezést
igénylő területként – melynek vonatkozásában több
alkalommal is döntést hozott a Kúria – az azonnali
jogvédelem iránti kérelemben foglaltak, nevezetesen az
azonnali jogvédelem szükségességének valószínűsítése,
illetve az azt alátámasztó bizonyítékok értékelése
jelölhető meg. Úgy tűnik azonban, hogy ennek
gyakorlata is egységes értelmezést nyer, hiszen a Kúria e
téren is kellő iránymutatást adott a bírák és a jogkeresők
számára. Ennek ellenére talán indokolt lehet egy bírósági
joggyakorlat-elemző csoport felállítása, melynek
feladata a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján az azonnali
jogvédelem kapcsán kialakult ítélkezési gyakorlat
vizsgálata lenne.
Természetesen az élet, illetve a jogviszonyok
sajátosságai nyomán újabb, a Kúria precedensértékű
határozatai által tisztázandó kérdések mindig fel fognak
merülni – sok más jogintézményhez hasonlóan – az
azonnali jogvédelemmel összefüggésben is, azonban
ezek nagy valószínűséggel az egyes szakigazgatási
területek sajátosságaival összefüggésben fognak
jelentkezni és kevésbé várható az eszkalálódásuk.
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Dr. Papp Dorottya
Az azonnali jogvédelem szabályainak
alkalmazása a felülvizsgálati eljárásban
Absztrakt
A közigazgatási perek során a felülvizsgálati eljárás
mint rendkívüli perorvoslat vonatkozásában az
elsőfokú eljárásra megalkotott szabályokat a Kp.
XIX.
fejezetében
foglalt
eltérésekkel,
a
felülvizsgálat sajátosságainak szem előtt tartásával
kell alkalmazni. Az azonnali jogvédelem esetén a
jogalkalmazónak össze kell vetnie a Kp. 119. § (2)
bekezdésében foglaltakat az azonnali jogvédelem
Kp. IX. fejezetében rögzített szabályaival és ezek
alapján azonos jogelvek és szempontok mentén
eljárnia. Jelen tanulmány az azonnali jogvédelem
felülvizsgálati eljárásban való terjedelmére és
funkciójából levezetett értelmezésére, illetve
értelmezési lehetőségeire koncentrál, bemutatva a
gyakorlat során felvetődő kérdéseket.
Immediate legal protection in the extraordinary
judicial review procedure
Abstract
In administrative litigation procedures, the rules
established for the first instance procedure shall be
applied in extraordinary legal remedies as well, with
attention to the particularities of such extraordinary
procedures. In the case of immediate legal
protection, the court shall apply the provisions of
Section 119 (2) of the Act on Administrative
Litigation jointly with the rules of immediate legal
protection set out in Chapter IX of this Act. The
present study focuses on the scope of immediate
legal protection in extraordinary judicial review
procedures, as well as the possibilities for
interpretation, presenting the issues that arise in
practice.
Bevezető
Az önálló közigazgatási perjogi kódex, a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) egyik átfogó,
koncepcionális újítása az azonnali jogvédelem mint
ideiglenes jogvédelmi eszköz jogintézményének a
bevezetése. A korábbi, alapvetően polgári peres
eljárásokra építő végrehajtás felfüggesztése – melyet
a közigazgatási perek esetén a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: 1952. évi Pp.) 332. § (2a) bekezdése
rögzített – helyét a bővebb eszköztárral rendelkező
azonnali jogvédelem vette át.1
A Kp. szabályozásából adódóan az elsőfokú eljárás
szabályait megfelelően kell alkalmazni a másodfokú,
illetve a rendkívüli perorvoslati eljárásokban is.
Azaz, amennyiben a Kp. nem tartalmaz eltérő


A szerző LL.M., főtanácsadó, Kúria. Az írás a
szerző álláspontját tartalmazza és nem értelmezhető
a Kúria állásfoglalásaként.
1
Kommentár a közigazgatási perrendtartásról szóló
2017. évi I. törvényhez (szerk.: Barabás Gergely–F.
Rozsnyai Krisztina–Kovács András György),
Budapest, Wolters Kluwer, 2018.

szabályt a másodfokú eljárásra vagy a felülvizsgálati
eljárásra, az elsőfokú eljárás szabályaihoz kell
visszatérnie a magasabb fokú bíróságoknak, így a
Kúriának mint felülvizsgálati bíróságnak is. A
felülvizsgálat rendkívüli perorvoslat, köre ezért jóval
szűkebb, mind az alapjául szolgáló feltételek (ti.
csak jogszabálysértésre vagy a Kúria határozatától
való eltérésre hivatkozással nyújtható be), mind a
Kúria vizsgálódási köre [a Kp. 118. § (1)
bekezdésében rögzített befogadási okok és
befogadási eljárás mint egyfajta szűrőrendszer],
mind a Kúria jogkörei (megváltoztatásnak nincs
helye) tekintetében. Funkciója is inkább az objektív
jogvédelem és a Kúria jogegységesítő szerepének
növelése, nem csupán az adott ügyben a szubjektív
jogsérelem orvoslása.2 Az Alkotmánybíróság is
foglalkozott több döntésében a felülvizsgálati eljárás
jellemzőivel, megerősítve annak különleges,
rendkívüli jellegét és kifejtette, hogy a felülvizsgálat
mint rendkívüli jogorvoslat kívül esik az
Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti
védelmi körön.3
A fentiek előrevetítése mellett megállapítható, hogy
az azonnali jogvédelem szabályait az általános
szabályok alapul vételével, de a felülvizsgálati
eljárás sajátosságait is szem előtt tartva kell
alkalmazni. Ugyanakkor az elsőfokú eljárásra
vonatkozó szabályok alkalmazása a felülvizsgálati
eljárásban az azonnali jogvédelem esetén is felvet
több kérdést, amelyeket a Kp. nem rendez, így a
jogalkalmazóra, elsősorban a Kúriára hárul a feladat
és a felelősség, hogy ezen szabályokat értelmezze és
kialakítsa egységes gyakorlatát. Jelen tanulmányban
a felmerülő kérdéseket mutatom be a hatályos
szabályok és a Kúria releváns, legfrissebb
határozatai alapján.
I. Az elsőfokú szabályok
felülvizsgálati eljárásban

alkalmazása

a

Ahogy a Bevezetőben is utaltam rá, a felülvizsgálati
eljárás rendkívüli perorvoslat, ezt a jellegét
támasztja alá az is, hogy – szemben a fellebbezéssel4
– a Kp. 119. § (1) bekezdése alapján a felülvizsgálati
kérelem
benyújtásának
sem
a
jogerős,
felülvizsgálattal támadott bírósági határozat, sem a
bírósági
felülvizsgálat
alapjául
szolgáló
közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs
halasztó hatálya. Tehát a perbeli feleknek
a Kp. 97. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott
határidőben eleget kell tenniük a jogerős ítéletben
foglaltaknak, legyen az a keresetet elutasító (ekkor
valójában a közigazgatási határozatot kell
végrehajtaniuk), vagy a közigazgatási cselekményt
megsemmisítő, esetlegesen a közigazgatási szervet
új eljárás lefolytatására kötelező (ekkor elsősorban
az alperesnek van tevőleges kötelezettsége).
Ugyanakkor a Kp. 119. § (2) bekezdése biztosítja az
azonnali
jogvédelem
iránti
kérelem
előterjesztésének lehetőségét a felülvizsgálati
kérelemmel
egyidejűleg.
Ezen
ideiglenes
A 2017. évi I. törvény végső előterjesztői
Indokolása, Általános Indokolás IV. pont, Részletes
Indokolás a 118. §-hoz.
3
Lásd pl. 36/2013. (XII. 5.) AB határozat, Indokolás
[60]; 3071/2017. (IV. 19.) AB végzés, Indokolás
[14].
4
Kp. 100. § (6) bekezdésének első fordulata.
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jogvédelem rendelkezésre állása különösen arra
tekintettel bír garanciális jelentőséggel, hogy a
közigazgatási
perek
nagyobb
részében
fellebbezésnek nincs helye, csak felülvizsgálat
vehető igénybe, és összefügg azzal is, hogy
a Kp. 51. § (7) bekezdése alapján az azonnali
jogvédelmet biztosító végzés az eljárást befejező
határozat jogerőre emelkedésével hatályát veszti.
Ennek ellenére a Kp. a felülvizsgálat során
igényelhető azonnali jogvédelemről meglehetősen
szűkszavúan fogalmaz, külön eljárási szabályként
csak elbírálásának legkésőbbi határidejét rögzíti,
mely szerint a felülvizsgálati bíróságnak legkésőbb a
felülvizsgálati kérelem befogadásának tárgyában
hozott végzéssel egyidejűleg kell az azonnali
jogvédelem iránti kérelemről is rendelkeznie.
Ennek folytán a felülvizsgálati eljárásban is a Kp.
115. § (2) bekezdésén keresztül a Kp. 99. § (3)
bekezdése szerint az elsőfokú eljárásra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni – a megfelelő
eltérésekkel – az azonnali jogvédelem megítélésére,
terjedelmére és előterjesztésére.5 A Kp. 50. § (1)
bekezdése rögzíti mind az azonnali jogvédelemre
jogosultak körét, mind annak jogalapját, mind pedig
benyújtásának határidejét, amikor kimondja, hogy
azonnali jogvédelem iránti kérelmet az nyújthat be a
bírósági eljárás során bármikor, akinek jogát, jogos
érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal
előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül
fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett
jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára
okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében.
Ezen az alapvető rendelkezésen a Kp. a
felülvizsgálati eljárás szabályai körében csak egy
mozzanat tekintetében változtat, mégpedig az
azonnali jogvédelem előterjesztésének határidején –
míg az elsőfokú eljárásban az arra jogosult felek
bármikor kérhetik a bíróságtól az azonnali
jogvédelem körébe tartozó intézkedések megtételét
(tehát nem csupán a keresetlevél előterjesztésével
egyidejűleg), addig a rendkívüli jogorvoslati
eljárásban, a felülvizsgálat során kizárólag a
felülvizsgálati
kérelemmel
egyidejűleg
terjeszthetnek elő ilyen kérelmet. Amennyiben a
felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél ezt elmulasztja,
később, a felülvizsgálati eljárás folyamatban léte
alatt már nem élhet ilyen kérelemmel.
II. Felmerülő kérdések
II.1. Az azonnali jogvédelemre jogosultak köre és
az azonnali jogvédelem funkciója
Az egyik problematikus pont az azonnali
jogvédelem iránti kérelemre jogosultak köre, hiszen
míg az elsőfokú eljárásban egyértelmű, hogy a
közigazgatási cselekményt támadó felperes (vagy
esetleg valamely érdekelt) nyújt be keresetlevelet
és/vagy ilyen irányú kérelmet, addig a felülvizsgálati
eljárást nem csupán ezen személyek, hanem a Kp.
89. § szerinti ítélet esetén akár az alperes is
megindíthatja felülvizsgálati kérelemmel és kérheti
a felülvizsgálati kérelem halasztó hatályának
A Kúria ezt az értelmezést erősítette meg többek
között a Kfv.X.37.953/2019/6. számú ítéletében.
6
Ezt az ideiglenes védelmi funkciót támasztja alá a
Kp. 50. §-hoz fűzött jogalkotói Indokolása is.
7
Kfv.II.38.200/2021/3. sz. végzés.
5
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elrendelését a jogerős ítélet vonatkozásában.
Azonban ez esetben is a Kp. 50. § (1) bekezdésében
foglalt feltételeket kell valójában a felülvizsgálati
bíróságnak megvizsgálnia, nevezetesen, hogy
azonnali jogvédelem iránti kérelmet az nyújthat be,
akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási
tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet
fenntartása sérti. Meg kell vizsgálnunk tehát az
azonnali jogvédelem funkcióját, amely a Kp. 50. §
(1) bekezdése szerint egyértelműen a közigazgatási
tevékenységgel szembeni ideiglenes védelem
biztosítása. 6
A közigazgatási perek sajátosságából kifolyólag az
alperes a közigazgatási tevékenység megvalósítója,
legyen szó akár hatósági döntésről, akár
közigazgatási reálcselekményről, és bár az valóban
előfordulhat, hogy a jogerős ítélet számára
hátrányos, mert például új eljárást kellene
lefolytatnia, ez nem jelenti azt, hogy a jogát, jogos
érdekét a közigazgatási tevékenység sérti, logikailag
nem is sértheti a saját maga által meghozott
cselekmény. Fontos kiemelni azt is, hogy
a Kp. 119. § (2) bekezdése nem utal arra, hogy a
felülvizsgálati eljárásban az azonnali jogvédelem
iránti kérelem nem csupán a közigazgatási
tevékenység által okozott jog, jogos érdek sérelem
esetén, hanem a jogerős ítéletből következő egyéb
joghátrányok ideiglenes kiküszöbölése céljából is
előterjeszthető lenne. Azáltal, hogy a Kp. a
felülvizsgálati eljárás körében nem szabályozza,
hogy a jogerős ítélet ellen milyen ideiglenes
jogvédelmi eszközök vehetőek igénybe, hanem
csupán az azonnali jogvédelemre utal, a Kúriának a
Kp. 50. § (1) bekezdésének alkalmazásával kell
megvizsgálnia az azonnali jogvédelemre való
jogosultságot.
A Kp. szabályainak összevetéséből feltárható egy
olyan értelmezés is, hogy a felülvizsgálati eljárásban
is csak azokat a feleket illeti meg az azonnali
jogvédelem, akinek a jogát, jogos érdekét a
közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett
helyzet fenntartása sérti, tekintet nélkül a jogerős
ítélet
rendelkező részének
tartalmára. A
felülvizsgálati bíróságnak ezt a körülményt kell
elsősorban megvizsgálni, mielőtt a Kp. 51. § (3)
bekezdése szerinti mérlegelést elvégezné. Mindezek
alapján – ahogy az elsőfokú eljárásban
értelemszerűen nem – a felülvizsgálati eljárásban az
alperes közigazgatási szerv vonatkozásában a Kp.
50. § (1) bekezdésének megfelelő jog, jogos érdek
nem tárható fel akkor sem, ha a bíróság ítélete
számára új eljárás lefolytatását írja elő, mivel ebből
számára egyébként sem jog, hanem kötelezettség
származik, ahogy arra a Kúria is rámutatott7.
Amennyiben ezt az értelmezést fogadjuk el, meg kell
jegyezni, hogy az azonnali jogvédelem e tekintetben
élesen különbözik az 1952. évi Pp. XX. fejezetében
rögzített végrehajtás felfüggesztésétől. Korábban a
Kúria (és a Legfelsőbb Bíróság) az 1952. évi Pp.
273. § (3) bekezdését akként értelmezte, hogy az
nem csupán a közigazgatási határozat, de a bírósági
határozat vonatkozásában is lehetőséget adott a
végrehajtás felfüggesztésére.8 Ezen értelmezés
1952. évi Pp. 273. § (3) bekezdés: „A
felülvizsgálati kérelem benyújtásának a határozat
végrehajtására nincs halasztó hatálya, de a határozat
végrehajtását a Kúria kérelemre kivételesen
felfüggesztheti.”
8
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alkalmazásával az alperes számára is nyitva állt a
végrehajtás
felfüggesztése
iránti
kérelem
benyújtásának lehetősége, a Kúria döntéséig nem
kellett teljesítenie a jogerős ítélet rendelkezését, a
közigazgatási
hatósági
eljárást
ismételten
lefolytatnia nem kellett. Ennek elsősorban az volt az
oka, hogy amennyiben nem rendelte el a Kúria a
végrehajtás felfüggesztését, előfordulhatott, hogy a
felülvizsgálati eljárás folyamatban léte alatt az
alperes lefolytatta az új eljárást, de a Kúria utóbb
jogsértőnek
minősíthette
a
közigazgatási
cselekményt megsemmisítő és új eljárásra kötelező
jogerős ítéletet, ezért az időközben lefolytatott
közigazgatási hatósági eljárás okafogyottá, illetve
jogsértővé vált, valamint az eljárás időszerű
befejezését az is gátolta, hogy az új eljárásban tett
eljárási cselekmények, döntések ellen újra megnyílt
a jogorvoslat lehetősége. Emlékeztetni kell azonban
arra, hogy ezen, a polgári peres eljárásra alkotott
szabály alkalmazásának jogalapját az 1952. évi Pp.
XX fejezete 324. § (1) bekezdése teremtette meg,
azonban az önálló közigazgatási rendtartás saját
ideiglenes jogvédelmi szabályaira tekintettel a Kúria
korábbi, végrehajtás felfüggesztése során kialakított
gyakorlata kritika nélkül nem követhető.
A szabályozás alapján juthatunk azonban eltérő
következtetésre is, mégpedig a Kp. 119. § (1)
bekezdéssel
együttes
értelmezés
alapján.
A Kp. 119. § (1) bekezdése ugyanis azt rögzíti, hogy
a felülvizsgálati kérelem benyújtásának a
felülvizsgálni kért bírósági határozat és az annak
alapjául szolgáló közigazgatási cselekmény
hatályosulására nincs halasztó hatálya, majd ezek
után a (2) bekezdés teremti meg az azonnali
jogvédelem benyújtásának lehetőségét. A Kp.
szövege explicit módon nem utal arra, hogy az
általános szabályoktól eltérően az alperes is élhet
azonnali jogvédelem iránti kérelemmel a bírósági
határozat vonatkozásában annak hatályosulásának
elhalasztása érdekében, de a Kp. 119. § (1) és (2)
bekezdések együttes olvasata erre is engedhet
következtetni. Amennyiben a jogi norma tartalma,
értelme nem egyértelmű, a bíróságok feladata, hogy
azt az Alaptörvény 28. cikk alkalmazásával feltárják,
ez azonban nem vezethet bírói jogalkotásra. Ezen
értelmezési
keretek
között
az
alábbi
megállapításokat tehetjük.
A Kp. előterjesztői indokolása (a továbbiakban:
Indokolás) azt emeli ki a Kp. 119. § kapcsán, hogy a
felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, ezért a bírósági
határozat vonatkozásában nincs halasztó hatálya,
ellenben azonnali jogvédelem előterjeszthető. Nem
utal tehát az Indokolás sem kifejezetten arra, hogy az
azonnali jogvédelem kiterjeszthető lenne a bírósági
határozatra, de arra sem, hogy erre ne lenne
lehetőség.9

Az Alaptörvénnyel összhangban való értelmezés
megköveteli az Alaptörvény XXVIII. cikkének
érvényesítését is. Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1)
bekezdése akként fogalmaz, hogy „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.”
Ebből
a
megfogalmazásból meghatározhatjuk a tisztességes
eljáráshoz való jog főbb elemeit: egyrészt a
bírósághoz való jogot, amely magában foglalja a
bírósághoz fordulás és a törvény által felállított
bírósághoz való jogot, másrészt a bírói függetlenség
és pártatlanság elvét, harmadrészt a nyilvános
tárgyaláson
való
elbírálás
követelményét,
negyedrészt pedig az észszerű határidőn belüli
döntés kötelezettségét. Ugyan a szövegben explicit
módon nem szerepel, de a tisztességes tárgyalás
fogalmába a nemzetközi és magyar gyakorlat alapján
a hatékony jogvédelem elve10, a fegyveregyenlőség
és az ügyféli részvételi jogok (iratmegismerés,
nyilatkozattétel, tájékoztatás, anyanyelvhasználat)
egyaránt beletartoznak. Ennek a gyakorlati
jelentősége is kiemelkedő – a tisztességes eljáráshoz
való jog sérelme az Alkotmánybíróság által
befogadott valódi alkotmányjogi panasz ügyekben
az esetek nagy számában vezet a bírói döntés
megsemmisítésére. 11
A fegyverek egyenlősége minden bírósági eljárásban
kiemelt jelentőséggel bír, azonban a közigazgatási
jogvitákban az alperes személye folytán különösen
nagy hangsúlyt kap: az eljárt közigazgatási szerv
többé nem az ügy ura, a felperessel azonos jogok
illetik meg és kötelezettségek terhelik.12 Tehát az a
szabályozás felel meg a tisztességes eljárás
követelményének, amely esetén a per valamennyi
résztvevője ugyanazokkal a jogosítványokkal és
ugyanazokkal az információkkal rendelkezik. A
Kúria
is
több
határozatában
utalt
a
fegyveregyenlőség elvére, egyik eseti döntésében
rögzítette, hogy az esélyegyenlőség az iratok
megismerhetőségére, nyilatkozattételre is kiterjed,
azonban a perbeli esetben az elsőfokú bíróság a
jogszabályi határidőnél rövidebb határidőt tűzött és
még ezt sem tartotta be, amikor a letelte előtt hozott
döntést, így a felperesnek nem volt lehetősége, hogy
érdemben reagáljon az alperesi nyilatkozatra. A
bíróság megakadályozta, hogy a felperes az állításait
nyilatkozattételés
bizonyítási
indítvány
előterjesztése útján alátámassza, ezért a felperes
tisztességes eljáráshoz való joga sérült.13
Megállapíthatjuk tehát, hogy a tisztességes
eljáráshoz való jog akkor tud érvényesülni a
felülvizsgálati eljárásban, ha az ellentétes oldalon
álló felek – tekintet nélkül jogállásukra –, ugyanazt
a védelmet élvezik, ugyanolyan eszközökkel

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény indokolása, A 119. §-hoz.
10
A hatékony jogvédelem elve a hazai és
nemzetközi bírósági gyakorlat szerint is alapvető
követelmény a közigazgatási bíróságokkal és az
eljárásjogi kódexekkel szemben, mutat rá F.
Rozsnyai Krisztina. F. ROZSNYAI Krisztina:
Hatékony jogvédelem a közigazgatási perben,
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018, 48.
11
TÓTH J. Zoltán: A közigazgatási bíráskodás
alkotmányossága Magyarországon: a közigazgatási

és munkaügyi bíróságok döntéseivel szembeni
alkotmányjogi panaszok tapasztalatai, Jogelméleti
Szemle, 2018/3, 211.
12
A fegyverek egyenlőségét a Kp. jogalkotói
indokolása is kiemeli, valamint a Kúria is
foglalkozott a tisztességes eljáráshoz való jog ezen
részelemével több határozatában, vö. pl.
Kpkf.VII.39.243/2021/2., Kfv.IV.35.242/2019/9.
13
Kfv.VII.37.640/2020/5. [20]–[21] bekezdések.
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rendelkeznek. A Kp. célja a perek hatékony
lefolytatása
és
a
közigazgatás
jogsértő
tevékenységével szemben nyújtott jogvédelem és
jogorvoslat biztosítása (szubjektív jogvédelem),
továbbá az, hogy közigazgatási szervek a
hatásköreiket törvényben előírtaknak megfelelően
gyakorolják (objektív jogvédelem).14 Ezzel a
preambulumban megfogalmazott
elvvel áll
összhangban a Kp. 50. § (1) bekezdése is, amely
alapvetően a közigazgatási tevékenységgel szemben
garantálja az ideiglenes rendezés lehetőségét. A
közigazgatás bírósági kontrollja testesül meg
ezekben a rendelkezésekben, utalva arra is, hogy a
közigazgatási döntések bírósági felülvizsgálata
olyan garanciális alapelv, amely a jogállamiságban
és a hatalmi ágak egyensúlyában gyökerezik. A
közigazgatási bíróság feladata tehát nem a
közigazgatási szervek jogainak védelme, hanem a
közigazgatás jogalanyaié, ugyanakkor a bírósági
eljárás ennek szem előtt tartása mellett sem
nélkülözheti a tisztességes eljárás követelményeinek
megtartását.
A tisztességes eljáráshoz való jogot ugyanakkor nem
sérti az, ha egyik fél számára sem érhető el egy
bizonyos jogintézmény, tehát ha úgy értelmezzük a
Kp. 119. §-t, hogy nincs helye azonnali jogvédelem
iránti kérelemnek a jogerős bírósági határozat ellen,
akkor sem a felperes, sem az alperes (illetve az
érdekeltek) nem nyújthatnak be ilyen kérelmet.
II.2. A közigazgatási szerv kötelezettségei, avagy
előkérdés-e a folyamatban lévő felülvizsgálati
eljárás?
Ha azt az értelmezést követjük, hogy az alperes
közigazgatási szerv számára nincs a bírósági eljárás
keretében igénybe vehető eszköz annak érdekében,
hogy a jogerős ítélet hatályosulását elodázza, saját
kötelezettségének
teljesítését
elhalassza
a
felülvizsgálati bíróság döntéséig, felmerül a kérdés,
hogy mit tehet annak érdekében, hogy ne kelljen
feleslegesen lefolytatnia a bíróság által a Kp. 92. §
(1) bekezdésében felsorolt esetekben elrendelt új
eljárást.
A Kp. 97. § (1) bekezdése szerint a bíróság
határozatát teljesítési határidő hiányában a jogerőre
emelkedését követő napon kell teljesíteni, és a
jogerőre emelkedésétől kezdve végrehajtható. A (3)
bekezdés pedig úgy rendelkezik, hogy a
közigazgatási szervnek a jogerős határozatban
megállapított, ennek hiányában a jogszabályban
meghatározott határidőn belül kell a megismételt
eljárást lefolytatnia vagy a közigazgatási
cselekményt megvalósítania. Tehát a közigazgatási
szerv kényszerhelyzetben van, az ítélet jogerőre
emelkedését követően (ami a legtöbb esetben az
ítélet meghozatalának napja, mivel az ügyek
túlnyomó részében nincs helye fellebbezésnek) meg
kell kezdenie a megismételt eljárást. A hatósági
eljárás szabályait általános jelleggel rögzítő
jogszabály, az általános közigazgatási rendtartásról
A Kp. preambulumának 3. és 4. megfontolásában
is e kettős cél tükröződik.
15
Ákr. 48. § (2) bekezdés.
16
Kommentár az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényhez (szerk.:
Barabás
Gergely–Baranyi
Bertold–Fazekas
Marianna), Wolters Kluwer, Budapest, 2018.
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szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
48. § (1) bekezdése meghatározza, mely esetekben
kell felfüggesztenie az eljárást, ezeken kívül csak
akkor függeszthető fel az eljárás, ha ezt törvény
lehetővé teszi más szerv hatáskörébe tartozó
előkérdés esetén. 15
Ugyanakkor kérdéses lehet, hogy az Ákr. 48. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott előkérdés
fogalmába beleértendő-e a felülvizsgálati eljárás. Az
Ákr. Kommentárja16 szerint e jogintézmény célja,
hogy a hatóságnak az ügyintézési határidőn túl
lehetőséget biztosítson arra, hogy az ügy
eldöntéséhez szükséges adatokat összegyűjtse, a
bizonyítékokat
számba
vegye,
az
ügy
körülményeinek
gondos
mérlegelésével
megalapozott döntést hozzon. Azonban a
megindított vagy folyamatban lévő felülvizsgálati
eljárás nem adatok vagy bizonyítékok beszerzésére
irányul, hanem az esetek túlnyomó részében
jogértelmezési vitában dönt. Nem vitás az sem, hogy
előkérdésnek csak azt tekinthetjük, amely az
alapügyben hozott döntésre érdemi hatást tud
gyakorolni, ezt a Kúria a Kfv.III.37.872/2016/7.
számú ügyben is elvi éllel rögzítette.17
A korábbi eljárásjogi kódex, a Ket.18 2016. január 1jéig egyértelmű szabályokat tartalmazott a
felfüggesztés eseteire: a 32. § (2) bekezdése
kötelezővé tette a felfüggesztést arra az esetre, ha a
közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a hatóságot új
eljárásra kötelezte és ezzel a bírósági döntéssel
szemben perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet
terjesztettek elő. Ezzel szemben már a Ket. legutolsó
időállapotában ezen bekezdést a jogalkotó hatályon
kívül helyezte, a hatályban volt 32. § (1) bekezdése
pedig akkor tette lehetővé az eljárás felfüggesztését
törvényi rendelkezés esetén, ha az ügy érdemi
eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ,
amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik,
vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel
szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül
megalapozottan nem dönthető el.
A jelenlegi közigazgatási hatósági eljárásra és a
közigazgatási perekre vonatkozó szabályozás
összevetése alapján az az értelmezés látszik
elfogadhatónak, hogy az Ákr. 48. § (1) bekezdés a)
pontja által szabályozott esetkörbe bele kell érteni
azt az esetet is, amikor az alperes felülvizsgálati
kérelemmel fordul a Kúriához az új eljárás
lefolytatására kötelező jogerős bírósági ítélettel
szemben. Mivel a Kúria jogkérdéseket és nem
ténykérdéseket vizsgál a felülvizsgálati eljárásban 19,
és az ennek során születő határozat a közigazgatási
eljárásban hozandó döntés érdemére gyakorol
befolyást, megállapítható, hogy a kérdés eldöntése a
bíróság hatáskörébe tartozik, valamint az az
előkérdés fogalmi meghatározásából adódó
követelmény is, miszerint az ügy érdemére
vonatkozzon. A Kúria döntésének bevárása nélkül
lefolytatott megismételt eljárásban hozott döntés
ugyanis elképzelhető, hogy ellentétes lenne a Kúria
jogértelmezésével, tehát jogsértő lenne, továbbá az
17

Kfv.III.37.872/2016/7.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.
19
Kp. 115. § (1) bekezdése szerint
jogszabálysértésre vagy a Kúria közzétett
határozatától való eltérésre hivatkozással nyújtható
be felülvizsgálati kérelem.
18
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Ákr. 4. §-ában is rögzített hatékonyság elvébe is
ütközne, ha mégis lefolytatná (akár feleslegesen) a
megismételt eljárást.
Az Ákr. 48. § (1) bekezdésének alkalmazása ugyan
számos ügyben megoldás lehet, de a közigazgatási
perek tárgya nem csupán az Ákr. alapján hozott
hatósági döntések lehetnek, hanem bármely,
a Kp. 4. §-ának megfelelő jogvita, közigazgatási
tevékenység. Az Ákr. maga is kizár bizonyos
eljárásokat a hatálya alól a 8. § (1) bekezdésében,
amely kivett eljárások nem feltétlenül utalnak vissza
az Ákr. felfüggesztésre vonatkozó szabályaira. Az
adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI.
törvény hatálya alá tartozó eljárásokban például nem
teszi általános jelleggel lehetővé az eljárás
felfüggesztését, így adóeljárásban az adóhatóság
nem tudja nem végrehajtani a jogerős ítéletet a Kp.
97. §-ában meghatározott határidőben.
II.3. Az azonnali jogvédelem iránti kérelem
benyújtása a felülvizsgálati eljárás megindulása
után
A Kp. 119. § (2) bekezdése abban a tekintetben
egyértelmű, hogy csupán a felülvizsgálati
kérelemmel egyidejűleg kerülhet sor az azonnali
jogvédelem iránti kérelem benyújtására, tehát
ellentétben az elsőfokú eljárással, nem áll
rendelkezésre a feleknek az újbóli benyújtás, illetve
az eljárás során bármikori előterjesztés lehetősége.
Ugyanakkor arról nem rendelkezik a törvény, hogy
az ügyben érintett további felek, az azonos oldalon
álló vagy ellentétes érdekű érdekelt az
ellenkérelméhez vagy a csatlakozó felülvizsgálati
kérelméhez csatolva előterjeszthet-e azonnali
jogvédelem iránti kérelmet [amennyiben a Kp. 50. §
(1) bekezdése szerinti feltételek teljesülnek].
A Kp. szövegéből az az értelmezés vonható le, hogy
azonnali jogvédelem iránti kérelemnek kizárólag a
felülvizsgálati kérelemben lehet helye. Ugyanakkor
a Kp. 118. § (4) bekezdése lehetővé teszi a
felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél ellenfelének és
az érdekeltnek, hogy csatlakozó felülvizsgálati
kérelmet vagy ellenkérelmet terjesszenek elő, a Kp.
115. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó
Kp. 105. § (3) bekezdése pedig kimondja, hogy a
csatlakozó fellebbezési kérelemre a fellebbezésre
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Az ellenkérelem esetén ilyen szabály nincs, így azt
megállapíthatjuk, hogy a Kp. felülvizsgálatra
vonatkozó szabályai nem adnak lehetőséget arra,
hogy az ellenkérelemmel egyidejűleg a fél azonnali
jogvédelem iránti kérelmet is előterjesszen. Ha abból
indulunk ki, hogy a felperes a felülvizsgálati kérelem
benyújtója, számára ez akkor áll rendelkezésre, az
alperes pedig ebben az esetben pernyertes lett, tehát
számára – a II.1. alfejezetben kifejtettekkel egyezően
– nincs védendő érdek, ha viszont a felperes
pernyertes, és a felülvizsgálati eljárást az alperes
indítja meg, akkor a felperes van abban a helyzetben,
hogy nincs végleges közigazgatási cselekmény,
amivel szemben kérhetné az azonnali jogvédelmet az
ellenkérelemben.
A
csatlakozó
felülvizsgálati
kérelem
vonatkozásában nem zárható le ilyen egyszerűen a
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kérdés a Kp. 105. § (3) bekezdése miatt.
Rögzítenünk kell ugyanakkor, hogy a csatlakozó
felülvizsgálati (fellebbezési) kérelem járulékos
jellegű. A Kúria álláspontja szerint az, hogy a
csatlakozó felülvizsgálati kérelem a felülvizsgálati
kérelem benyújtására nyitva álló határidőn túl, a
felülvizsgálati kérelem közlésétől számított nyolc
napon belül terjeszthető elő, kifejezi e jogorvoslati
kérelem járulékos jellegét és felülvizsgálati kérelem
kereteihez való kötöttségét, és kizárja, hogy önálló,
új kérdésekre terjessze ki a felülvizsgálati bíróság
vizsgálatát, hiszen arra csak a felülvizsgálati kérelem
benyújtására nyitva álló határidőn belül van jogszerű
lehetőség.20
Amennyiben a csatlakozó felülvizsgálati kérelemben
előterjeszthető lenne azonnali jogvédelem iránti
kérelem, akkor az a felülvizsgálati kérelem keretein
kívülre kerülne, amely a járulékos jellegből adódóan
ellentétes lenne a jogintézmény funkciójával. Ha az
ellenérdekű fél ugyanis szintén sérelmezi az ítéletet,
és ideiglenes jogvédelemre tartana igényt, akkor
számára is rendelkezésre állt volna a felülvizsgálat
lehetősége.
Ha
ezzel
nem
élt,
annak
következményeit – beleértve az azonnali jogvédelem
iránti kérelem lehetőségének az elenyészését – a
félnek kell viselnie.21
Záró gondolatok
Az azonnali jogvédelem egy speciális jogintézmény,
amelyet a jogalkotó a közigazgatási tevékenységgel
szemben biztosít. Jelentőségét az sem csökkenti,
hogy a bíróságok tapasztalatai alapján a felek az
esetek többségében csak kérik, de nem indokolják ez
irányú kérelmüket.22
Az azonnali jogvédelem jogintézménye a
felülvizsgálati eljárásban – annak rendkívüli
perorvoslati jellege mellett – is a törvény szövegének
megfelelően alkalmazandó. Amennyiben ugyanis
elfogadjuk, hogy a Kp. 119. § (2) bekezdését csak az
(1) bekezdéssel együtt lehet értelmezni, és ezért a
bírósági határozattal szemben is igénybe vehető,
akkor azzal azt is mondjuk, hogy a felülvizsgálati
eljárásban az azonnali jogvédelmi eszközök közül
csak a halasztó hatály elrendelése (mind a
közigazgatási cselekmény, mind a bírósági határozat
esetén) alkalmazható. Ez a szűkítő értelmezés
azonban nem olvasható ki sem a törvény szövegéből,
sem a rendelkezésre álló indokolásból és a hatékony
jogvédelem elvével sem áll összhangban.
Ha a másik értelmezést fogadjuk el, miszerint a Kp.
119. § (1) és (2) bekezdése ugyan egyaránt a
felülvizsgálati kérelem hatályára vonatkoznak, de
valójában nem függnek össze, és ezért az azonnali
jogvédelem csupán a Kp. 50. § (1) bekezdésében
meghatározott körben és indokok mentén
biztosítható,
akkor
nem
juthatunk
más
következtetésre, mint hogy a felülvizsgálati
eljárásban a jelenlegi szabályozás szerint a jogerős
bírósági határozat (ítélet, keresetlevelet visszautasító
vagy eljárást megszüntető végzés) ellen nincs a
korábbi végrehajtás felfüggesztésével azonos
hatályú jogi eszköz, a felülvizsgálat során benyújtott
azonnali jogvédelem is csak a közigazgatási
tevékenységre vonatkozhat.
WINKLERNÉ NÓVÉ Ildikó: Azonnali jogvédelem a
közigazgatási perben, Magyar Jog, 2020/4, 229.
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Fórum
Látható tehát, hogy a Kp. hatályba lépése után négy
évvel is maradtak fenn jogértelmezési kérdések,
amelyeket a bírósági jogértelmezése keretein belül
nem feltétlenül lehet feloldani. Az azonnali
jogvédelem iránti kérelem előterjesztése a
felülvizsgálati eljárásban is egy ilyen kérdés, amely
igényli a Kúria egységes, közzétett jogértelmezését,
vagy a jogalkotó fellépését a jogszabály szövegének
egyértelműsítése érdekében.
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